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Partnerskab om mikroplast
• Finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 

• Bygger videre på to kortlægninger udført for MST:
- Microplastic, Occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark, Lassen et al, 

2015
- Microplastic in Danish wastewater. Sources, occurrences and fate, Vollertsen og Hansen, 2017

• Gennemført af Teknologisk Institut med COWI som underleverandør

• Organiseret med styregruppe med repræsentation fra:
- Dansk Industri
- DANVA
- Komunernes Landsforening
- Dansk Miljøteknologi

- Miljøstyrelsen 

• Partnerskab bestående af: 
- Interesseorganisationer
- Universiteter
- Teknologileverandører
- Forsyninger
- Rådgivere
- kommuner
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Projektets overordnede konklusioner og anbefalinger

1) Analysemetoder

Der mangler en standardiseret analysemetode for at kunne bestemme mikroplastens 
størrelse og type

2) Forekomst af mikroplast i konventionel spildevandsrensning og 
regnbetinget udledning

 Der ses store forskelle i forekomsten af mikroplast i udløbet fra renseanlæg, men vi 
renser generelt ret godt

3) Renseteknologier

Vi har effektive teknologier i dag, men der findes efterbehandlingsteknikker, der kan 
optimere rensningen endnu mere 
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Partnerskabet som platform for videre dialog og samarbejde
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Andre MUDP’er om mikroplast 

1. Fuldautomatisk decentral rensning af partikler i regnbetingede udledninger
DTU Miljø, Lyngby Bonnerup Consult, Teknologisk Institut, Rørcenteret, HydroSystems ApS

2. Udvikling af teknologi til fjernelse af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger
Grimstrup Maskinforretning ApS

3. Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast i kombination med organisk 
stof i renseanlægs primærdel 
AL2-Teknik A/S, Vandcenter Syd, Svendborg Forsyning, Dankalk, Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet, Teknologisk Institut

4. Mikroplast i spildevand
Krüger A/S, DTU Miljø, Aalborg Universitet, Biofos, Mølleåværket, Billund Vand

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation5



Ydelsesaftalen med Aarhus Universitet

Som en del af ydelsesaftalen med Aarhus Universitet er der igangsat et arbejde med at 
udvikle og standardisere målemetoder for mikroplast:

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation6

1.Vidensopbygning og deltagelse i faglige kompetencenetværk. 

2.Optimering og validering af metoder til forbehandling af miljøprøver. 

3. Optimering og validering af metoder til identifikation og kvantificering af 

mikroplast-partikler. 

4. Udarbejdelse af vejledning med beskrivelse af krav til analyser af mikroplast i 

miljøprøver.



Regler på området, spildevandstilladelser og mikroplast

• Kommunerne meddeler udledningstilladelser

• Der er ikke aktuelt krav om rensning for mikroplast, men kommunen kan godt 
stille vilkår herom, hvis de vil

• Fastsættelsen af maks grænser for indhold af mikroplast i spildevand kræver 
mere viden end vi har i dag
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Det sker på mikroplastområdet  

 Mikroplast i drikkevand

• The Guardian artikel, der omtaler nylig amerikansk undersøgelse, der viser fund af 
mikroplast i taphaneprøver verden over

• Dansk undersøgelse foretaget af Cphbusiness Laboratorie og Miljø, der viser fund af 
mikroplast i drikkevand i 16 husstande i hovedstadsområdet

• Ydelsesaftale med Aarhus Universitet om udvikling af målemetode
• DTU projekt

 Workshop om indspil til ydelsesaftalen ´18

 Den nationale handlingsplan for mikroplast 
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Forventninger til fremtiden
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