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The Marine Litter Express (1992-2007 ) 
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• 11 parametre som skal bestemmes, når det skal afgøres om et 

havområde har  ”God miljøstatus” 

• Én af parametrene vedr. marint affald 

• For marint affald gælder, at det ikke må skade miljøet i kyst- og 

havområder 

• Medlemslandene skal have kendskab til karakteristika for marint 

affald i kyst- og havområder 

• Herunder udviklingstendenser, mængder, fordeling og hvor det er 

muligt sammensætning af mikroplastpartikler   

 

Marine litter in the ”EU marine Strategy Framework Directive” 
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•  >25 mm makroplast 

• 5-25 mm mesoplast 

• 1-5 mm store mikroplastpartikler 

• <1 mm små mikroplastpartikler 

 

• Primær mikroplast - stammer fra produktionen af plastemner eller 

fra forbruget af plejeprodukter  

• Sekundær mikroplast - dannes ved nedbrydning af større 

plastikstykker 

 

 

 

Plastpartikler 
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Kilder til mikroplast på renseanlæg 

Kilder til primær mikroplast Kilder til sekundær mikroplast 

Mikroperler (pellets) i plejeprodukter 

(skrubbecreme, tandpasta, sæbe) 
Vask af syntetiske tekstiler 

Industriel sandblæsning (pellets) 
Industriel forarbejdning af 

syntetiske tekstiler 

Fremstilling og støbning af plast. 

herunder spild af plastpartikler 

Regnvand med delvist nedbrudt 

plastaffald, slid fra dæk og 

nedbrudt plast fra 

bygningskonstruktioner 

  

Plastpartikler fra plastposer og –

plastfilm samt plastrør- og fittings i 

sanitært afløbsvand. 
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Polypropylen (PP) Polyethylen (PE) 

Polystyrol (PS)  Styrol- Acrylnitril (SAN) 

Polyamid (PA)  Ethylen-Vinylalkohol (EVA), 

Polyvinylalkohol (PVAL) Acrylnitril- Butadien- Styrol (ABS), 

Polyester (PEST)  Polyethylenterephthalat (PET),  

Polyvinylchlorid (PVC) Polyurethan (PUR),  

Polymælkesyre (PLA) Lakagtige partikler 

Plastpolymerer identificeret i spildevand 
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• Hvor skal der udtages prøver ? 

• Hvordan skal prøverne udtages ? 

• Hvilke størrelser partikler skal udtages (frafiltreres) ? 

• Hvilke forbehandlingsmetoder skal anvendes ?  

• Hvilke karakteriserings- analysemetoder 

 

 

Monitering af mikroplast 

For at kunne sammenligne resultater er standardiserede 

moniteringsprotekoller nødvendige  
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• Mikroskopering og inddeling i fibre, flager og fragmenter 

• Forbehandlingsmetoder – fjernelse af naturligt forekommende 

materiale (alger, sand, fedt, insekter, planterester m.m.) 

• Analyse af plastpolymer sammensætning vha. FTIR (Fourier-

transform infrarød spektroskopi) 

• Pyrolyse-gaschromatografi-massespektrometri 

 

Karakteriseringsmetoder 
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Farvede plastfragmenter <200 µm i  
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Kugleformede plastpartikler (220-350 µm) formentlig fra kosmetik  
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Ind- og udløb fra svenske renseanlæg 
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Ind- og udløb fra svenske renseanlæg 
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Indløb - svenske renseanlæg 
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Indløb fra svenske renseanlæg 
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Udløb fra svenske renseanlæg 
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Udløb fra svenske renseanlæg 
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Renseeffektivitet på tre svenske renseanlæg 
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Renseanlæg i Tyskland – udløb (antal/m3) 
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Renseanlæg Holland - udløb 
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Efterpolering af spildevand fra centrale renseanlæg 

Reference Efterpoleringsmetoder Effekt 

Sverige   Sandfilter, skivefilter 

(15µm), MBR (0,2 µm) 

Sandfilter ingen effekt for hverken 

>20 µm eller 100µm. Skivefilter 

sandsynligvis effekt for partikler < 

300 µm. MBR betydelig effekt 

(<210 partikler/m3 for partikler 

>20µm) 

Tyskland, 

Oldenburg  

Filtrering Reduktion 1.131 til 29 partikler pr. 

m3 

Holland, 

Heenliet 

MBR Ingen effekt af MBR 

sammenlignet med et 

konventionelt renseanlæg 
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Sted 
Antal 
rense-
anlæg  

Indløb 
antal 
prøver 

Indløb 
antal/m3 

Udløb 
antal 
prøver 

Undløb  
antal/m3 

Slam 
antal 
prøver 

Slam 
antal pr. 
kg TS 

Metoder, prøvevoluminer, 
filtrering, analysemetoder 

Sverige 

2014 
4 9 

>300 µm 
7.000-30.000; 
>20 µm 
20.000-80.000 

10 

5-145 for partikler    
>300 µm 

1.600- 9.300 for 
partikler >20 µm 

4 
16.700 
±1.960 

20 µm, 300 µm filtre. Lysmikroskop 
og ATR-FTIR. Prøvestørrelse 1 l og 
1000 l. 3 prøver ved ind- og udløb. 3-
4 replikater. Slamprøve 25 g  

Rusland 

2014 
1 3 

Tekstilfibre: 
467.000 
Syntetiske 
fibre: 160.000, 
Sorte partikler: 
3.160.000 

3 

Tekstilfibre: 16.000, 
Syntetiske fibre: 
7.000, Sorte 
partikler: 125.000 

    

20 µm, 100 µm, 300 µm filtre. 
Lysmikroskop. Døgnprøver. 
Prøvestørrelse 1 l og 50 l. 3 prøver 
ved ind- og udløb. Triplakater 

Tyskland 

2014 
12      12 

Størrelse <500 µm: 
12-712 pr. m3 
(Holdorf 8.851 pr. 
m3) >500 µm: 0-52 

Prøver 
fra 6 af 
de 12 
rense-
anlæg  

1.041-
24.129  

10 µm, 500 µm filtre. Lysmikroskop 
og ATR-FTIR og mikro FTIR. 
Prøvestørrelse 390 l og 1000 l i 
udløb. triplikater. Slamprøve 1 l  

Holland 

2013 
4     12 

Middelværdier 
48.000 -55.000 
partikelstørrelse 1-
5.000 µm 

    
10 µm, 300, 5.000 µm filtre. 
Lysmikroskop. Prøvestørrelse i udløb 
ikke angivet. Triplikater.  
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• I sediment langs kyster 

• I vandoverfladen (massefylde) 

• I vandmasserne 

• I havsediment 

• I marine dyr 

 

 

Hvor findes mikroplast i vandmiljøet ? 
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Sammenligning mellem resultater fra forskellige studier af 
mikroplast (>300 µm) i vandsøjlen 
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Mikroplast ved udløb fra renseanlæg 
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• Mekanisk slid på gæller 

• Dyr kan ikke skelne mellem alger (føde) og mikroplast 

• Toksiske stoffer adsorberes til plastpartikler og akkumuleres i 

kroppen (phthalater, PAH, NPE, flammehæmmere, fluourerede 

forbindelser)  

• Polycarbonater består af bisphenol A enheder – østrogenlignende 

effekter 

• Styren mistænkes for cacinogene effekter  

Effekter på vandlevende organismer 
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• Effekter på vandlevende organismer sparsomt undersøgt 

• Renseanlæggenes bidrag med mikroplast i forhold til nedbrydning af 

større plastemner i havområder 

• Standardiserede prøvetagnings- of analysemetoder 

• Efterpoleringsmetoders effektivitet 

• Meget få indløbsmålinger på renseanlæg  

 

•   

Manglende viden 



10/03/2015 

14 

 
Rapport:  
Mikroplast – renseanlæg 
Kilder, forekomst og fjernelse på renseanlæg samt 
skæbne og miljøeffekter 
 
Tidspunkt for offentliggørelse ? 
bop@dhigroup.com 
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