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Hvilke udfordringer står vi 
overfor i forhold til  
miljøfremmede stoffer? 
- DANVA temadag den 10. marts 2015 
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Indhold 

 
1. Kort præsentation af BIOFOS 

2. Platforme for arbejdet med miljøfremmede stoffer 

3. Udfordringerne  som vi ser dem 

4. Igangværende og kommende aktiviteter  

- Hospitalsspildevand 

- Amalgam/kviksølv 

- Nye miljøfremmede stoffer 
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BIOFOS opland 
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15 ejerkommuner 

9 aktionærer 

8 forsyninger (kunder) 

1,2 mio. indbyggere 

3 renseanlæg 
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Renseanlæg Damhusåen 
350.000 PE 
Max. tilløb 28.000 m3/time  
Rådnetanke 7.600 m3  

Renseanlæg Avedøre 
345.000 PE 
Max. tilløb 20.000 m3/time 
Rådnetanke 24.000 m3 
Slamforbrænding 
Rejsehold 
 

Renseanlæg Lynetten 
750.000 PE 
Max. tilløb 41.500 m3/time  
Rådnetanke 18.000 m3  
Slamforbrænding 
Akkrediteret laboratorium 
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Samarbejdet med kommuner og forsyninger 
• Miljø- og planforum  

• Forsyningsforum  

• Daglig sagsbehandling 

 

Information til Borgere 
• Informations- og skoletjeneste 

• Oplysningskampagner 

 

Netværk og faggrupper 

 

Eks. på tidligere arbejder: 
• Fokusstoffer på renseanlæggene Lynetten og 

Damhusåen, Lynettefællesskabet 2011 

• Redegørelse for industrispildevand, Spildevandscenter 
Avedøre 2001 

 

 

 

 

 

 

Platforme for arbejdet med miljøfremmede stoffer 

Tilslutningstilladelser 

Fire møder årligt i hvert 
fora 

Arbejdsgrupper 
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Mange stoffer 
• 91 mio. organiske og uorganiske stoffer 

• 95 mio. kommercielt tilgængelige kemikalier 

 

Vi skal forholder os til hvordan vi vil 
agere og bidrage til debatten om nye 
stoffer 

• Indsatser skal prioriteres 

• Formulering af strategi 

 

Hvor skal man håndtere stofferne? 
• Regulere brug/substituere 

• Rense ved kilden 

• Rense centralt 

 

På renseanlæggene 
• Arbejdsmiljø 

• Miljø  

• Genanvendelse af ressourcer 

• Nye krav om rensning 

 

Udfordringerne 

BIOFOS 

Forskere Medier NGOer 

EU MST Andre lande 

Hvad ved vi om mulige 
teknologier - og deres 
omkostninger og 
ressourceforbrug? 
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Arbejdsgrupper under Miljø- og planforum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strategisk tilgang til 
emnet og at være på 
forkant med evt. nye 

vilkår 

Grundlag for at 
planlægge tiltag i 

renseanlæg og opland 

Arbejdsgruppe har 
arbejdet med emnet 

siden 2012 

Arbejdsgruppe nedsat i 
2014-2015 

Aktiviteter omkring miljøfremmede stoffer 

Hospitals- 
spildevand 

Kviksølv fra 
tandlæger 

Nye vigtige 
stoffer 
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Hospitalsgruppen har gennem en længere årrække arbejdet med problemerne med specielt lægemiddelstoffer, 
patogener m.m. i spildevand fra hospitaler og laboratorier 

 

Arbejdsgruppens arbejde har bl.a. omfattet: 

• Metodeudvikling ift. kildekortlægning m.m.  

• Afklare løsningsmuligheder til rensning 

• Skabe retningslinjer for regulering  

 

Deltagere: 

Hvidovre kommune 

Københavns kommune  

Herlev kommune 

Ballerup kommune 

Brøndby kommune 

Gentofte kommune 

Gladsaxe kommune 

Frederiksberg kommune 

Slagelse kommune 9 

Arbejdsgruppe om hospitalsspildevand 

Arbejdet i arbejdsgruppen fortsætter i 2015, med fokus på: 

• Sparring til konkret udformning af tilslutningstilladelser 

• Evaluering af Herlev Hospitals renseanlæg ud fra et reguleringssynspunkt 

• Forslag til BAT for kritiske afledninger fra mindre og mellemstore hospitaler 

• Samarbejde og koordinering med Region Hovedstaden 

• Rapportering 

 

Arbejdsgruppen om amalgam/kviksølv fra tandlæger blev etableret i 2014, og følger op på målinger foretaget  i 
Helsingør i 2012 og rapport udarbejdet i 2014 om optimering af amalgam-udskilning hos tandlæger.   

 

Arbejdsgruppens arbejde omfatter: 

• Afklare proces for regulering  

• Udarbejde standardtilslutningstilladelse  

• Dialog med Tandlægeforeningen  

 

 

 

 

Deltagere: 

Høje Taastrup kommune 

Gladsaxe kommune 

Glostrup kommune 

Herlev kommune 

Frederiksberg kommune 

København kommune 

BIOFOS 
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Arbejdsgruppe om amalgam-separatorer 
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Mulige projekter i Miljø- og planforum – ny arbejdsgruppe 
 

Udredning med status på lovgivning, nye stoffer, kilder og begrænsning 
 

Vilkår for Renseanlæg Avedøre vedr. miljøfremmede stoffer og BAT 
 

Temadag om miljøfremmede stoffer i oktober i København 
 

Afklaring af mulige teknologier til rensning - ansøgning til VTU fonden  

 
 
 

Aktiviteter i arbejdet med ”nye stoffer”  

Flere diffuse kilder til miljøfremmede stoffer i oplandet (bl.a. husholdninger, overfladevand, 
institutioner) 

 

Øget fokus på udledningen af miljøfremmede stoffer fra renseanlæg blandt myndigheder, 
medier, forskere osv. 

 

Listen over prioriterede stoffer i Vandrammedirektivet (VRD) vil blive længere fremover i takt 
med øget viden 

 

Fremadrettet forventes følgende stoffer at være i fokus: 

- Lægemidler 

- Resistente bakterier 

- Nanopartikler 

- Mikroplast 

- Kunstige sødemidler 

- Perfluoroktansulfonater (PFAS) 

- Nye prioriterede stoffer i VRD (PFOS, pesticider, cybutryn, terbutyn, heptachlorepoxid, flammehæmmere HBCDD, dioxiner) 
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Hvad er der i sigte? 
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Indsatser overfor nye miljøfremmede stoffer 
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Stofgrupper Kilder Begrænsningsmuligheder Mulig indsats 

Lægemidler Hospitaler (speciallægemidler) 
Institutioner (plejehjem, psykiatri) 
Husholdninger 

Regulering af hospitaler og 
institutioner i oplandet. End-of-
pipe rensning (fx PAC, Ozon) 

Koordineret regulering af hospitaler og 
institutioner i Hospitalsgruppen.  
Vurdering af poleringsteknikker  

Resistente 
bakterier 

Hospitaler, plejehjem og husholdninger Kan muligvis begrænses væsentligt 
ved regulering af hospitaler 
(rensning) 

Kortlægning af hospitalernes andel af 
resistente bakterier ift. resten af 
oplandet 

Nanopartikler Diffuse kilder (husholdninger, 
overfladevand) 
Muligvis industrielle punktkilder 

Ikke klarlagt Kontinuerlig overvågning af bl.a. sølv-
koncentrationen i spildevand og slam.  
Eventuelt kortlægning af øvrige 
nanopartiklers skæbne på renseanlæg 

Mikroplast Primære partikler bruges i produkter (fx 
kosmetiske produkter) og plastproduktion. 
Sekundære partikler stammer fra 
nedbrydning af større plastemner (poser, 
flasker, kunstgræs) 

Ikke klarlagt Projekt i DANVA igangsat - skal 
klarlægge kilder, forekomst, 
miljøeffekter og skæbne i renseanlæg 

Kunstige 
sødemidler 

Primært diffuse kilder (husholdninger) Kræver særlige poleringsteknikker, 
da stofferne er meget inerte  

Vurdering af koncentrationer i udløbet og 
økotoksikologiske effekter 

PFAS Husholdninger, overfladevand og 
industrielle punktkilder fx rengøringsmidler 
(glas), voks/gulvpolermidler, fotografisk 
industri, fremstilling af halvledere, 
metaloverflade-behandling, maling/lak 

Regulering af punktkilder.  
Stoffet PFOS er 
anvendelsesbegrænset i EU 

Koordineret brancheregulering i oplandet 

Stoffer fra Bek. 
1022 + VRD 

Både diffuse kilder (husholdninger) og 
punktkilder afhængig af stoffet 

Afhænger af stoffet Udredning af hvilke stoffer, der udgør et 
problem ift. renseanlæggenes  
udledning  igangsat (udgangspunkt i 
Renseanlæg Avedøre) 

Udfordringerne 

Vi kan kun til en vis grad forudsige hvilke nye stoffer der kommer i fokus 

Vi ved ikke altid nok om omfang, effekter og kilderne til stofferne 

Hvilket gør indsatser og regulering svær og langsommelig  

 

Hvad kan vi for at fremme indsatser? 

Samarbejde, fx i projekter, på tværs af kommuner og forsyninger m.m. 

Indsamling af viden om nye stoffer 

Vidensdeling i branchen 
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Opsamling 
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Spørgsmål? 

BIOFOS 

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

www.biofos.dk 
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