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Slagterispildevand 

COD 6.000 mg/l 

BI5  3.000 mg/l 

Tot-N 350 mg/l 

Tot-P 35 mg/l 

Fedt 300 – 600 mg/l 

Temp.  Ca. 30 grader C 



Eksempler på forskellige modeller 

F = 0,5 · CCOD / 1200 + 0,5 · CN / 

80 

Særbidraget beregnes her ved: 

Q x (F- 1,0) x S hvor S er en m3 takst, p.t. 

på 1,87 kr/m3. 



Eksempler på forskellige modeller 

Afregning pr. kg forurenende stoffer. 

 

 

 

 

 

  COD Nedre 

grænse for 

COD 

BI5 Nedre 

grænse for 

BI5 

Tot - N Nedre 

grænse for 

Tot-N 

Tot - P Nedre 

grænse for 

Tot-P 
Forsyning 
A 

1,12 kr./kg. 600 mg/l * - - 0,40 kr./kg. 50 mg/l * 1,16 kr./kg. 10 mg/l * 

Forsyning 

B ** 
- - 3,00 kr./kg 1.800 mg/l. 10,70 kr./kg. 160 mg/l. 9,90 kr./kg 34 mg/l. 

* Træder først i kraft når koncentrationerne overstiger 780 mg/COD/l, 65 mg N/l og 13 mg P/l. 
** Rabat for fordelagtigt forhold mellem BI5/N. 



Udgangspunktet for særbidrag 

Målte koncentrationer i 

”byspildevand” anvendes i stedet 

for koncentrationer i hus-

spildevand ”Forsyning A”. 

Dermed er udgangsniveauet alt 

for lavt. 

 



Udgangspunktet for særbidrag. 

Virksomhederne skal som udgangspunkt betale, når 

rensning af deres spildevand giver anledning til 

ekstra omkostninger i forhold til husspildevand 

Husspildevandet er i dag mere belastet end for 20-25 

år siden, da der er gennemført mange 

vandbesparelser 

Uvedkommende vand betales over tilslutningsbidrag 

og vejbidrag og er i fht. særbidrag ikke relevant 

 

 



Hvornår er den meromkostning? 

Flere af DC´s fabrikkers særbetaling er 

blevet vurderet af Statsforvaltningen og 

fundet i orden, også hvor der betales 

meget lavt eller intet særbidrag. 

Grundlaget herfor er blandt andet, at 

DC har implementeret renere teknologi 

og BAT 



Kan der være fordele ved 

slagterispildevand? 

 

Bedre slamkvalitet 

Let omsætteligt 

Temperatur i vintertiden. 

 



Konklusion 

Gennemsigtighed i grundlaget for beregning af 

særbidrag ønskes. 

Lokale forhold og omkostninger skal være 

grundlag, frem for fast regelsæt p.g.a. 

Opbygning af renseanlæg 

Sammensætning af spildevand 

Niveau for husspildevand skal fastlægges for at 

kunne gøre det kostægte 


