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Mikroplast-udledning i Danmark
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MST rapport nr. 1793, 2015

5.500-13.900 t/år
Total udledning i DK:

2.000-5.600 t/år
Udledning til renseanlæg:

~40% af udledningen



Screeningsstudie 

– gennemsnit for dansk spildevand

Udløb

Rist
(3-6 mm)

Forbrænding Landbrugsjord

~78%

Prøvetagning

Indløb

- 10 renseanlæg (26% af samlede DK spildevandsmængde)
Mikroplast størrelser 20-500 µm

+ Slam
- Slam 

Renseanlæg

1 Lynetten

2 Damhusåen

3 Ejby Mølle Renseanlæg

4 Aalborg Vest

5 Marselisborg

6 Herning

7 VEJLE CENTRALRENS

8 KOLDING CENTRALRENS

9
FREDERICIA SPILDEVAND 
A/S

10 Horsens



Udvikling af analyseprotokol for mikroplast
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Polymer Struktur

Polyethylen

Polyethylene
Terephtalate

Polyvinyl Chlorid

Polypropylen

Polystyren

Polyurethan

Polyamid

Partikler ikke opløst i vandfasen!

Fourier Transform Infrarød Spektroskopi
(FT-IR)

Kvantificere antal og masse
Bestemme plastpolymeren



Råspildevand: mikroplast = 1% af TOC og 2-3% af suspenderet stof

Efter rensning resterer 0,3% af massen og 7,4% af partikelantallet

Mikroplast i dansk spildevand (20-500 μm)

Angivet i masse Angivet i antal partikler



Især små partikler i renset spildevand

o Tunge partikler fjernes især i primærtanken og ved efterklaring

Råspildevand Renset spildevand

~30% <50 µm ~50% <50 µm



Råspildevand: mikroplast = 1% af TOC og 2-3% af suspenderet stof

Efter rensning resterer 0,3% af massen og 7,4% af partikelantallet

Mange partikler i udløbsvandet ifht. tidligere studier (x1000 højere)

Mikroplast i dansk spildevand (20-500 μm)

Angivet i masse Angivet i antal partikler

3 - 406 µm



Polyamid/nylon - både naturlige og kunstige (tekstil + uld + silke + hud) 

= overestimeret

Polyetylen (PE) mest udbredt plasttype = emballage

Gummipartikler? For små til at detektere (nm)/ svær at detektere med metoderne

Plasttyper i spildevandet 

Plasttyper i råspildevand Plasttyper i renset spildevand



Massebalance for mikroplast i dansk spildevand 

(20-500µm)

Renseanlæg
1,100 - 5,100 

t/år

1,000 - 3,100 
t/år

Indløbs
spildevand Udledning til 

vandmiljøet

Indbygning i 
slamfraktionen

5 - 16 t/år

Renseanlægs andel af den totale mikroplastudledning til vandmiljøet

=  i værste fald 3% = andre vigtige kilder end spildevand (regnvand?)

Samme koncentration i slambehandlet jord som i ubehandlet jord

Andre kilder til mikroplast i landbrugsjord end slam (luftbåren?)


