
BIOFOS er Danmarks største spildevands-
virksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. 
indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre 
renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. 
 
Ressourcerne i spildevandet udnytter vi til klima-
venlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til 
forsyningsnettet. 
 
BIOFOS har desuden en aktiv besøgstjeneste, der 
modtager flere end 10.000 gæster om året. 

BIOFOS 
Workshop ”Frem mod det energineutrale vandselskab” 30/11-15 
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BIOFOS opland 

9 aktionærer 
8 forsyninger (kunder) 
1,2 mio. indbyggere 
3 renseanlæg 
60 km transmissionsledninger 
 

15 EJERKOMMUNER 

30. november 2015 
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Salg af energi 

80.700 
HUSSTANDE 

2.373 
HUSSTANDE 

2.325 
HUSSTANDE 

BIOGAS 

FJERNVARME 

EL  

2.481.935 Nm3 

42.949 MWh 

11.558 MWh 
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Solcelleanlæg, Renseanlæg Damhusåen 

Produktion: 751 MWh 
Svarende til  

9 % af el-forbruget  
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Energibalance 2014 

    

122 mio. m3 
SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG 

57.054 MWh 
EL, OLIE, GAS, FJERNVARME ETC. 

69.990 MWh 
BIOGAS, EL OG FJERNVARME  

  + 12.936 MWh 

+ 23 % 

Energibalance 
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Pejlemærker mod 2025 

Pejlemærkerne er meget ambitiøse, og vi vil i 
perioden 2015-2020 skabe forudsætningerne 
for, at de fire pejlemærker bliver realistiske at 
nå i 2025:  
• Alle restprodukter fra vores kerneprocesser 

genanvendes eller nyttiggøres fra 2025 
• Hele BIOFOS er CO2-neutral i 2025 
• Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, 

i 2025 
• Al planlægning, koordination, styring og 

drift af regn- og spildevandshåndtering 
betragtes som ét sammenhængende 
system i hele BIOFOS’ opland i 2025 
 

 



Hvad så, når man er energiproducerende, netto? 

• Målet i 2016 er at øge energisalget fra 123 % til 140 % af energikøbet 

− Salg af biogas fra Renseanlæg Avedøre til naturgasnettet 

− Salg af fjernvarme fra alle tre renseanlæg 

− Øge salget af biogas fra Renseanlæg Lynetten til bygasnettet 

 

 

• Er der andre ambitioner end blot at være energiproducerende???? 

− Hvorfor ser vi kun på samfundsøkonomien, og ikke på selskabsøkonomien? 

− Hvorfor regner vi i energi og ikke i kroner? Eller begge metoder? 

• BIOFOS har i 2014 omsætning for 69,9 % af den mængde, vi købte….  

• Vil også være en fordel, når vi alle nu skal til at sælge fosfor…. 

− Hvorfor regner vi ikke i, om vores dækningsbidrag er positivt eller negativt 

• Kan vores primære drift dækkes af salget? 

• Naturligvis uden afgifter og investeringer/afskrivninger 
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BIOFOS 

Hovedkontor: 
BIOFOS 
Refshalevej 250 
1432 København K 
post@biofos.dk 
Tlf.: +45 32 57 32 32 

www.biofos.dk 
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Find os på linkedin: http://linkedin/company/biofos 
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