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Resumé  

I dag bliver spildevand fra industrien ofte sendt langt væk til forbrænding eller det fortyndes 
med brug af store mængder rent drikkevand. Det er både besværligt og ofte dyrt. Sådan 
behøver det ikke være. For det problematiske spildevand kan renses på stedet – og ressour-
cerne kan genanvendes – enten som varme, genbrugsvand eller udvinding af næringsstoffer 
og særlige metaller. Her i dette white paper fortæller vi, hvad du skal være særlig opmærk-
som på, hvis din virksomhed vil i gang med at genanvende ressourcerne i det industrielle 
spildevand. Og så viser vi, hvordan du samtidig gør en god forretning ud af det. 
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1. Introduktion 
På verdensplan bliver 80 procent af alt spildevand ledt urenset tilbage i naturen – ifølge FN. Og 
manglen på rent vand er i dag et af de allerstørste problemer på næsten alle kontinenter. Det er 
synd, for selv det allermest problematiske spildevand fra industrien kan i dag renses og genanven-
des. Potentialet er stort. EU-kommissionen har regnet på det og kommet frem til, at ud af de mere 
end 40 mia. kubikmeter spildevand, der bliver behandlet i EU på årsplan, er det kun knap 1 mia. 
kubikmeter, der bliver genanvendt i dag. Ifølge EU-kommissionen kunne det tal være seks gange 
større, hvis det fulde potentiale blev udnyttet. 
 
Der ligger altså et stort uforløst potentiale i at genanvende ressourcerne i spildevand. Samtidig 
presser vi klodens ressourcer til det yderste. Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider 
væk. Det har givet velstand – men det har også givet massivt overtræk på den globale ressource-
konto. Derfor er der de senere år kommet mere og mere fokus på at omstille vores samfund hen-
imod en cirkulær økonomi, hvor både forbrugere og industri bliver bedre til at genanvende ressour-
cerne. 
 

 
Stor global udfordring 
At vi står overfor en stor global udfordring blev tydelig, da Advisory Board for cirkulær økonomi i 
juni i år præsenterede deres anbefalinger til regeringen.  
 
”Vi har ingen tid at spilde, for verdens befolkning vil vokse fra 7 mia. i dag til ca. 10 mia. i 2050, og 
samtidig vokser den globale middelklasse og dermed forbruget af varer og tjenesteydelser, som i 
dag har et stort ressourcetræk. Det er derfor tid til at transformere den nuværende lineære økono-
mi til en cirkulær økonomi. En økonomi hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnyt-
ter deres værdi så længe som muligt. Det, der tidligere var affald, skal i langt højere grad fungere 

FN’s verdensmål 
for bæredygtig 
udvikling 
 
Verdens lande har vedtaget 
en fælles dagsorden for bæ-
redygtig udvikling frem mod 
2030 – med 17 tilhørende 
verdensmål.  
 
Verdensmål nr. 6: Rent 
vand og sanitet: 
Sikre bæredygtig adgang og 
forvaltning af rent vand og 
sanitet for alle. 
 
Kilde: Udenrigsministeriet 
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som værdifulde input i nye produkter”, skriver Flemming Besenbacher, formand for rådet og besty-
relsesformand i Carlsberg A/S, i forordet til de mange anbefalinger. 
 
Selvom vand ikke er nævnt direkte i de 27 anbefalinger til regeringen, så er det et område, hvor der 
er et stort potentiale for at udbrede cirkulær tankegang og genanvendelse. Det mener, Hans-Martin 
Friis Møller, der er direktør i Kalundborg Forsyning: 
 
”Der er et stort behov globalt set for at genbruge vand. Vi bruger 40 procent mere vand end den 
tilgængelige vandressource. Og med klimaændringer og befolkningstilvækst bliver behovet endnu 
større. Så vi står globalt set med en kæmpe udfordring”. 
 
 

2. Ressourcerne i spildevand 
Et af de steder, hvor der er muligheder for at tænke cirkulært er i forbindelse med industrielt spilde-
vand. Det indeholder ofte miljøfremmede og giftige stoffer. Det kan næsten ikke være anderledes, 
når producenter af fx lægemidler, maskiner og metalkonstruktioner bruger vand som et vigtigt ele-
ment i fremstillingen af deres produkter. Ofte indeholder spildevandet organiske stoffer, tungmetal-
ler, kemikalier eller medicinrester i en sådan mængde og koncentration, at det kommunale rense-
anlæg ikke kan modtage det. Og tit løses problemet med det svært nedbrydelige spildevand ved, at 
producenten må sende det til forbrænding eller simpelthen fortynde sig ud af det. Det er dyrt. Det 
er upraktisk. Det er ofte unødvendigt. 
 
Spildevand kan genanvendes 
I dag kan industriens problematiske spildevand i 
mange tilfælde renses on-site – dvs. på stedet så 
tæt ved forureningskilden som muligt. Og bagefter 
kan vandet genanvendes som en ressource – fx til 
procesvand, udvinding af fosfor eller til opvarmning 
på virksomheden.  
 
”Vi skal blive bedre i Danmark til at se på spildevand 
som ressourcevand. Det har vi gjort i Kalundborg i 
mange år, og det betyder, at vi arbejder med vand i 
flere kvaliteter, som kan bruges forskelligt i industri-
en. Der er fx ingen grund til at bruge rent drikkevand 
til køling. Her kan man i stedet bruge filtreret over-
fladevand. Og når vi på Forsyningen får spildevand 
til renseanlægget, fortsætter vi med at udnytte res-
sourcerne. Vi udvinder energi af det varme spilde-
vand. Det sker i form af el fra et biogasanlæg hos 
industrierne - og fjernvarme via Danmarks største 
varmepumpe på forsyningen”, siger Hans-Martin 
Friis Møller. 
 
Fra restprodukt til ressource 
Kalundborg Forsyning er en central spiller i Kalundborg Symbiosis, hvor én virksomheds restpro-
dukt er en anden virksomheds ressource. Forsyningen modtager spildevand fra en række af Dan-
marks store virksomheder i området og udnytter pt energien. Herudover leverer forsyningen, som 

Fakta: Sekundavand 
 
”Genbrugsvand kaldes også sekun-
davand. Ved sekundavand forstås 
vand, der ikke kan anvendes som 
drikkevand eller kontrolleres som 
drikkevand. Dette vand kan anvendes 
til andre formål, når anvendelse ikke 
kræver drikkevandskvalitet. Sekun-
davand kan være regnvand, hav-
vand, forurenet grundvand eller vand 
fra industrielle processer. ” 
 
Genbrug af vand fra industrien er 
som udgangspunkt tilladt i Danmark. 
 
Kilde: Miljøstyrelsen 
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den eneste forsyningsvirksomhed i Danmark, kølevand og procesvand i drikkevandskvalitet til in-
dustrien. Der ses endvidere på mulighederne for at udnytte forskellige kilder til sekundavand. 
 
 

3. En god forretning med to bundlinjer 
Genanvendelse af industrielt 
spildevand kan være en god 
forretning for de fleste virk-
somheder på den lange 
bane. Ved at rense spild-
strømmen selv on-site spa-
rer virksomheden omkost-
ninger til bortskaffelsen. Det 
kan godt blive til store be-
sparelser på et år. Og så 
kan vandet genbruges som 
fx procesvand eller til køling. 
 
Hvis det rensede vand der-
imod er varmt, så kan over-
skudsenergien genbruges 
som procesvarme, egen 
rumopvarmning eller sælges 
til fjernvarmeanlæg, og så er 
der penge at spare eller 
tjene. Læg dertil de muligheder, der ligger i at udfælde og sælge de næringssalte og særlige metal-
ler, der findes i spildevandet og som der i dag er mangel på. Det gælder fx fosfor, som landmæn-
dene mangler – eller særlige metaller. 
 
”Man bliver nødt til at arbejde med to bundlinjer i denne her slags projekter. En der handler om 
bæredygtighed – og en der handler om økonomi. Projektet skal være en fordel for miljøet – men 
det skal også give en positiv bundlinje. Det er faktisk tilfældet for alle vores kommercielle projekter i 
Kalundborg Symbiosis, så det kan lade sig gøre”, siger Hans Martin Friis Møller og uddyber: 
 
”Man skal heller ikke glemme, at projekterne ofte skaber en masse ekstra innovation og værdier på 
andre områder, som kan udnyttes og forbedre den samlede businesscase. Og I Danmark er vi jo 
desuden rigtig gode til at udvikle nye vandteknologier, der kan sælges til udlandet. Så præcis hvor 
god forretningen bliver – rent økonomisk – afhænger af mange delelementer. Man bør se på hel-
heden, når investeringen skal vurderes”. 
 
Muligheder i symbiose 
Industriens spildevand kan som nævnt genbruges af andre virksomheder, der har brug for store 
mængder vand til fx køling, vask eller procesvand. Den slags virksomheder vil kunne opnå store 
besparelser ved at genbruge vand i stedet for at bruge almindeligt drikkevand.  
 
En af de ressourcer, der udveksles i Kalundborg Symbiosis, er vand. I 2010 resulterede genbrug 
og genanvendelse af vand i en årlig besparelse på hele 3 millioner kubikmeter vand for symbio-
sens medlemmer. Andre steder i landet har lignende symbioser set dagens lys eller er på vej. Det 
gælder fx Hillerød, Frederikssund og Fredericia. 
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Genbrug af vand 

Ting du ikke må!  3 ting du skal huske! 

 
1. Genbrug af vand i fødevarevirksomheder er 

kun tilladt, såfremt vandet renses til drikke-
vandskvalitet og at det sikres, at vandet ik-
ke indeholder stoffer fra tidligere brug, der 
kan forurene den endelige fødevare og at 
der indhentes en forudgående tilladelse fra 
Fødevarestyrelsen. 

 
2. Hvis virksomheden fremstiller lægemidler 

eller andre produkter, hvortil der stilles sær-
lige sundhedsmæssige krav til vandforsy-
ningen, kan der kun anvendes vand af drik-
kevandskvalitet, dvs. at brug af vand af rin-
gere kvalitet end drikkevand ikke er muligt. 

 
3. Genbrug af vand i virksomheder må ikke 

ske til husholdningsformål – fx bad i om-
klædningsrum, kantiner eller køkkener. 

 
4. I specifikke brancher kan der være særlige 

regler, vilkår i miljøgodkendelse eller hygi-
ejnekrav, som forhindrer genbrug af vand. 

 

  
1. Ved genbrug af vand kan nybyggeri, om-

bygninger af eksisterende bygninger og in-
stallationer betyde, at der skal erhverves 
byggetilladelse fra kommunen, før arbejdet 
kan udføres. 
 

2. Det skal vurderes, om genbrug af vand 
medfører ændringer i virksomhedens afled-
ning, udledning eller nedsivning af spilde-
vand i forhold til eksisterende tilladelser. I 
givet fald skal kommunen ansøges om for-
nyet udledningstilladelse. 

 
3. Endelig skal det vurderes om genbrug af 

vand i virksomheden medfører pligt til at sø-
ge om fornyet miljøgodkendelse i henhold til 
Lov om miljøbeskyttelse kap. 5. 

 
 

 
Kilde: Miljøstyrelsen, http://svana.dk/vand/vand-i-hverdagen/genbrug-af-vand/vand-fra-industri/ 
 
 

4. Overskudsvarme og afgifter 
Selvfølgelig er der udfordringer, når industrielt spildevand skal genanvendes. Det er klart. Rensning 
on-site kræver et anlæg – og det skal der være plads til. Og hvis man begynder selv at producere 
energi, er der et afgiftssystem, der kan være svært at navigere rundt i – selv for de største virk-
somheder. 
 
Det ved Bettina Mikkelsen, Senior Manager i KPMG Acor Tax en del om. Hun er uddannet ved 
SKAT og rådgiver virksomheder landet over i, hvordan de skal forstå regler og afgifter i forbindelse 
med fx at udnytte overskudsvarme fra spildevand. 
 
”Lovgivningsmæssigt er der intet til hinder for, at virksomheder kan begynde at udnytte overskuds-
varmen. Dog er der visse brancher, hvor der kan være særlige regler. Det gælder fx indenfor pro-
duktion af fødevarer eller medicinalindustrien, hvor kravene til hygiejne og sikkerhed kan sætte 
begrænsninger, og så kan det pludselig blive en udfordring fx at placere en energimåler”, siger 
Bettina Mikkelsen og fortætter: 
 
”Men vil man udnytte sin overskudsvarme som en varmeressource, så kan det have en afgifts-
mæssig konsekvens. De konsekvenser skal man selvfølgelig have gjort sig klar, inden man kaster 
sig ud i projektet, for de kan have stor betydning for rentabilitet og tilbagebetalingstid.” 

http://svana.dk/vand/vand-i-hverdagen/genbrug-af-vand/vand-fra-industri/
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Overskudsvarme  
Teknisk og afgiftsmæssig definition 
 
Teknisk definition: 
Overskudsvarme er, energimæssigt set, den varme, som ikke kan  
anvendes yderligere i produktionsprocesserne, når en virksomhed  
har gjort alt for at energieffektivisere sine processer. 
 

 
 

 

Afgiftsmæssig definition: 
Ved afgift af overskudsvarme forstås i denne sammenhæng afgift ved nyttiggørelse af varme, 
varmt brugsvand og varm luft, der ved hjælp af særlige installationer er udnyttet fra en produkti-
onsproces, hvortil der anvendes afgiftspligtig elektricitet eller afgiftspligtige brændsler.  
 
Kilde: KPMG Acor Tax og Viegand Maagøe 
 
 
 
 
Hvornår skal der betales afgift? 
Helt grundlæggende er afgiftsreglerne skruet sådan sammen, at det afgørende for, om din virk-
somhed skal betale overskudsvarmeafgift er, hvor varmen kommer fra – og hvad den skal udnyttes 
til. For industrien er overskudsvarme overordnet set interessant til tre formål: 
 

• Udnyttelse til egen proces 
• Udnyttelse til egen rumvarme 
• Udnyttelse til fjernvarme 

 
Hvis virksomheden ønsker at bruge overskudsvarme til egen proces i produktionen slipper man for 
afgift uanset, hvor varmen kommer fra. 
 
Hvis virksomheden ønsker at bruge overskudsvarmen til egen rumvarme er reglerne mere kom-
plekse. 
 
”Her er det vigtigt at få styr på, hvad det er, man præcis vil. Der skal betales overskudsvarmeafgift 
af den udnyttede energi. Derfor er det også vigtigt, at gøre sig klart, hvor i produktionen man rent 
teknisk skal måle den energi man udnytter – og tænke installationen af energimåleren ind i busi-
nesscasen fra start. Den kan nemlig ofte være dobbelt så dyr, hvis den sættes på efter projektet er 
sat i drift”, siger Bettina Mikkelsen. 
 
Den sidste mulighed er at bruge overskudsvarmen til salg af fjernvarme.  
 
”Også her vil man typisk skulle betale overskudsvarmeafgift. Virksomheden skal nu til at sælge 
fjernvarme til det regionale fjernvarmenet. Leverancen er omfattet af varmeforsyningsloven, og den 
skal blandt andet sikre kunderne så lave priser som muligt. Det er derfor vigtigt, at man hurtigt går i 
dialog med sit lokale fjernvarmeselskab for afgiftens størrelse beregnes – i de fleste tilfælde - på 
baggrund af det vederlag, som fjernvarmeselskabet betaler virksomheden for fjernvarmen. Samti-
dig er det helt afgørende for projektets økonomi, at man får tænkt alle udgifter ind fra start – fx nye 
anlægsudgifter til fjernvarmerør. Her er min klare anbefaling, at man indregner hver sine udgifter på 
eget matrikelnummer”.  
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Tilbagebetaling og myter 
Som alle former for investeringer er de endelige beslutninger ofte afhængige af, hvor lang tilbage-
betalingstiden er. På projekter med udnyttelse af overskudsvarme vil man ifølge Bettina Mikkelsen 
skulle regne med en smule længere tilbagebetalingstid end normen på ca. to år i industrien.  
 
”Ud fra en afgiftsmæssig betragtning vil det altid kunne betale sig at udnytte egen overskudsvarme, 
fordi afgiften på den er mindre, end hvis varmen skal produceres på fossile brændsler – fx natur-
gas”, siger Bettina Mikkelsen. 
 
Ifølge Bettina Mikkelsen er udnyttelsen af overskudsvarme i industrien kommet for at blive, og den 
vil kun blive større i takt med, at den grønne omstilling kommer op i endnu højere gear, og i takt 
med at virksomhederne bliver mere bekendt med regler og muligheder.  
 
 

 
 

5. Aquarden renser dit spildevand 
Men forudsætningen for, at du kan begynde at tænke cirkulært og genanvende dit problematiske 
spildevand er, at vandet rent teknisk kan renses. Uanset om du vil bruge vandet til proces, op-
varmning eller du vil udfælde næringsstoffer og metaller.  Det er her, at vi - Aquarden Technologies 
– kommer ind i billedet.  
 
”Vi er eksperter på problematisk spildevand og har nu i over 10 år forsket og udviklet på forskellige 
rensemetoder med det formål at finde bæredygtige totalløsninger, der både er miljøvenlige og om-
kostningseffektive. Nu kan vi rense det giftige spildevand på en konkurrencedygtig og effektiv må-
de – og som samtidig er godt for miljøet og giver en række muligheder for genanvendelse af res-
sourcerne”, siger Vibeke Dorf Nørgaard, der er kemiingeniør og spildevandskonsulent hos Aquar-
den Technologies. 

Myter og fakta om overskudsvarme 
 
Myte: Det kan ikke betale sig – vi skal jo betale overskudsvarmeafgift! 
Svar: Det er ikke altid, at der skal betales overskudsvarmeafgift – og selv, når den skal 
betales er afgiften mindre, end hvis varmen skal produceres på fossile brændsler, fx natur-
gas. 
 
Myte: Vi vil ikke betale dobbeltafgift! 
Svar: Afgiften er stadig billigere, end den afgift, der alternativt skulle betales på varme pro-
duceret på fx naturgas. 
 
Myte: Det er besværligt og der er alt for meget administration! 
Svar: Ja, det kan godt umiddelbart opleves sådan – for reglerne er ens uanset størrelse på 
virksomhed! Men som al anden administration er det et spørgsmål om at sætte den i sy-
stem og inddrage de relevante interessenter og sparringspartnere, både internt og eks-
ternt.  
 
Kilde: Bettina Mikkelsen, KPMG Acor Tax. 
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Vores løsninger udvikles og tilpasses individuelt i dialog 
med kunden, så det industrielle spildevand renses on-
site – og så mulighederne for at genanvende ressour-
cerne på stedet udnyttes bedst muligt.  
 
Vi kan behandle problematiske spildstrømme med et 
højt indhold af organiske og giftige stoffer. Det gælder i 
særlig grad spildevand fra industrier som; 
 

• Farmaceutisk og biotek 
• Kemisk og petrokemisk 
• Hospital 
• Deponi 
• Metaloverfladebehandling 
• Vaskerier  

 
Vand og energi 
Mange industrier har et stort vandforbrug i forbindelse 
med produktionen. For disse virksomheder er der man-
ge penge at spare ved at genbruge renset spildevand i 
processen. Det gælder fx vaskerier, der kan have et 
vandforbrug på 10-12 kubikmeter i timen, og derfor har 
store udgifter til behandling og bortskaffelse af beskidt 
vand. Aquarden Technologies hjælper med at finde 
løsninger, der kan genbruge vandet i produktionen. 
 
Ofte vil der også være behov for at rense spildstrømme, 
der indeholder store koncentrationer af giftige organiske 
stoffer. Her vil vores renseløsning, Waterox, betyde en opvarmning af vandet. Udover at Waterox 
er selvgenererende med energi, vil der ofte genereres mere energi, end der forbruges. Overskuds-
energien fra det varme vand kan bruges andre steder i processen, til opvarmning af lokaler eller til 
salg til fjernvarmenettet, som tidligere beskrevet. 
 
”Ved bortskaffelse af spildevand mister virksomheden muligheden for at genanvende ressourcerne 
i huset. Det er ærgerligt, for det kan lade sig gøre. Aquarden renser spildevandet on-site og vi gen-
anvender det on-site.”, siger Vibeke Dorf Nørgaard. 

 
Aquardens patenterede Waterox-system 
destruerer fuldstændigt svært nedbryde-
lige og miljøfremmede stoffer i industrielt 
spildevand ved hjælp af SCWO-tekno-
logien, der udnytter vands 4. fase. Van-
det opvarmes til over 374 grader og ud-
sættes samtidig for et tryk på minimum 
221 bar. Waterox fjerner organiske stof-
fer, tungmetaller og salte i en proces og 
stilles op så nær forureningskilden som 
muligt. Samtidig kan både det rene vand 
og overskudsenergien fra processen 
genanvendes. 

Fakta: Aquarden 
 
Aquarden Technologies er et 
dansk cleantech-firma. Vi er 
eksperter inden for rensning af 
problematisk spildevand.  
Vores vision er at være med til 
at løse nogle af verdens største 
miljøudfordringer på spilde-
vandsområdet til gavn for både 
vandmiljø, fauna og kommende 
generationer. Vi leverer rådgiv-
ning, nøglefærdige systemer, 
service og support – alt sam-
men tilpasset, så det opfylder 
vores kunders individuelle krav. 
Aquarden’s Waterox-system 
modtog EU’s miljøpris 2016-
2017 for det mest bæredygtige 
produkt. 
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6. Businesscases – to eksempler 
Vibeke Dorf Nørgaard har analyseret og renset mange forskellige spildstrømme fra så forskellige 
industrier som fx farmaceutisk, biotek, kemisk, petrokemisk, galvano og vaskerier. Når hun og kol-
legaerne i Aquarden Technologies skal vurdere, hvilken løsning, der passer bedst til kunden, så 
spiller økonomien selvfølgelig en rolle: 
 
”Det er klart, at vi hjælper med at kvalitetssikre virksomhedens businesscase. Der skal jo gerne 
være en økonomisk gevinst for virksomheden ved at rense spildevandet med vores system på 
stedet – fremfor at sende det væk. Og hvis vandet skal genanvendes i proces eller til varme – ja så 
skal der også gerne være en yderligere gevinst ved det. Så vi ser på helheden i projektet og ind-
regner også evt. energiafgifter i regnestykket”, fortæller Vibeke Dorf Nørgaard, der forsikrer om, at 
Aquarden Technologies har erfaringen og kompetencen til at bistå virksomheder i dialogen med 
miljømyndighederne såfremt, der er behov for justeringer i udledningstilladelser. 
 
 
Eksempel 1: Farmaceutisk produktionsvirksomhed 
 
Virksomheden er en farmaceutisk produktionsvirksomhed, som skal have renset sit spildevand fra 
produktionen. De problematiske stoffer er primært aromatiske aminer – kategoriseret som Liste A-
stoffer hos Miljøstyrelsen. COD er på 60.000 mg/L – dvs højt indhold af organiske stoffer. I dag 
sender virksomheden deres spildevand til forbrænding.  
 
Rensning af spildevand*: 
 
Nuværende løsning (pr. år): 
 
Pris til forbrænding:  3.264.000 kr. 
Pris for transport:  544.000 kr. 
Totalpris:  3.808.000 kr. 
 
 

Aquarden Waterox on-site-løsning: 
 
Pris hos Aquarden:  2.720.000 kr. 
Pris for transport:  0 kr. 
Pris for elforbrug:  450.862 kr. 
Totalpris:  3.170.862 kr. 

 
Årlig besparelse UDEN genanvendelse af ressourcer:  
637.138 kr. – svarende til 17 %. 
 
 
Genanvendelse af ressourcer: 
Besparelse ved genbrug af renset vand til procesformål (ikke afgiftsbelagt): 114.403 kr./år 
Besparelse på olieregning ved udnyttelse af overskudsvarme fra Waterox til procesformål (ikke 
afgiftsbelagt): 31.342 kr./år. 
 
 
Samlet årligt besparelse MED genanvendelse af ressourcer:  
782.883 kr. – svarende til 21 %. 
 
* Baseret på en virkelighedstro case. Priser er udregnet på baggrund af kendte prisniveauer som-
mer 2017. Den konkrete pris på Waterox varierer fra case til case. 
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Eksempel 2: Vaskeri 
 
Der er tale om et mellemstort vaskeri, hvor vandet i dag ikke bliver genbrugt men afledt til kloak. 
En del af vandet fordampes undervejs i vaskeprocessen. Spildevandet kan fx indeholde ftalater. I 
vores eksempel renser Aquarden vandet med en membranfiltrering med forbehandling på stedet.  
 
Rensning af spildevand**: 
 
Nuværende løsning (pr. år): 
 
Vandforbrug  17,50 kr./m3  
Vandafledning  24,75 kr./m3 
Total                   42,25 kr./m3 
Totalpris pr. år:  1.850.550 kr. 
 

Aquarden on-site membranløsning: 
 
Samlet udgift: drift, rens, vask af anlæg:  7,31 kr./m3 
Samlet udgift til spædevand og afledning:  9,84 kr./m3 
Total         17,3 kr./m3 
Totalpris: pr. år:  757.740 kr. 
 

 
Årlig besparelse ved genbrug af vand:  
1.092.810 kr. – svarende til 59 %. 
 
** Baseret på en virkelighedstro case. Priser er udregnet på baggrund af kendte prisniveauer 
sommer 2017. 
 
 
 
 
 
 

Lad os se på dine spildstrømme! 
Vi tror på, at selv det mest besværlige spildevand kan omdannes til en værdifuld ressource for 
virksomheder. Og vi tror på, at det kan aflæses positivt på både den økonomiske og miljømæssige 
bundlinje. 
 
Hvis du har behov for at få renset din virksomheds problematiske spildevand – og samtidig ønsker 
at genanvende ressourcerne i vandet, så vil vi i Aquarden Technologies gerne se på mulighederne 
sammen med dig.   
 

aquarden.com 
info@aquarden.com 

Tlf.: 48 70 85 88 

 
  

http://www.aquarden.com/
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Kilder 
• FN: http://www.un.org/en/events/waterday/  
• EU-Kommissionen, Water is too precious to waste, 

http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf 
• Udenrigsministeriet: Regeringen: Handlingsplan for FN’s verdensmål – Danmarks opfølgning 

på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, marts 2017. 
http://um.dk/da/danida/maalsaetning%20og%20strategi/verdensmaal  

• Miljøstyrelsen: http://svana.dk/vand/vand-i-hverdagen/spildevand/  
• Advisory Board for cirkulær økonomi – Anbefalinger til regeringen, juni 2017: 

http://mfvm.dk/miljoe/anbefalinger-om-cirkulaer-oekonomi/  
• Erhvervshåndbogen Klimaledelse, Særtryk ”Cirkulær vandøkonomi” af direktør Hans-Martin 

Friis Møller, Kalundborg Forsyning, juli 2016. 
• www.symbiosis.dk  
• KPMG Acor Tax og Viegand Maagøe: Skriftligt materiale fra workshop om overskudsvarme, 

marts 2017. 
 
 

Generelle betingelser 

Copyright 
Aquarden © 2017. Brugere må downloade og printe white paperet (hvidbogen) til eget brug. 
Det må ikke distribueres med videresalg som formål eller videregives uden angivelse af kil-
de. Alt billedmateriale i dette dokument er enten downloadet fra royalty-frie tjenester som fx 
pixabay.com eller underlagt Aquardens copyright. 
 
Ansvarsfraskrivelse 
Aquarden kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler i dokumentet eller i tilhørende kilder 
og links, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar i forbindelse med brug eller fortolkning af 
informationer i dokumentet. 
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