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Forord og læsevejledning 
 

Vanddivisionen er en del af Aalborg Forsyning og Miljø og Energiforvaltningen, der har implementeret miljø- 

og arbejdsmiljøledelsessystemer efter ISO 14001 Miljøledelsessystemer og OHSAS 18001 

Arbejdsmiljøledelsessystemer og er certificeret med en fælles certificering. Denne miljøredegørelse 

omhandler miljøindsatsen og de opnåede resultater og er et element i ledelsessystemet. 

 

Organisationens væsentligste miljøpåvirkninger er hos divisionerne Energi og Vand samt enheden 

Renovation i Miljø- og Energiforvaltningen. Der er derfor udarbejdet 3 særskilte miljøredegørelser for hhv.: 

• Energidivisionen 
• Vanddivisionen 
• Enheden Renovation Miljø og Plan i Miljø- og Energiforvaltningen  

Nærværende miljøredegørelse omhandler Vanddivisionens miljøindsats og resultater.  

 

Redegørelsen indeholder: 

• En oversigt over den samlede organisationen samt en beskrivelse af de 3 enheder nævnt ovenfor 
• Ledelsessystemets Miljø- og arbejdsmiljøpolitik med kritiske succesfaktorer og mål samt 

organisationens tilgang til bæredygtighed 
• Detaljeret beskrivelse af Vanddivisionens miljøforhold, miljøpåvirkninger og miljøindsats 
 
For at få et overblik over den samlede organisations miljøindsats og resultater henvises til Aalborg 
Forsynings og Miljø- og Energiforvaltningens miljøredegørelse, Pixi-udgave. Følg dette link til dokumentet.  

  

http://edoc4:8080/GetFile.aspx?fileId=22697692&redirect=true
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1. Beskrivelse af organisationen 
 

1.1. Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen  
 

Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune består af 4 divisioner  

• Miljø- og Energiforvaltningen 

• Service  

• Energi 

• Vand 

I nedenstående organisationsdiagram over de 4 divisioner er udvalgs-, bestyrelsesformænd, direktør, 

vicedirektører og afdelingschefer angivet. 

 

 
 

Organisationen har implementeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer efter ISO 14001 og OHSAS 

18001, og er certificeret med en fælles certificering. Organisationens væsentligste miljøpåvirkninger er hos 

divisionerne Energi, Vand og samt enheden Renovation i Miljø og Plan i divisionen Miljø- og 

Energiforvaltningen. 
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2. Miljø- og Arbejdsmiljøpolitik 
 

Organisationens fælles miljø- og arbejdsmiljøpolitik indeholder 3 fælles målsætninger, hvor nr. 1 og 3 er 

direkte målrettet miljøpræstationen. De fælles mål omhandler både miljø og arbejdsmiljø og gælder for 

perioden april 2019 til udgangen af 2020. Mål, der direkte sigter mod en forbedring af miljøpræstationen, er 

markeret med grøn i teksten nedenfor. Status på disse mål er beskrevet i den fælles miljøredegørelse. 

 

2.1. Politik og fælles målsætninger 
Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningens fælles politik og de fælles mål for miljø- og arbejdsmiljø 

tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes: 

• Bæredygtighedsstrategi samt FN’s 17 verdensmål 

• Rapporten fra Rådet for Grøn energi 

• Fælles ledelsesgrundlag 

• Fælles personalepolitik om sundhed 

• Aalborg Kommunes personalepolitik 

• Ejerstrategier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Politikken er 

               Vi vil, gennem løbende forbedring og vedligeholdelse af vores miljø-  

               og arbejdsmiljøpræstation, vedligeholde og udvikle en bæredygtig 

               virksomhed og arbejdsplads med høj trivsel.  Vi vil, som minimum, 

               overholde lovgivning og andre bindende forpligtelser på miljø- og 

               arbejdsmiljøområdet. 

 

 

 

         De tre fælles overordnede målsætninger er: 

• Grøn Energi, bæredygtighed og FN's 17 verdensmål er  

vores pejlemærker i planlægningen af vores miljø- og 

arbejdsmiljøpræstation. 

 

• Vores arbejdsplads skal være præget af høj trivsel gennem motiverede,  

dygtige medarbejdere og ledere, som har de rette kompetencer til 

opgaverne og en passende arbejdsbyrde. 

 

• Vi vil minimere risikoen for miljø- og arbejdsmiljøulykker, ved at efterleve 

 altid opdaterede procedurer og anvisninger 

 



 

Master – Vanddivision, Version 1, 26.03.2020   Side 7 af 36
  

 

2.1.1. Kritiske succes faktorer, målsætninger og mål 
 

Til hver af de fælles målsætninger hører 3 kritiske succes faktorer og 1-2 mål. De ses her: 

 

 

1. Grøn Energi, bæredygtighed og FN's 17 verdensmål er vores pejlemærker i planlægningen 

af vores miljø- og arbejdsmiljøpræstation 

 

               Kritiske succes faktorer 

• Vi involverer borgere, kunder og samarbejdspartnere i at begrænse ressourceforbruget og basere vores 

forbrug på cirkulære kredsløb.  

• Vi sikrer, at drikkevand er baseret på rent og urenset grundvand og arbejder mod, at al energiforsyning er 

baseret på vedvarende energikilder, samt at spildevand og affald håndteres med brug af bedst tilgængelige 

teknologi. 

• Vi skaber integration mellem virksomhedens strategiske udvikling og ledelsessystemet. 

 

               Fælles mål for 2020 

• Politik for indkøb og anvendelse af kemikalier, godkendt i direktionen inden 30. juni 2020. 

 

 

2. Vores arbejdsplads skal være præget af høj trivsel gennem motiverede,  

dygtige medarbejdere og ledere, som har de rette kompetencer til opgaverne og en  

passende arbejdsbyrde 

 

              Kritiske succes faktorer 

• Vi tilstræber langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver. 

• Vi udvikler løbende organisationen for at opnå den bedste organisering og løsning af kerneopgaverne.  

• Vi skaber tilgængelighed af ledelsessystemets elementer og sikrer instruktion. 

 

              Fælles mål for 2020 

• Proceduren for arbejdsbetingede lidelser er implementeret ved udgangen af 1. kvartal 2020. På baggrund 

af registreringer er der i hver Division oprettet handlingsplan, der støtter op om at forebygge 

arbejdsbetingede lidelser. 

• Forventningsafstemning omkring jobfunktioners fordeling mellem planlagt drift, ad hoc opgaver og 

langsigtet udvikling, med henblik på langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver. 

 

 

3. Vi vil minimere risikoen for miljø- og arbejdsmiljøulykker, ved at efterleve 

altid opdaterede procedurer og anvisninger 

 

              Kritiske succes faktorer 

• Vi vil minimere arbejdsmiljøpåvirkningerne gennem en øget bevidsthed om egen og andres sikkerhed. 

Antallet af ulykker skal minimeres således at ingen kommer til skade ved en ulykke eller som følge af en 

arbejdsbetinget lidelse. 

• Ledelsen har de rette kompetencer til at involvere medarbejdere direkte og gennem de demokratiske 

systemer, i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af arbejdet med forandringer.  

 

              Fælles mål for 2020 

• Etablering af månedlig rapportering omkring ulykkesfrekvens, registrerede nærved hændelser og 

årsagsanalyser senest ved udgangen af 1. kvartal 2020 på alle ledelsesniveauer. 

• Uddannelse og træning af alle ledere og arbejdsmiljøgrupper i bidrag til årsagsanalyse senest ved 

udgangen af 1. kvartal 2020. 
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Bæredygtighed er som nævnt centralt for Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen, og tilgangen til 

dette er beskrevet i dette afsnit. 

 

2.2. Bæredygtighed 
Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen har et væsentligt ansvar for at medvirke til en  

mere bæredygtig udvikling både lokalt og globalt. Fundamentet for denne udvikling er Aalborg Kommunes 

kommende bæredygtighedsstrategi 2020-2024, som har FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling som 

ramme. FN’s 17 Verdensmål og tilhørende 169 delmål udstikker retningen for den globale udvikling frem til 

2030. Aalborg Forsyning har en afgørende rolle i at understøtte denne udvikling lokalt gennem omstilling af 

energisystemet til vedvarende energi, fremme af cirkulær økonomi, håndtering af klimaforandringerne og 

sikring af fortsat adgang til rent vand og sanitet. 

 

Aalborg Forsyning har en vision om, at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og 

at håndtering af spildevand og affald skal ske med brug af bedst tilgængelige teknologi. I visionen hedder 

det videre, at vi skal værne om og spare på jordens ressourcer og at affald skal begrænses og håndteres i 

lukkede kredsløb, ligesom drikkevand skal være baseret på rent og urenset grundvand. Dette er visioner, 

som genfindes i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og afspejler sig i den kortlægning af Aalborg 

Forsynings bidrag til de 169 delmål, som er udarbejdet i forarbejdet til Aalborg Bæredygtighedsstrategi 

2020-2024. 

 

Aalborg Forsynings ambition om at levere bæredygtige ydelser findes også i visionen om Grønt Testcenter, 

hvor Aalborg Forsyning vil indgå i partnerskaber, som skal udvikle og afprøve fremtidens grønne løsninger i 

stor skala. 

 

Miljø- og Energiforvaltningens vision er dels at fremme miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for 

grøn omstilling, dels at skabe helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og 

sikker drift. Dette understøttes af Aalborg Forsyning blandt andet gennem hvert år at deltage aktivt i 

Bæredygtighedsfestivalen og i 2020 sætte fokus på bidraget til den grønne omstilling. 

 

Aalborg Forsynings Vanddivision har i 2019 igangsat en proces, som skal klæde medarbejderne på i forhold 

til at implementere FN’s Verdensmål. Medarbejderne har aktivt arbejdet med FN’s Verdensmål og er 

kommet med forslag til handlinger, som kan indarbejdes i strategiplanen for 2020 og 2021-2023. 

 

2.3. Sammenfatning 
Politikken, målsætninger og bæredygtighedsstrategien danner baggrund for, hvad der er sat fokus på i 

Vanddivisionen. De væsentligste miljøforhold, mål og status for Vanddivisionen er beskrevet i næste afsnit. 

 

 

 

  

Bæredygtighed 
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3. Aalborg Forsynings Vanddivision 
 

Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S er i 2010 etableret som kommunalt ejede aktieselskaber og udgør 

sammen med Aalborg Vand Entreprise A/S Aalborg Forsynings Vanddivision. 

 

Aalborg Forsynings Vanddivision dækker kloak- og spildevandshåndteringen i Aalborg Kommune samt 

leverer drikkevand til forbrugerne i Aalborg Kommune. Arbejdet i Aalborg Forsynings Vanddivision bidrager 

således i bred forstand til hele vandets tekniske kredsløb – lige fra drikkevand, der pumpes op af 

undergrunden og distribueres ud til forbrugerne, og til at regn- og spildevand afledes fra forbrugerne, og 

spildevandet renses på renseanlæg inden udledning til Limfjorden. Se illustration på nedenstående figur 2. 

 

Figur 1 illustration af vandets kredsløb 

3.1. Aalborg Vand A/S 
Aalborg Vand A/S ejer og driver ved udgangen af 2019 i alt 13 kildepladser med 57 aktive 

drikkevandsboringer, hvorfra der i 2019 blev oppumpet ca. 7 mio. m3 vand. Af den oppumpede mængde er 

6,8 mio. m3 leveret til Aalborg Kommunes borgere, som i alt bruger ca. 10,5 mio. m3 drikkevand.  Resten 

leveres af ca. 90 private vandværker. Distributionen af drikkevand til Aalborg Forsynings forbrugere sker 

gennem ca. 880 km distributionsledninger. 

 
Figur 2 Aalborg Vands A/S’s forsyningsområde (blå skravering) og kildepladser med vandindvinding (røde 
punkter)  
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Aalborg Vand A/S udfører i samarbejde med Grundvandssamarbejdet Aalborg grundvandsbeskyttelsen ved 

de 13 kildepladsen i henhold til krav fra Aalborg Kommune, som er miljømyndighed for produktionen af 

vand. 

Aalborg Vand A/S leverer data til Aalborg Kommunes vandforsyningsplan og indsatsplaner. Endvidere 

udføres sekretærfunktion for Aalborg Kommunes Vandplanudvalg, facilitering af kommunens 

arrangementer/møder for vandværker samt driften af kommunens grundvandspejlenet.  

Sekretariatsfunktionen for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg er ligeledes placeret hos Aalborg 

Vand A/S. Foruden bestyrelsesbetjening og økonomistyring omfatter opgaven forhandlinger med lodsejere 

om indgåelse af aftaler om grundvandsbeskyttelse, tilsyn med indgåede aftaler om grundvandsbeskyttelse, 

overvågning af grundvandets kvalitet og informationsindsatser vedrørende grundvandsbeskyttelse. 

Desuden udfører Aalborg Vand A/S ledningsarbejder mv. for fremmed regning, opsætning og nedtagning af 

brandhaner, salg af ydelser til Aalborg Vand Entreprise A/S samt drift og vedligehold af Vandteknisk 

Museum. 

 

3.2. Aalborg Kloak A/S 
Aalborg Kloak A/S ejer og driver Aalborg Renseanlæg Vest og Øst samt kloaksystemet indtil privat 

grundgrænse i Aalborg Kommune. Derudover varetager Kloak A/S den kommunale tømningsordning samt 

ejer og driver af 37 minirenseanlæg i det åbne land. Kloaksystemet består pr. 1. januar 2019 af ca. 2.000 km 

hovedledninger, 400 km stikledninger, ca. 41.000 brønde, 289 pumpestationer, 115 bassiner og 131 

overløbsbygværker. 

 
Figur 3 Kloakopland for hhv. renseanlæg vest (grøn) og renseanlæg Øst (rød).  

Kloak A/S modtager spildevand og regnvand fra kloakoplandet på ca. 9.600 ha i Aalborg Kommune og 

desuden spildevand fra dele af Rebild Kommune. Der er i 2019 i alt blevet behandlet 30,4 mio. m3 

spildevand på Renseanlæg Øst og Vest. 

Aalborg Kommune er tilladelsesmyndighed for Aalborg Kloak A/S’ udledninger til vandløb, Limfjorden og 

Kattegat. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for disse. Aalborg Kommune er godkendelsesmyndighed, og 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst som er 

risikovirksomhed. 
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4. Vanddivisionens politik og miljømål 
 

4.1. Vanddivisionens politik, mål og målsætninger 
Aalborg Forsynings Vanddivision er certificeret efter ISO 14001 (Miljøledelse) og OHSAS 18001 

(Arbejdsmiljøledelse) og har et fælles certifikat med de øvrige divisioner under Aalborg Forsyning og Miljø- 

og Energiforvaltningen.  

Vanddivisionen er derudover også certificeret efter ISO 22000 (Fødevaresikkerhed). Vanddivisionen har 

udover den fælles politik udarbejdet egen politik fælles for miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed.  

Af nedenstående fremgår Vanddivisionens samlede politik samt mål og målsætninger. Mål og målsætninger 

præsenteres udelukkende for miljø. Til hver målsætning er tilknyttet de tilhørende verdensmål.  

Arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed behandles ikke yderligere i denne miljøredegørelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanddivisionens politik 

Vi vil indvinde og distribuere grundvand, som rent drikkevand til 

vores forbrugere samt medvirke i beskyttelse af grundvandet. Vi vil 

håndtere spildevand via central spildevandsrensning og regnvand 

via decentral regnvandshåndtering samt medvirke til, at effekten af 

klimaforandringer minimeres. Alle aktiviteter vil gennemføres, 

således det giver mindst mulig gene for medarbejdere, borgere og 

miljøet.  

Vi vil levere ydelser af en høj kvalitet, ensartethed og effektivitet og 

gennem strategiske investeringer sikre en robust og sikker 

forsyning. Vi vil ikke have, at vores medarbejdere bliver syge eller 

kommer til skade af at gå på arbejde. Vores medarbejderes 

sikkerhed er førsteprioritet. Vi vil løbende forbedre forhold 

vedrørende arbejdsmiljø, miljø og drikkevandssikkerhed – under 

hensyntagen til økonomiske, planlægningsmæssige og 

organisatoriske forhold. Herunder forebygge og minimere 

arbejdsmiljø-, grundvands- og miljøpåvirkninger samt sikre, at 

informationer og ressourcer er tilgængelige i nødvendigt omfang.  

Vi vil understøtte grøn omstilling, udfase fossile brændsler og være 

CO2 neutrale. Endvidere vil vi understøtte cirkulær tankegang i 

vores forbrug og produktion samt skabe nye produkter af vores 

ressourcer til gavn for miljø og samfund. Vi vil overholde 

lovgivningen og andre krav, herunder de overordnede rammer for 

vores virke, eksempelvis vandforsyningsplan, spildevandsplan, 

strategiplan og VISION2100. Vi vil sikre et højt informationsniveau 

baseret på nøgleordene: Troværdig, åben, rettidig og systematisk 

samt kommunikere præcist og ensartet – såvel internt som 

eksternt. 
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4.2. Præsentation af mål 
 

MILJØ 

 

Vi vil bidrage til en forbedret badevandskvalitet overalt i Limfjorden, søer og 

vandløb og dermed medvirke til at sikre et rent vandmiljø  

•  Reducere antallet af overløbsbygværker fra 146 stk. i 2008 til 110  

stk. ved udgangen af 2030 (jf. udviklingsplan 2030) 

 

Status: I 2019 er der nedlagt 2 overløbsbygværker og pr. 31.12.2019 er der i alt 129 

overløbsbygværker 

 

 

Vi ønsker robuste og effektive miljø- og energimæssige løsninger. Drikkevandet 

søges produceret og distribueret med mindst muligt energi- og ressourceforbrug 

under hensyntagen til vandressourcer 

• Reducere vores elforbrug med en netto-elbesparelse på 35 % i 2025 i forhold til forbruget i 2007 

 

Status: Elforbruget er pr. 31.12.2019 reduceret med 18 % i forhold til elforbruget i 2007.  

 

• Forøge energioverskuddet, så vi bliver energiproducerende og CO2-neutral i 2020 

 

Status: På figur 19 i nærværende miljøredegørelse fremgår det, at Aalborg Forsynings 

Vanddivision var CO2-neutral i 2017 og har vedholdt dette til og med 2019. Af Figur 18 fremgår 

det, at der resterer 3.073 MWh før Vanddivisionen er energineutral. 

 

• Undersøge muligheden for at udnytte temperaturen i spildevandet (evt. anvendelse af 

varmepumper) 

 
Status: Overskudsvarme udnyttes internt på renseanlæggene samt til fjernvarmeproduktion. Der 

er fortsat et overskudsvarmepotentiale, som kan udnyttes. Potentialet i udløbsvand fra renseanlæg 

undersøges sammen med Aalborg Forsynings Energidivision. Ledelsen i Aalborg Forsynings 

Division for Energi og Vand har besluttet, at der skal etableres varmepumper på både Renseanlæg 

Vest (10 MW) og Renseanlæg Øst (5 MW). Varmepumperne forventes etableret i 2021.  

 

• Undersøge mulighed for at øge anvendelsen af overskudsvarme 

 

Status: Der opstilles på ny klima-, energi- og ressource-balancer for på sigt at understøtte den 

grønne omstilling samtidig med, at både klima, miljø og sundhed varetages. Balanverne skal 

danne grundlag for at udvikle strategisk udnyttelse af vores ressourcer, herunder varmestrømme. 

Diagrammer for de specifikke varmestrømme er under udarbejdelse, som herefter vil blive 

gennemgået sammen med Energi for udnyttelse af potentialer.  

 

 

Vi vil sikre jord og drikkevand mest muligt mod forurening ved at have fokus på 

utætte rør  

• Øge den separat-og spildevandskloakerede andel til 72 % (areal) inden 2027 (jf. Spildevandsplan 

2016-2027) 

 

 Status: Den separatkloakerede andel er pr. 31.12.2019 68,4 % 

 

• Udarbejde grundlag for beslutning om sikring af kildepladser (Lundby Krat og Engkilde) mod 

udsivning fra utætte spildevandsledninger 

 

Status: Der er udarbejdet en risikovurdering for ledningsstrækningerne med henblik på om der     

er risiko for udsivning af spildevand, der kan påvirke vandindvindingen. Med baggrund i   

risikovurderingen er der opsat udstyr til overvågning samt udført supplerende videoinspektioner af  

spildevandsledningsstrækninger. 
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Vi ønsker, at kloaksystemet og renseanlæggene har en høj driftsikkerhed og         

at de er uafhængige af væsentlige klimaændringer og ydre påvirkninger 

• Videreudvikle mål omkring identifikation af fejlkoblinger i kloaksystemerne. Identifikation og 

afhjælpning af mindst 200 fejlkoblinger ved udgangen af 2019. 

 

  Status: Ved udgangen af 2019 er der identificeret og udredt 520 fejlkoblinger.  
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5. Miljøindsatser 2019 
 

I Vanddivisionen arbejder ud fra de fælles rammer givet i den fælles politik og de fælles miljømål samt 

Vanddivisionens egen politik og miljømål. Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de miljøindsatser, som er 

foretaget i årets løb, som enten direkte eller indirekte har tjent miljø- og energimæssige formål. Dette kan 

f.eks. være i form af grundvandsbeskyttelse, reducerede udledninger til vandmiljøet, lugtreduktion eller 

bedre energi- og ressourceudnyttelse. 

5.1. Vand A/S  
Den største miljøindsats i 2019 var, ud over de løbende driftsmæssige tiltag, især koncentreret omkring 

beskyttelsen af grundvandet i nærområderne til kildepladserne, samt tilsynet med at de tinglyste 

dyrkningsdeklarationer bliver overholdt. Gennem 2019 har der ligeledes fortsat været øget fokus på 

udviklingen i koncentrationerne for ”nye” pesticider. I den forbindelse er følgende aktiviteter udført i 2019: 

 

• I 2017 kom der fokus på pesticidet Desphenyl-Chloridazon pga. fund hos andre danske vandværker. Derfor 
er der igen i 2019 blevet udtaget ekstraordinære prøver ved Aalborg Vand A/S’s kildepladser. Det leverede 
vand fra samtlige kildepladser overholder de fastsatte grænseværdier. Fund af pesticidet har ført til 
driftsmæssige tilpasninger ved nogle kildepladser. Med baggrund i fund af Desphenyl-Chloridazon ved 
Engkilde kildeplads er der i slutningen af 2019 etableret en ny boring på kildepladsen med henblik på at 
undersøge om der er mulighed for at indvinde vand med en bedre kvalitet i en større dybde. 
Konklusionerne fra denne undersøgelse færdiggøres i begyndelsen af 2020. 

 

• I 2019 tilføjede Miljøstyrelsen pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) til listen over stoffer, som 
drikkevandet løbende skal screenes for. Aalborg Forsyning iværksatte med det samme prøvetagning i 
samtlige indvindingsboringer, da der ikke tidligere er analyseret for stoffet. Analyserne viste ingen fund af 
CTA.  

 

• I grundvandsbeskyttelsesområderne er der frem til ultimo 2019 indgået 67 aftaler omkring sikring af 
grundvandet i alt omfattende ca. 1.400 ha. 

 

• Der er ført løbende tilsyn med de områder, hvor der er indgået aftaler om sikring grundvandet. Ved det 
årlige tilsyn med tinglyste dyrkningsdeklarationer for grundvandsbeskyttelse, er der konstateret to 
afvigelser. Der er ført 51 tilsyn med 104 matrikler. 

 

• Som led i overvågningen af grundvandkvaliteten i indsatsplanområderne er der i 2019 udtaget vandprøver 
fra en række moniteringsboringer. Der er enkelte steder fundet miljø-fremmede stoffer, især pesticider. 
Analyseprogrammet i overvågningen er løbende blevet udvidet med analyse for de ”nye” stoffer som er 
fundet på landsplan. 

 

• Som opfølgning på indsatsplanerne er der gennemført risikovurderinger af spildevandsledninger, der løber 
gennem kildepladszonerne ved Lundby Krat kildeplads og ved Engkilden kildeplads. Risikovurderingen er 
udført med henblik på om der er risiko for udsivning af spildevand, som kan påvirke vandindvindingen. Med 
baggrund i risikovurderingen er der opsat udstyr til overvågning samt udført supplerende videoinspektioner 
af spildevandsledningsstrækninger. 

 

• I Sofiendal Enge er der i forbindelse med etablering af klimapark lavet to nye overvågningsboringer, der 
skal overvåge, at strømningsforholdene mellem regnvandsbassinerne og grundvandsmagasinet ikke 
ændrer sig i en retning, der giver risiko for påvirkning af vandindvindingen ved Drastrup Kildepladserne. 

 

• Omlægning af eksisterende ledning fra Drastrup kildeplads samt etablering af ny ledning, der skal forsyne 
de mange nye boliger i Hasseris Enge/Sofiendal Enge. Projektet blev påbegyndt i 2018 og blev afsluttet i 
efteråret 2019. Ved etablering af den nye ledning opnås en energibesparelse idet strækningen hvor vandet 
skal pumpes reduceres kraftigt. 

 

• For at styrke forsyningssikkerheden til Nibe by er der i 2018 igangsat et projekt med etablering af en ny 
ledningsstrækning mellem Godthåb og Nibe. Med ledningsstrækningen er der mulighed for at nødforsyne 
Nibe med vand fra kildepladserne beliggende omkring Aalborg. Projektet forventes afsluttet i 2020. 

 

• Forsyningssikkerheden er ligeledes blevet styrket med færdiggørelse af det nye vandværk i Volsted 
Plantage. I september 2019 blev vandværket idriftsat og begyndte at levere vand til forbrugerne. Endvidere 
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er der i 2019 på vandværkssiden foregået beholderrenovering ved Sønderbro, Ferslev og ved Nordtoft 
vandtårn. 

 

5.2. Kloak A/S 
 

Kloaksystemet 

Etableringen af medfinansieringsprojektet ”Klimapark Sofiendal Enge” blev påbegyndt med det formål at 

løse regnvandshåndteringen fra et nyt separatkloakeret beboelsesområde ved Sofiendal Enge og store 

dele af Skalborgområdet i forbindelse med separatkloakeringen af dette område – et areal svarende til ca. 

336.6 ha by. Klimaparken etableres med søanlæg/bassiner med permanent vandspejl, vandløb, 

beplantning, stier og rekreative funktioner. Ligeledes reguleres Svanholmgrøften med dobbeltprofil fra 

projektområdet til udløbet ved fjorden. Hermed forbedres vandløbets kapacitet væsentligt og afhjælper 

nogle af områdets kendte problemer med oversvømmelser.  

 

 
 
 

 

 

 

Figur 4 ”Klimapark Sofiendal Enge”. 

• Den separatkloakerede andel af kloakoplandet er øget fra 67,4 % af oplandsarealet ved udgangen af 2018 
til 68,4 % af oplandsarealet ved udgangen af 2019. Dette skyldes især at etape 9 og 10 i sommerhus-
området i Hals/Hou nu er spildevandskloakeret. Ligeledes er delområder i Aalborg midtby, Sønder 
Tranders og Klarup ligeledes separatkloakeret i 2019. Der er forskel på oplandene til de to renseanlæg, 
hvor ca. 85 % er separatkloakeret i oplandet til Renseanlæg Øst og ca. 53 % til Renseanlæg Vest. 

 

• Aalborg Byråd besluttede den 26. september 2011, at sommerhusområdet i Hals-Hou skulle 
spildevandskloakeres med det formål at forbedre miljøtilstanden til gavn for borgerne samt dyre- og 
planteliv. Sommerhusområdet havde hidtil haft nedsivning af spildevand fra sommerhusene. Ved udgangen 
af 2019 blev spildevandskloakeringen i Hals-Hou området færdiggjort. I forbindelse med projektet er 4.000 
sommerhuse blevet spildevandskloakeret.  

 

• Der er etableret tre våde bassiner i hhv. Langholt, Nibe og Frejlev til rensning og forsinkelse af regnvand 
inden udløb til recipient. Fokus har været på den helhedsorienterede regnvandshåndtering, idet 
bassinerne i Frejlev og Langholt er etableret til at håndtere regnvand fra store oplande. Drifts- og 
etableringsomkostningerne til de store bassiner reduceres i forhold til etablering af flere små bassiner, 
hvilket er med til at bidrage til ”mere miljø for pengene”.   

 

• ”VTUF-bassinet” blev indviet i maj 2019. ”VTUF-bassinet” er et resultat af samarbejdet mellem Aalborg 
Forsyning, Aalborg Universitet og Envidan A/S med støtte fra DANVAS VTU-fond. Projektet er stadig i sin 
indledende fase og fungerer først og fremmest som et eksperimentelt bassin til håndtering af separat 
regnvand, hvor ny og praksisrelevant viden om partikulær sedimentation i stor skala kan undersøges og 
optimeres. Dette er med henblik på udvikling af et koncept til håndtering af små og store regnhændelser, 
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der let kan tilpasses til et meget varierende behov for rensning, og som kombinerer lave driftsomkostninger 
med høj rense-effektivitet. Dermed skabes ”mere miljø for pengene”. 

 

 
Figur 5 Forsøgsbassinet "VTUF bassin” 

 

• Den samlede tilgang af ledninger i 2019 var 60,3 km. Heraf 22, 6 km ledninger etableret som nyanlæg i 
forbindelse med bl.a. sommerhuskloakeringen af Hals/Hou området, 17,8 km ledninger etableret eller 
overtaget i forbindelse med byggemodninger og ca.19,9 km eksisterende kloakledninger som er omlagt 
primært i forbindelse med separatkloakering. I 2019 blev der udført ca. 0,6 km strømpeforinger i 
forbindelse med anlægsprojekter og ca. 0,6 i forbindelse med reinvesteringsprojekter. Tiltag på 
kloaksystemet tjener, udover afløbstekniske formål, også miljømæssige formål. Dette sker bl.a. i form af 
mindre stofudledninger til vandløb, fjord og hav, reduktion af vand (bl.a. uvedkommende vand) der ledes til 
renseanlægget m.m.  

 

• Der er nedlagt to overløbsbygværker beliggende i Bislev. Ved at nedlægge overløbsbygværkerne 
reduceres den samlede aflastning af opspædt spildevand til recipienten. I forbindelse med anlægsprojekter 
er der sket en renovering af to øvrige overløbsbygværker. 

 

• Der er identificeret og udredt over 520 fejlkoblinger, hvilket medvirker til, at der ikke ledes sanitært 
spildevand til regnvandssystemet og dermed til recipient. 
 

 

Renseanlæg 

Der er i 2019 i alt blevet behandlet 30,4 mio. m3 spildevand på Renseanlæg Øst og Vest (inkl. regn- og 

uvedkommende vand). Til sammenligning er der behandlet gennemsnitligt 26,5 mio. m3 spildevand de 

foregående 10 år. Der er solgt 11,5 mio. m3 drikkevand i renseanlæggenes oplande heraf ca. 1 mio. m3 i 

Rebild Kommune. Fordelingen af spildevandsmængden mellem Renseanlæg Vest og Øst er hhv. 75 % og 

25 %. Der er solgt 11,5 mio. m3 drikkevand i renseanlæggenes oplande heraf ca. 1 mio. m3 i Rebild 

Kommune. Målsætningen for 2019 var at behandle alt spildevand, der kommer til renseanlæggene og af 

denne mængde var målsætningen at 90 % af spildevandet skulle renses biologisk for næringsstoffer og 

organisk stof. Målet blev nået og mere end 95 % af spildevandet er blevet renset på Renseanlæg Vest og 

Øst i 2019. 

 

Året 2019 har været præget af renovering og ombygning af det eksisterende biogasanlæg på Renseanlæg 

Vest. Renoveringen har resulteret i midlertidig drift på begge renseanlæg siden renoveringens opstart i 

2017. Trods udfordringerne, har begge renseanlæg kunnet opretholde driften.  

 

I løbet af 2019 har følgende projekter været i gang med fokus på forbedring af miljøet, energiforbruget og 

arbejdsmiljøet på renseanlæggene i Aalborg.  

 

Renseanlæg Vest 

• Renovering og ombygning af biogasanlægget på Renseanlæg Vest, herunder renovering af de to 

rådnetanke, blev færdigt ultimo 2019. Maskin- og elinstallationer er blevet renoveret sammen med 

bygningskonstruktionen i rådnetankene. Under renoveringen af de to rådnetanke er den ene blevet 



 

Master – Vanddivision, Version 1, 26.03.2020   Side 17 af 36
  

 

holdt i drift for at kunne udrådne en delmængde af slammet på Renseanlæg Vest. Den resterende 

slammængde er blevet transporteret til Renseanlæg Øst under renoveringen for at blive udrådnet. 

Biogas- og dermed elproduktionen har derfor på Renseanlæg Vest i 2019 været reduceret som 

følge af renoveringen.  

 

• Indkøringen af det nye beluftningsudstyr har været foretaget i løbet af 2019. Formålet med 

indkøringen er at sørge for den optimale beluftning til procestankene til fjernelse af organisk stof, 

kvælstof og fosfor. Bundbeluftningen forventes at være mere energieffektiv end det tidligere 

overfladebeluftningsudstyr. Målet med udskiftning af beluftningsudstyret har været at opnå en el 

besparelse på beluftning på ca. 1.070 MWh/år. Den endelige opgørelse over de reelle besparelser 

kan udarbejdes i løbet af 2020.  

 

• Udrådnet og herefter afvandet slam transporteres i containere til Renseanlæg Øst for at blive tørret i 

slamtørringsanlægget. Fyldningen af containerne er hidtil blevet styret vha. en tidsstyring, hvilket 

ofte har resulteret i en upræcis fyldning af containerne, således de enten har været over- eller 

underfyldte. For at løse dette, er der blevet etableret vægte under slamcontainerne således, at de 

altid fyldes optimalt med slam inden afhentning af vognmand.  

 

Renseanlæg Øst 

• Renseanlæg Øst har i 2019 haft kapacitets- og procesmæssige udfordringer grundet den 

igangværende renovering og ombygning af biogasanlæg på Renseanlæg Vest. Dette skyldes, at ca. 

halvdelen af slammet fra Renseanlæg Vest køres til udrådning på Renseanlæg Øst, som derfor ikke 

har kunnet drives optimalt. Den øgede slammængde har haft den positive effekt, at der er 

produceret mere biogas på Renseanlæg Øst, hvilket har kunne fortrænge brugen af en del af den 

naturgas, der anvendes til slamtørring.  

 

• Etablering af den nye mandskabsbygning blev påbegyndt i 2018 og fortsat i 2019. 

Mandskabsbygningen skal tages i brug i løbet af første kvartal 2020. Den nye mandskabsbygning 

får stor betydning, både for forbedringer ift. arbejdsmiljø, sikkerhed og energiforbrug. Den nye 

mandskabsbygning overholder kloakbekendtgørelsen ift. omklædning og badefaciliteter. Efter 

indflytning i den nye mandskabsbygning skal den eksisterende mandskabsbygning nedrives.  

 

• Renseanlæg Øst er en kolonne 2 risikovirksomhed som følge af det etablerede biogaslager på 

15.000 m3. Dermed er Renseanlæg Øst underlagt risikobekendtgørelsen. Hvert 5. år skal 

sikkerhedsdokumentet revideres, hvilket har været udført i løbet af 2019. Et opdateret 

sikkerhedsdokument har været fremsendt til myndighederne og der har været afholdt inspektion 

uden anmærkninger.  

 

 
Figur 6 Ny mandskabsbygning på Renseanlæg Øst under etablering i 2019. Bygningen kommer til at rumme 
omklædningsfaciliteter, laboratorie, kontorer, mødelokaler, frokoststue og køkken. 
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Det åbne land 

 

• Iht. Aalborg Kommunes spildevandsplan skal der være tømningsordning for bundfældningstanke på alle 
ukloakerede ejendomme i kommunen. Dette sker bl.a. med henblik på at opnå målopfyldelse i 
vandløbene. Driften af tømningsordningen er overdraget til Aalborg Kloak A/S. Fra 2011 har alle ca. 9.050 
ikke-kloakerede ejendomme i Aalborg Kommune været inddraget i tømningsordningen. I forbindelse med 
spildevandskloakeringen af sommerhusområdet ved Hals og Hou, er der samlet set kloakeret ca. 4.000 
ejendomme. Kloakeringen er ved udgangen af 2019 afsluttet. Antallet af kunder i ordningen er ved 
udgangen af 2019 på 5.435. 

 

• I Statens vandområdeplaner er udpeget en række områder i det åbne land, hvor der skal ske forbedret 
spildevandsrensning for at opnå målopfyldelse i vandløbene. I disse områder skal der ske en rensning af 
spildevandet, som er bedre end den, der kan opnås i en standard bundfældningstank. I Aalborg Kommunes 
Spildevandsplan 2016-2027 er disse områder medtaget, og Aalborg Kommune har meddelt påbud om 
forbedret rensning til alle berørte ejendomme inden for disse oplande. Næsten alle berørte ejendomme 
løser opgaven med forbedret rensning selv, men flere har valgt at opfylde påbuddet om forbedret rensning 
ved at blive medlem af Kloak A/S og dermed få etableret et minirenseanlæg som etableres og drives af 
Aalborg Kloak A/S. I 2019 er der indgået kontraktligt medlemskab med én ejendom. I alt er indgået aftale 
med 37 ejendomme.  

 

5.3. Miljøhændelser 

I Vanddivisionen er der stor fokus på at registrere nærved miljøulykker såvel som miljøulykker. Dette er med 

henblik på at gennemføre forebyggende foranstaltninger, så miljøulykker ikke forekommer eller gentages i 

tilfælde hvor miljøulykken er sket. 

 

 

 
Figur 7 Antal nærved miljøulykker og miljøulykker 

I 2019 har der været to miljøulykker som omhandlede brud på hhv. en spildevandsledning og en 

vandledning, hvilket medførte udledning af spildevand til vandløb samt unødigt vandtab. Den ene 

miljøulykke er under evaluering. Den anden er evalueret og forebyggende tiltag er iværksat. Evaluering af de 

forebyggende tiltag er endnu ikke sket. Der er registreret fem nærved miljøulykker omhandlende 

korrekt/manglende mærkning af affald samt ukorrekt opbevaring af kemikalier. Alle nærved miljøulykker er 

evalueret og afsluttet. 

 

5.4. Forsknings- og udviklingsarbejde  
 

Aalborg Forsynings Vanddivision deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter. Dette er for at 
bidrage til den nyeste og bedste viden i relation til miljø, energi og klima. Viden som kan bruges i 
fællesskabet i den danske vandsektor. Men også med henblik på arbejde hen imod de mest miljørigtige og 
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energieffektive løsninger i Aalborg Forsynings Vanddivisionen.  Aalborg Forsynings Vanddivision deltager i 
nedenstående projekter: 

GRAVA - Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer (VUDP projekt)               
Aalborg Forsynings Vanddivision er med i forsknings- og udviklingsprojektet GRAVA i et samarbejde med 
Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og NIRAS. Projektet har det formål at opnå bedre viden om 
vandkredsløbet herunder samspillet mellem regnvand, grundvand, vandløb og afløbssystemet under et 
ændret klima. Herunder også påvirkningerne fra byens vandkredsløb: nedsivning af regnvand, rekreative 
vandløsninger, genåbning af rørlagte vandløb mv. Dette kræver gode observationer af vandkredsløbet, som 
i dag sjældent findes. Med projektet GRAVA søges dette samspil, mellem de forskellige vandsystemer i 
byen, kortlagt for bedre at kunne sikre sig mod bl.a. overbelastning og effekter som forurening, 

oversvømmelse og øgede driftsudgifter. 

Skybrudsvand i parker, risikovurdering for smitte (VUDP Projekt) 
Aalborg Forsyning Vanddivision deltager i følgegruppen i et projekt under HOFOR m.fl.  Projektet er en 
undersøgelse af evt. smittefare ved at have overløb til offentlige grønne områder, idet HOFOR har vurderet, 
at der er store besparelser ved at udnytte grønne områder, parker osv. til håndtering af skybrudsvand frem 
for at etablere bl.a. rørbassiner osv. I områder, hvor der ikke er separatkloakeret, vil skybrudsvandet være 
fællesvand.  

VÆRDI – VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens klimatilpassede afløbssystemer 
(VUDP Projekt) 
Aalborg Forsyning Vanddivision deltager i følgegruppen i et projekt under NOVAFOS m.fl. Projektet tager 
udgangspunkt i dimensioneringsværktøjerne fra Spildevandskomiteen og videreudvikler dem, så de kan 
dække nogle af de problemstillinger, der ikke kan håndteres i dag. Herunder dimensionering af bassiner 
med lang tømmetid, hvor der med de nuværende metoder er risiko for at underdimensionere bassinerne. 
Formålet med projektet er ligeledes at generere landsdækkende klimafremskrevne regnserier samt at 
udvikle et evalueringsværktøj, der skal hjælpe til at udvælge den bedste regnserie til den enkelte opgave. 
Dette gøres for at dimensionere fremtidens klimatilpassede afløbssystemer, så de hverken over- eller 
underdimensioneres, hvilket er vigtigt i forhold til sikring af miljøet det økonomiske aspekt.  

OnlineDNA – Online DNA-sekventering af bakteriesammensætningen i renseanlæg med henblik på 
optimeret styring (Innovationsfonden Grand Solutions)  
Vanddivisionens produktionsafdeling deltager i Aalborg Universitets udviklingsprojekt vedr. udvikling af en 
online metode til DNA-sekventering af bakteriesammensætningen i aktiv slam renseanlæg. Det vil i 
fremtiden være muligt at følge udviklingen i det mikrobielle samfund på renseanlæggene. Målingerne af 
bakteriesammensætningen skal anvendes som en parameter til at optimere styringen af renseanlægget 
både med henblik på energioptimering, optimering af rensekvalitet, optimering af kemikalieforbrug samt en 
optimering af anlægskapacitet ved nyanlæg i fremtiden. 

NextGenRoadFuels (Horizon 2020) 
Vanddivisionen deltager i projektet med fokus på at producere ”road transport fuels” fra slam, affald og 
lignocellulose vha. Hydrothermal Liquefaction (HTL). Projektet fokuserer derudover også på at udnytte 
proteiner ud fra inputmaterialet samt på at udnytte fosfor fra processen til gødningsformål. Hele 
proceskæden er inkluderet, fra ”feed preparation” til HTL, et mellemtrin til fjernelse af mineraler/metaller fra 
olien og til sidst en opgradering/raffinering til færdige produkter i form af benzin, diesel og marine fuel.  

WaterValue (Innovationsfonden Sino DK) 
Et samarbejdsprojekt med kinesiske samarbejdspartnere vedr. nye vandrensningsmetoder samt om 
integration af HTL i slambehandlingen og dermed have muligheden for at producere olie. Der er et særligt 
fokus på fosforgenindvinding fra processen, genanvendelse og kortlægning af metaller og mikroplastik i 

processen.  

UrbanOil (EUDP projekt)  
Projektet har til hensigt, at eftervise HTL teknologien ifm. behandling af slam med et højt uorganisk indhold 

uden at få problemer med slid og tilstopninger i processen. 

IWA World Water Congress & Exhibition 2020 
I Vanddivisionen arbejdes med implementeringen af FN’s verdensmål. Der er fokus på, at dette sker på 
tværs af vandselskaber, private firmaer og vidensinstitutioner. Formålet er at skabe en fælles forståelse for 
de aktuelle og samfundsmæssige miljø-, energi- og klimaproblematikker og dermed sikre et fælles ”mindset” 
og en fælles vej henimod bæredygtige løsninger. Vanddivisionen har i 2019 sammen med yderligere syv 
nordjyske vandselskaber arbejdet for en fælles deltagelse og standplads på IWA World Water Congress & 
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Exhibition 2020, hvilket bl.a. skal være med til at fortsætte udviklingen af og samarbejdet i den nordjyske 
vandsektor.  

5.5. Performance Benchmarking 

Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samtlige 

danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven indberette data til Miljøstyrelsen omkring selskabernes 

performance inden for bl.a. miljø. Af nedenstående figurer fremgår miljønøgletallene for Aalborg Forsynings 

Vanddivision indenfor vandkvalitet (kvælstof, fosfor og BI5), vandtab og overløb. Datafor Aalborg Forsynings 

Vanddivision er sammenholdt med data fra udvalgte vandselskaber samt gennemsnitsværdien for alle 

indberetninger fra danske vandselskaber. Aalborg Forsynings renseanlæg optimerer rensekvaliteten med 

hensyntagen til både overholdelse af kravværdier samt omkostninger til vandbehandling. 

Der indberettes data til Performance benchmarkingen én gang årligt i sommeren og data dækker hele det 

foregående år. Performance benchmarking data der præsenteres i nedenstående, er derfor for 2018, da data 

for 2019 ikke foreligger endnu. Performance benchmarking data i nærværende rapport er derfor baseret på 

data for 2018. 

Vandkvalitet – kvælstof 

Af nedenstående figur 8 fremgår det, at den gennemsnitlige udløbskoncentration af kvælstof er opgjort til 7 mg 

total N/l. Denne koncentration ligger over gennemsnitsværdien for alle indberetninger samt over gennemsnits 

udløbskoncentrationen for flere af de udvalgte vandselskaber. Kravværdien i udledningstilladelsen for 

Renseanlæg Øst og Vest er for begge 8 mg total N/l. 

  

Figur 8 kvælstof koncentration i udløbsvandet fra renseanlæg fra udvalgte vandselskaber i 2018. 

Vandkvalitet – fosfor 

Af nedenstående figur 9 fremgår det, at den gennemsnitlige udløbskoncentration er opgjort til 0,65 mg fosfor/l. 

Koncentrationen ligger over gennemsnitsværdien for alle indberetninger samt over gennemsnits 

udløbskoncentrationen for flere af de udvalgte vandselskaber. Renseanlæggene i Danmark udleder til 

forskellige typer af recipienter og med forskellig følsomhed. Renseanlæggene har derfor krav til udledning af 

bl.a. fosfor efter, følsomheden af recipienten, hvilket kan medvirke til forskellige niveauer af 

udløbskoncentrationer fra renseanlæggene. Hos Aalborg Forsyning ledes renset spildevand ud til Limfjorden 

med et krav om max. 1 mg fosfor/L. 
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Figur 9 Fosforkoncentration i udløbsvandet fra renseanlæg fra udvalgte vandselskaber i 2018. 

Vandkvalitet – BI5 

Af nedenstående figur 10 fremgår det, at den gennemsnitlige udløbskoncentration er opgjort til 5,44 mg BI5/l. 

Koncentrationen ligger over gennemsnitsværdien for alle indberetninger samt over gennemsnits 

udløbskoncentrationen for flere af de udvalgte vandselskaber. Kravværdien i udledningstilladelsen for 

Renseanlæg Øst og Vest er for begge 15 mg BI5/l.  

 

Figur 10 BI5koncentration i udløbsvandet fra renseanlæg fra udvalgte vandselskaber i 2018. 

Vandtab 

Vandtabet er et udtryk for, hvor stor en procentdel af den vandmængde der pumpes ud på distributionsnettet, 
der forsvinder som vandtab.  Af nedenstående figur 11 fremgår det, at vandtabet er opgjort til 3,5 % % 
(Bemærk at benchmarking data anvendt i dette afsnit tilsvarer data for 2018, da de ikke er opgjort for 2019 på 
nuværende tidspunkt). Vandtabet ligger under gennemsnitsværdien for alle indberetninger samt under 
gennemsnits vandtabet for flere af de udvalgte vandselskaber. Opgørelsen af vandtabet i 2018 er dog som 
nævnt i afsnit 6.3 forbundet med usikkerhed, der sandsynligvis skyldes en fejlregistrering. Den gensnitlige 
værdi for vandtabet i Aalborg Forsynings Vanddivision fra 2010 til 2017 ligger på ca. 7,5 %. 
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Figur 11 Vandtabet i % fra udvalgte vandselskaber i 2018. 

Overløb 

Af nedenstående figur 12 fremgår den samlede aflastningsmængde i m3, der udledes til recipienter fra 

overløbsbygværker pr. år pr. reduceret ha opland. Aflastningsmængden er opgjort til 732,82 m3/år/ha 

reduceret areal. Aflastningsmængden ligger under gennemsnitsværdien for alle indberetninger samt under 

gennemsnits udløbskoncentrationen for flere af de udvalgte vandselskaber. 

  

Figur 12 Aflastningsmængde fra overløb fra udvalgte vandselskaber i 2018. 

Nettoenergiforbrug 

Af nedenstående figur 13 fremgår det specifikke nettoenergiforbrug. Nettoenergiforbruget er opgjort for 

Aalborg Kloak A/S og er forbruget af energi på transport (kloaksystemet) og rensning af spildevand fra 

kloakoplandet til renseanlæggene i Aalborg. Nettoenergiforbruget er i 2018 opgjort til -0,2 kWh/m3 debiteret 

vand. Gennemsnitsværdien for alle indberetninger var 1,3 kWh/m3. At nettoenergiforbruget til 

spildevandsbehandlingen er negativt, er et billede på, at der produceres mere energi ved 

spildevandsbehandlingen end, der bliver forbrugt til både transport og rensning af spildevandet. 
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Energiproduktionen dækker el- og varmeproduktion fra biogas samt brændværdien i ristegods og 

slamgranulat fra slamtørringsanlægget.  

 

Figur 13 : Specifikt nettoenergiforbrug til spildevandsbehandling for udvalgte vandselskaber i 2018 
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6. Miljø- og energiregnskab 
 

6.1. Vandkvalitet og grundvandsbeskyttelse 
Forurening af grundvandet 

Både nord og syd for Limfjorden består de primære grundvandsmagasiner i udstrakt grad af skrivekridt, der 

overvejende er uden naturlig beskyttelse (f.eks. i form af lerlag), og som derfor er sårbare over for 

forureninger med eksempelvis nitrat og pesticider. 

 

Af tabel 1 fremgår de kildepladser, som pga. vigende vandkvalitet er lukket i perioden fra 1996-2019. Som 

det fremgår af tabellen, er det betydelige mængder, der er blevet opgivet, og som løbende har skullet 

erstattes af nye indvindingsområder. Erfaringerne viser, at mulighederne for at finde nye indvindingsområder 

er begrænsede, hvilket understøtter behovet for beskyttelse af de eksisterende indvindingsoplande. 

 

De hyppigste årsager til nedlukningen af kildepladserne historisk set er nitrat og pesticidrester som f.eks.  

BAM. Derfor beskrives nitrat og pesticider nærmere i de følgende afsnit. 

 

Tabel 1 Lukkede vandindvindingsboringer 1996-2019. Herudover er en enkelt boring på kildepladsen 

Tranholm. 

Benævnelse År Mængde m3 Årsag til lukning 

Oldstien, Svenstrup 1996 20.000 Nitrat 

Vesterkæret, Vestbyen 2000 1.100.000 Nitrat og bakterier 

Sønderbro - brønd 2000 500.000 Nitrat og BAM 

Sønderbro - boringer 2003 1.000.000 Nitrat og BAM 

Vissegaard - boringer 2002-03 1.000.000 Bakterier 

Skovstrup 2004 4.000 BAM 

Vangen 2005 200.000 Pesticider, BAM 

Øster Uttrup 2008 50.000 BAM 

Ellidshøj 2014 22.000 Bakterier 

Nibe Nord 2014 262.000 Nitrat 

Solbakken 2015 160.000 BAM, ammonium, strontium 

Sebber St. 2015 2.000 Pesticider 

I alt m3  4.320.000  

 

Nitrat  

I alle Aalborg Forsynings indvindingsboringer kontrolleres nitratindholdet som minimum hvert tredje år, 

hvilket gør det muligt at følge udviklingen i den enkelte boring. Figur 13 viser, hvordan nitratindholdet i 

indvindingsboringerne har ændret sig i perioden 2015-2019. På figuren inddeles indvindingsboringerne i 

følgende kategorier afhængigt af nitratindholdet: <15 mg/l, 15-30 mg/l, 30-50 mg/l og >50 mg/l.  

 

Nitratindhold i indvindingsboringer 

I perioden 2015-2019 er andelen af indvindingsboringer med et nitratindhold med <15 mg/l stigende, 

andelen med 15-30 mg/l faldende og andelen med 30-50 mg/l samt >50 mg/l er svagt stigende. Den 

stigende andel af indvindingsboringer med nitratindhold <15 mg/l kommer fra idriftsættelsen af de to nye 

kildepladser ved Lundby Krat og Volsted Plantage. Den stigende andel af indvindingsboringer med nitrat på 

30-50 mg/l og >50 mg/l afspejler en generel tendens, hvor der ved nogle kildepladser gennem flere år er 

observeret et stigende nitratindhold i det indvundne vand. Dette viser vigtigheden af, at der etableres 

grundvandsbeskyttelse ved kildepladserne i forhold til nitrat, men også at effekten af grundvands-

beskyttelsestiltag først slår igennem i indvindingsniveauet med en forsinkelse på flere år. 

Selvom der af figur 14 fremgår indvindingsboringer med et nitratindhold >50 mg/l skal det bemærkes, at det 

vand, som sendes ud til forbrugerne fra de enkelte kildepladser, overholder grænseværdien for nitrat. Dette 

håndteres internt på kildepladsen med styret drift og vandblanding fra flere boringer.  
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Figur 14 Oversigt for perioden 2015-2019 over nitratkoncentrationen i det oppumpede vand fra de enkelte 
aktive indvindingsboringer ved Aalborg Forsynings kildepladser 

Nitratindholdet i det oppumpede vand fra kildepladserne 

Det højst tilladelige nitratindhold i drikkevand er 50 mg/l. På figur 15 ses, hvordan nitratindholdet i det 

leverede vand fra Aalborg Vand A/S’ kildepladser har ændret sig i perioden 2015-2019. På samme måde som 

tidligere beskrevet er kildepladserne på figur 14 inddelt kildepladserne i kategorier afhængigt af 

nitratindholdet: <15 mg/l, 15-30 mg/l, 30-50 mg/l og >50 mg/l.  

Set over en periode fra 2015-2019 er andelen af kildepladser, som leverer vand med en nitratkoncentration 

<15 mg/l, stigende, andelen af kildepladser, som leverer vand med 15-30 mg/l nitrat, er svagt faldende og 

andelen af kildepladser, som leverer vand med 30-50 mg/l nitrat, er svagt stigende. Der leveres ikke vand til 

forbrugerne med et nitratindhold over 50 mg/l. Dette håndteres internt på kildepladserne via en styret drift. 

 

 
Figur 15 Oversigt for perioden 2015-2019 over nitratkoncentrationen i udpumpningsvandet fra Aalborg 

Forsynings aktive kildepladser 

 

På baggrund af vandværksanalyserne og en opgørelse af vandindvindingen på de enkelte kildepladser, kan 

det gennemsnitlige nitratindhold i det leverede drikkevand opgøres til 27,2 mg/l i 2019. 

 Pesticider  

På figur 16 ses udviklingen i antallet af aktive boringer, og om der påvises pesticider i boringerne. For det 

totale indhold af pesticider (sum) er grænseværdien 0,5 µg/l, for 4 udvalgte pesticider er den 0,030 µg/l, og 

for de resterende pesticider er den 0,1 µg/l. Grænseværdierne er gældende ved tappested, dvs. der hvor 

forbrugeren tapper det kolde drikkevand, f.eks. fra en hane. Det leverede vand til forbrugerne overholder 

grænseværdierne.  
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Antallet af indvindingsboringer, hvor der er påvist pesticider under grænseværdien, faldt i årene op til 2016. 

Faldet hang sammen med, at indvindingen fra fire kildepladser (Ellidshøj, Nibe Nord, Solbakken og Sebber 

st.) blev indstillet. Af figur 16 fremgår det, at der siden 2017 er der sket en væsentlig stigning i antallet af 

boringer, hvor der er påvist pesticider under grænseværdien, hvilket kan tilskrives den øgede bevågenhed 

omkring desphenyl-chloridazon m.fl. Af figur 16 fremgår også at der er gjort fund af pesticider over 

grænseværdien i fire boringer i 2017 og i to boringer i 2018 og 2019.   

 

 
Figur 16 Pesticider i Aalborg Vand A/S’ indvindingsboringer i perioden 2015-2019.  

En opgørelse over pesticidfund på kildepladsniveau fremgår af tabel 2. Opgørelsen viser at ud af de 57 

aktive indvindingsboringer, er der ikke konstateret pesticider i de 28 af boringerne, mens der er påvist 

pesticider under grænseværdien i 27 af boringerne. I to boringer ved Engkilden kildeplads er der fund af 

pesticider over grænseværdien. Selvom der er fund af pesticider over grænseværdien i enkelte boringer, 

skal det bemærkes, at det vand, som sendes ud til forbrugerne fra de enkelte kildepladser, overholder 

grænseværdierne for pesticider. Dette håndteres internt på kildepladsen med styret drift og vandblanding.  

 

Tabel 2 Opgørelse der viser på hvilke kildepladser og i hvor mange boringer der påvises pesticider. 

Kildeplads Aktive boringer Pesticider ikke 
påvist 

Pesticider påvist, 
under 
grænseværdi 

Pesticider påvist, 
over grænseværdi 

Brunsted 6 3 3 0 

Drastrup 1 8 3 5 0 

Drastrup 2 4 4 0 0 

Engkilden 5 0 3 2 

Ferslev 2 2 0 0 

Flødal 3 0 3 0 

Hvorup 5 4 1 0 

Kongshøj 11 2 9 0 

Lundby Krat 4 4 0 0 

Nibe  3 1 2 0 

Tranholm 1 0 1 0 

Vissegård 3 3 0 0 

Volsted Plantage 2 2 0 0 

I alt: 57 28 27 2 
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Grundvandsbeskyttelse  

I de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, har kommunen foretaget en individuel konkret 

vurdering af, om der skal foretages en målrettet regulering på arealerne omkring de enkelte kildepladser. 

Indsatsplanerne, der er et supplement til den generelle regulering som lovgivningen foreskriver, indeholder 

opgaver, der bl.a. skal gennemføres af vandværkerne.  

Grundvandsbeskyttelsen af Aalborg Vand A/S’ indvindingsområder gennemføres dels af Aalborg Vand A/S, 

dels af Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg. Opgaverne dækker bl.a. over overvågning af 

grundvandets kvalitet, information til forbrugerne samt indgåelse af aftaler med lodsejerne om ændret 

anvendelse af arealer.  

Foreningen, der består af 38 vandværker, herunder Aalborg Forsyning, er etableret pr. 1. januar 2018 og er 

en fortsættelse af det tidligere samarbejde om grundvandsbeskyttelse, der blev etableret i 1998. Hvert 

vandværk betalte i 2019 1,40 kr. pr solgt m3 vand til Foreningens arbejde med at gennemføre 

grundvandsbeskyttelsen. 

I 2019 har fokus fortsat været på overvågning af de ”nye” pesticider, der er fundet på landsplan, opstart af 

en informationskampagne samt opfølgning på forhandlinger i relation til den kommunale jordfordeling, hvis 

formål var at få beskyttet grundvandet, men som blev afsluttet uden indgåelse af aftaler.  

 

6.2. Udledninger til vandmiljøet 
 

Vand 

Udledninger af forurenet oppumpet vand til vandmiljøet forekommer kun sjældent, og da i koncentrationer 

der er meget svage. Dette er f.eks. forekommet i forbindelse med desinfektion af ledningsnet og ved 

afværgepumpning for pesticidforurening i Drastrup og Kongshøj. Aalborg Vand A/S benytter så vidt muligt 

ikke-klorholdige desinfektionsmidler til rengøring af beholdere, f.eks. brintoverilte.” 

 

Kloaksystemet 

Kloak A/S’ væsentligste belastninger af vandmiljøet sker gennem udledning fra renseanlæggene samt ved 

overløb fra kloaksystemet. Renseanlæg Vest og Øst udleder direkte til Limfjorden. 

 

Under kraftig regn kan der i fælleskloakerede områder ske aflastning af opspædt spildevand til vandløb, Lim-

fjorden og Kattegat, hvilket sker gennem overløbsbygværker. For bl.a. at begrænse antallet af aflastninger 

er der etableret kapacitet i kloaksystemet, som opsamler så meget som muligt af den overskydende 

vandmængde under større regnhændelser. Når der igen er plads i kloaksystemet, ledes vandet fra bassinerne 

tilbage i kloaksystemet. Alle udløb (overløbsvand) er reguleret i form af en udledningstilladelse.  

 

I de separatkloakerede områder udledes regnvandet lokalt til vandløb, Limfjorden og Kattegat. Særligt 

vandløb er følsomme over for store vandmængder på kort tid, da det kan føre til erosion og oversvømmel-

ser. På de separate regnvandsledninger er der derfor indbygget bassiner, som anvendes til at udjævne 

udledningen af regnvand til vandløb, hvor dette er nødvendigt. Herved opnås en mere naturlig afstrømning 

af regnvandet. For nogle oplande er bassinerne etableret som våde bassiner som dermed også renser 

regnvandet inden det udledes til recipienten. Alle regnbetingede udløb er reguleret i form af en 

udledningstilladelse.  

 

Renseanlæg 

Alt spildevand, der tilledes Renseanlæg Vest og Øst, bliver mekanisk renset. 95 % af spildevandet er 

endvidere biologisk og kemisk renset. Udledning af mekanisk renset spildevand kan forekomme under kraf-

tige regnskyl. 2019 har med 921,2 mm nedbør i Aalborg (DMI, 20201) været over den landsdækkende 

årsmiddelnedbør, som er 767,2 mm (2011-2018).  

Udledningskravene for det rensede spildevand formodes overholdt i kontrolberegningen, som foretages af 

tilsynsmyndigheden. Kontrolberegningen for 2019 er ikke foretaget på tidspunktet for udarbejdelse af 

miljøredegørelsen. Udledningstilladelserne for Renseanlæg Vest er under revision. 

Der er i øjeblikket en stor bevågenhed, både i den politiske og i forskningsverdenen, på medicinstoffer og 

miljøfremmede stoffers effekt på vandmiljøet. Aalborg Forsynings Vanddivision følger løbende med i 

udviklingen i både lovgivning og forskningen inden for både hospitalsspildevand og miljøfremmede stoffer.  

 

 
1 www.dmi.dk/vejrarkiv 
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6.3. Forbrug af råvare og hjælpestoffer 
 

Vandindvindingen udgjorde i 2019 ca. 7,6 mio. m³, og vandsalget udgjorde 6,8 mio. m³. Vandindvinding og 
vandforbrug har generelt været faldende siden 1990'erne, hvor vandindvindingen hvert år udgjorde mere 
end 9 mio. m³. De seneste 5 år har vandindvinding og vandforbrug ligget stabilt omkring sammen niveau. 
Dette skal sammenholdes med, at antallet af forbrugere i oplandet er steget fra 116.957forbrugere i 2015 til 
123.118 forbrugere i 2019. Det årlige husholdningsforbrug pr. person er siden 1990’erne reduceret fra 42 
m³/person til 35 m³/person i dag. 

Andelen af den udpumpede vandmængde til ledningsnettet, der ikke er registreret som solgt vand kaldes 
også vandtabet, og forårsages af bl.a. utætheder og lækager (brud) i ledningsnettet, umålte forbrug (f.eks. 
brandstandere) og usikkerhed på vandmålere. Vandtabet varierer fra år til år og har i de seneste 20 år ligget 
mellem ca. 5 % og 10 %. I 2019 har det procentvise vandtab været på 9,8%, mens det i 2018 var på 3,5 %. 

I 2019 har det procentvise vandtab været på 9,8%. I 2019 er der foregået store ledningsskylninger dels i 
forbindelse med den bakteriologiske forurening i Aalborg Midtby samt i forbindelse med omlægningen af de 
store transportledninger ved Drastrup kildepladser. Vand til større ledningsskylninger vil normalt ikke indgå 
som en del af vandtabet. Der er estimeret et vandforbrug til ovennævnte ledningsskylninger, som er 
fratrukket vandtabsregnskabet. Det kan dog ikke udelukkes, at vandforbruget til de store ledningsskylninger 
er underestimeret i forhold til det reelle forbrug og dermed har fået indflydelse på det høje procentvise 
vandtab for 2019.  

Det lave vandtab i 2018 på 3,5% vurderes dog at være mindre realistisk og skyldes sandsynligvis en 
fejlregistrering.  

De oppumpede og solgte vandmængder samt det procentvise vandtab ses af figur 17.  
 

 
Figur 17 Oppumpede grundvandsmængder, salget af drikkevand og det procentvise tab, regnet som 
forskellen mellem udpumpet vandmængde og vandsalget.  

I nedenstående tabel 3 ses vandindvindingen på de største af Aalborg Vand A/S' kildepladser. Af tabellen 
ses, at det er meget varierende, hvor meget vand der indvindes fra de forskellige kildepladser. 
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Tabel 3 Vandindvindingen på de største kildepladser siden 2015. 

Vandindvinding på de største kildepladser (1.000 m3)       

Kildeplads/år 2015 2016 2017 2018 2019 

Vissegaard * 318 0 0 36 641 

Kongshøj 1.886 2.514 2.446 2.271 1.959 

Engkilden 861 837 1.001 1.021 903 

Brunsted 1.463 1.360 1.242 1.010 1.101 

Drastrup I 917 1.018 975 867 350 

Drastrup II 595 409 375 545 732 

Hvorup 513 478 480 472 579 

Nibe 398 379 357 379 377 

Lundby Krat 0 0 0 100 614 

Volsted Plantage 0 0 0 0 62 

Øvrige 305 208 168 231 303 

I alt 7.256 7.203 7.042 6.932 7.621 

*) Kildepladsen har været taget ud af drift fra 2015 til 2018 pga. renovering og etablering af Egnsplanvejen. 

 
På www.mitvand.dk oplyses bl.a., hvilket indvindingsområde de enkelte ejendomme forsynes fra. 

Der foregår kun simpel vandbehandling på 2 ud af 13 kildepladser. Ved simpel vandbehandling filtreres 
vandet gennem sandfilter uden brug af hjælpestoffer. På de resterende kildepladser foregår der ingen 
behandling. Forbruget af kemikalier anvendt til vandforsyning er minimalt og omtales derfor ikke nærmere 
her. 

 
Kloaksystemet  
I driften af kloaksystemet bruges calciumnitrat og jernkloridsulfat til forebyggelse af svovlbrintedannelse i 
trykledninger. Forbruget er indtil 2017 steget væsentligt på grund af opstart og indkøring af nye trykledninger 
i de områder, hvor spildevandsrensningen på de mindre renseanlæg er ophørt. Forbruget af calciumnitrat 
har i 2019 været 70,6 tons aktivt stof. De seneste tre år har forbruget været stabilt omkring de 70 tons aktivt 
stof. Jernkloridsulfat har været anvendt i begrænsede mængder siden 2014. i 2019 var forbruget af 
jernkloridsulfat 2,4 tons aktivt stof.  
 
Renseanlæg 
I processerne på renseanlæggene anvendes en række hjælpestoffer, herunder bl.a. fældningskemikalier til 
fosforfjernelse og polymer til slambehandling. Forbruget af råstoffer og hjælpestoffer fremgår af skema 2 
side 33. 
 

• Forbruget af fældningskemikalier til fældning af jern (jernklorid og aluminiumklorid) har generelt 

været faldende i de seneste år. Forbruget i 2018 og 2019 var hhv. 67 og 90 tons. Forbruget af 

fældningskemikalier har i de seneste år været nede på samme niveau som før 2007. Anvendelsen 

af fældningskemikalier hænger sammen med den indkomne vandmængde til renseanlæggene, 

hvilket har resulteret i et stigende forbrug af fældningskemikalie i 2019 ift. 2018.  

 

• Ifm. renovering af rådnetanke på Renseanlæg Vest er ca. halvdelen af slammet transporteret til 

Renseanlæg Øst til biogasproduktion. Det har betydet, at der på Renseanlæg Vest i fra 2017 til 

2019 har været anvendt mere polymer til forafvanding end i de foregående år. På Renseanlæg Øst 

er der i 2018 og 2019 anvendt mindre polymer til forafvanding og mere til slutafvanding af slam. 

 

• På renseanlæggene er der blevet anvendt 25,2 tons aktivt polymer til forafvanding. Dette skal dog 

ses ift. til den producerede slammængde. Det specifikke polymerforbrug til forafvanding har været 

6,3 kg polymer/tons TS produceret slam. Til sammenligning ligger det gennemsnitlige forbrug de 

sidste 10 år på 5 kg polymer pr. tons TS. 

 

• Forbruget af polymer til slutafvanding på renseanlæggene har været 101,8 tons i 2019. 

Polymerforbruget til slutafvanding er en smule lavere end for 2018. Det specifikke polymerforbrug til 

http://www.mitvand.dk/
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slutafvanding har i 2019 25,5 kg polymer/tons TS produceret slam, hvor gennemsnittet de eneste 

10 år har været 20,4 kg polymer/tons TS produceret slam.  

 

6.4. Energiforbrug og energiproduktion 

Energiregnskab 

Af figur 18 fremgår energiforbruget for hele Aalborg Forsynings Vanddivision. Energiforbruget er fordelt på 

kilder og anvendelse. I figuren er illustreret både energiforbrug og afsætning af energi til eksterne 

modtagere, dvs. fjernvarmenet, elnet og ekstern energiudnyttelse af slamgranulat og ristegods.  

 
Figur 18 Energiregnskab samlet for hele Aalborg Forsynings Vanddivision. Forbruget er fordelt på 
energikilder/afsætningsform og på administration, vandforsyning, pumpestationer og renseanlæg. Den røde 
streg angiver det samlede nettoenergiforbrug, hvilket er den energimængde, som købes af elforsyning, 
fjernvarmeforsyning, gasleverandør mv., fratrukket de energimængder, som afsættes eksternt. 
"Renseanlæg slamgranulat" er energimængden fra tørret slam, der nyttiggøres og medforbrændes eksternt. 
Energiforbruget for Vand A/S dækker det samlede energiforbrug til oppumpning af grundvand, behandling, 
distribution til forbrugere samt administration. 

Slam og fedt fra spildevandsrensningen anvendes til produktion af biogas. Biogassen er CO2-neutral og 

anvendes på Renseanlæg Vest til el- og varmeproduktion. På Renseanlæg Øst anvendes biogassen som 

energikilde i slamtørringsanlægget til produktion af biobrændsel (slamgranulat) samt til overskudsvarme. 

Overskudsvarme anvendes til proces- og bygningsopvarmning på renseanlæggene, primært ved 

opvarmning af rådnetankene. Eventuel overskydende biogas omsættes til varme og afsættes til 

fjernvarmenettet ligesom øvrig overskudsvarme fra renseanlægget. 

Målsætningen er, at Aalborg Forsynings Vanddivision samlet set er energiproducerende fra 2020, dvs. at 

nettoenergiforbruget er mindre end nul. Nettoenergiforbruget for 2019 var 3.073 MWh. Til sammenligning 

var nettoenergiforbruget 1.198 MWh i 2018. 2019 har været præget af den midlertidige drift over de seneste 

2 år med renovering af rådnetanke på Renseanlæg Vest, som har givet uregelmæssig drift på begge 

renseanlæg og en lavere elproduktion mens renoveringen har stået på.  

Naturgas anvendes som et supplement til biogas ved slamtørring på Renseanlæg Øst. Naturgasforbruget er 

øget fra 51.000 Nm3 i 2018 til 243.000 Nm3 i 2019. Det forøgede forbrug af naturgas på Renseanlæg Øst i 

2019 skyldes en driftsændring, der har resulteret i, at det har været nødvendigt at støttefyre med naturgas 

under slamtørringen. Driftstemperaturen i slamtørringsanlægget har været lavere end normalt og 

temperaturen i rådnetankene været højere end normalt. Dette har resulteret i, at overskudsvarme fra 

slamtørringsprocessen ikke har kunnet være anvendt til opvarmning af rådnetankene, hvorfor biogas har 

været anvendt til opvarmning af rådnetankene.  

Målsætningen for Aalborg Kloak A/S var at blive energiproducerende i 2017. Denne målsætning blev indfriet 

i 2017 og fastholdt i 2018, idet nettoenergiforbruget for hele Aalborg Kloak A/S i hhv. 2017 og 2018 var hhv. 

-1.638 MWh og -2.306 MWh. Netto-energiforbruget for Aalborg Kloak A/S har i 2019 været -638 MWh. 

Målsætningen er derfor stadig opfyldt. Energiforbrug fremgår af skema 3 på side 34.  
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Elregnskab 

Elforbrug, som er den energiform, der fylder mest i energiregnskab Aalborg Forsynings Vanddivision, er 

illustreret på figur 19, fordelt på aktiviteter.  
 

Brutto-elforbruget (toppen af søjlerne) var i 2019 16.710 MWh mod 18.843 MWh i 2007 og 16.778 MWh i 

2018.  

På 18 ses endvidere netto-elforbruget illustreret med den røde streg. Netto-elforbruget er brutto-elforbruget 

fratrukket elproduktionen (solgt el). Nettoelforbruget var i 2019 12.946 MWh mod 13.569 MWh i 2018. 

Elforbruget i 2019 er svagt faldende – idet det både er el-besparende tiltag i spildevandsrensningen og øget 

nedbørsvandmængde, der forøger elforbruget til pumpning af spildevand. Elproduktionen i 2019 har, 

ligesom de foregående år, været præget af renoveringer på renseanlæggene. Forventet normalt niveau for 

elproduktion er 4.400 MWh pr. år fra primo 2020  

Aalborg Forsynings Vanddivision har som målsætning at reducere netto-elforbruget med 35 % i forhold til 

2007, svarende til en besparelse på 5.507 MWh. Netto-elforbruget var i 2018 og 2019 hhv. 14 % og 18 % 

lavere end i 2007.  

 

 
 

Figur 19 Elregnskab for hele Aalborg Forsynings Vanddivision. Elforbruget er fordelt på forskellige aktiviteter 
i divisionen. Elforbruget for Vand A/S dækker det samlede elforbrug til oppumpning af grundvand, 
behandling, distribution til forbrugere samt administration.  

CO2-regnskab 
Påvirkningen af luftmiljøet sker dels gennem støj, støv og lugt fra egne processer, dels gennem energifor-
bruget, som medfører en udledning af bl.a. CO2, SO2 og NOx. Der arbejdes til stadighed med at nedbringe 
energiforbruget, og dermed disse emissioner. Emissioner fremgår af skema 3 på side 34.  

I figur 20 fremgår netto-CO2-emissionen for hele Aalborg Forsynings Vanddivision. Det er antaget, at fjern-
varme leveret til fjernvarmenettet, el leveret til elnettet og tørret slam til Aalborg Portland fortrænger brugen 
af andre energikilder – herunder fossile brændsler. For dette regnskab antages, at en negativ CO2-udledning 
er et udtryk for, at der samlet set undgås CO2-emission fra andre energikilder, der ellers ville være blevet 
anvendt. I 2017 kan Aalborg Forsynings Vanddivision for første gang tilskrives at være CO2-neutral. 
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Årsagerne til reduktionen fra 2007 til i dag er dels energitiltag i vanddivisionen, og dels en væsentlig 
reduktion i miljødeklarationen for el.  
 

 

 

 
 
 

 

Figur 20 Netto-CO₂-emission for Aalborg Forsyning divisionen Vand. I 2019 blev netto udledt -1.305 tons 

mod -1.046 tons i 2018 og 4.438 tons i 2007. 

6.5. Restprodukter og cirkulær økonomi  
Aalborg Vand A/S producerer kun små mængder traditionelt affald. Miljøfarligt affald forekommer i meget 

begrænset omfang.  

Restprodukterne fra Kloak A/S’ aktiviteter anses for at være ressourcer, som kan indgå i en cirkulær 

økonomi. Derfor er der arbejdet målrettet på at nyttiggøre eller genanvende alle restprodukter og 

affaldsfraktioner for at forsøge at undgå deponering af affald. Dette sker bl.a. ved at oparbejde til produkter, 

der kan sikre afsætning af restprodukterne. Herved søges nyttiggjort både energipotentiale og øvrige 

restprodukter.  

Plast-, jern- og metalaffald i form af f.eks. rør- og brøndgods afleveres til genanvendelse. Det gælder også i 

stor udstrækning belægningsmaterialer, asfalt og beton. Dette sikres primært ved indbyggede krav herom i 

udbud. Opgravet jord fra anlægsarbejde forsøges i videst muligt omfang genanvendt i anlægsarbejdet. Jord, 

som ikke er egnet til genanvendelse, bliver kørt til fyldplads eller deponi afhængig af, om det er ren eller 

forurenet jord. Asbestholdige eternitrør afleveres til et godkendt depot. Olie- og kemikalieaffald bortskaffes 

via de kommunale modtageordninger. 

Slammet fra renseanlæggene bliver efter slutafvanding, tørret og hygiejniseret i slamtørringsanlægget på 

Renseanlæg Øst og bliver dermed opgraderet til et biobrændsel. Det tørrede slam har et tørstofindhold på 

ca. 91 % og bliver afhændet til industrien – p.t. Aalborg Portland cementfabrik, hvor det nyttiggøres til 

erstatning af kul (fossilt brændsel) og til erstatning af råstoffer i cementproduktionen. I 2019 er der blevet 

tørret slam til 3.506 tons granulat, der er afhændet til nyttiggørelse. Andelen af den totale mængde slam til 

nyttiggørelse er 88 % set i forhold til den samlede slamproduktion i løbet af året. Målsætningen er at nå 100 

% nyttiggørelse og dermed ingen udlægning af slam på de miljøgodkendte arealer. I 2019 er der udlagt 656 

tons TS på de miljøgodkendte arealer, som har været oplagret fra 2018.  

Al sand fra renseanlæggene vaskes i sandvaskere og er siden 2012 genbrugt bl.a. i havne- og 

støjvoldsanlæg. Der er afsat 512 tons sand i 2019 til genbrug.   

Ristegods, som består af de største af spildevandets bestanddele, er separeret fra spildevandet vha. riste, 

og kørt til affaldsforbrænding hos RenoNord. Energien i ristegodset bliver således udnyttet. Der er i 2019 

bortkørt 291 tons ristegods til forbrænding. 

Aalborg Forsynings Ressourcestrategi vil blive udarbejdet på ny og skal bl.a. medvirke til at klarlægge, 

hvilke og hvor mange ressourcer, der kan udnyttes fra spildevandet på den bedst mulige måde under 

hensyntagen til klima, miljø, sundhed, økonomi, teknologi mm.  
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7. Bilag  
 

 
 

Skema 1: Forbrug af ressourcer Måltal Regnskab Måltal

Metode
1 

Enhed 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

Råstof og hjælpestofforbrug - Vand A/S

Vandindvinding + køb - Vand A/S M 1.000 m³ 7.300 7.250 7.093 6.984 7.200 7.665 -

Vandsalg - Vand A/S M 1.000 m³ 6.746 6.752 6.599 6.736 6.750 6.837 -

Umålt vand B % andel 7,6 6,9 7,0 3,5 8,0 9,8 -

Forbrugere - Vand A/S B Antal 116.957 118.990 119.525 121.489 1 123.118 -

Vandforbrug pr. person
3

B m³/år 38 37 36 36 - 35 -

Eget vandforbrug M m³ 592 512 503 472 600 464 -

Råstof og hjælpestofforbrug - Kloak A/S

Vandforbrug, drikkevand (inkl. kloak) M/NRB m
3

5.125 4.279 7.378 9.989 max. 6.000 4.976 max. 6.000

Vandforbrug (renset spildevand) M/OTH m
3

674.417 744.979 747.680 765.348 - 894.853 -

Jern (aktivt stof) M/OTH ton 81 86 65 67 max. 100 90 max. 90

Aluminium (aktivt stof) M/OTH ton 6 3 1 0 max. 10 0 max. 5

Eksternt kulstof (aktivt stof) M/OTH ton COD 145 113 348 274 - 293 -

Calciumnitrat til kloak (aktivt stof) M/OTH ton 58 62 69 73 - 70,6 -

Jernkloridsulfat til kloak (aktivt stof) M/OTH ton 0,0 2,3 0,0 5,7 - 2,4 -

Polymer til slambehandling - forafvanding (aktivt stof) M/OTH kg 25.754 23.658 27.587 35.586 max. 20.000 25.237 max. 20.000

Nøgletal for forafvandet slam
2

B/OTH
kg polymer/ 

tons TS 7,8 6,1 6,4 9,0 6,3 -

Polymer til slambehandling - slutafvanding (aktivt stof) M/OTH kg 74.974 95.453 96.033 107.124 max. 80.000 101.839 max. 80.000

Nøgletal for slutafvandet slam B/OTH
kg polymer/ 

tons TS 22,7 24,8 22,4 27,1 25,5 -

Polymer til slambehandling - total (aktivt stof) M/OTH kg 100.728 119.111 123.620 142.710 max. 100.000 127.076 max. 100.000

Tørstof-% - afvandet slam B/OTH % 29,3% 26,9% 25,9% 26,9% min. 30% 27,5% min. 30%

Polymer til vandbehandling (aktivt stof) M/OTH kg 0 0 0 0 0 0 0

Note 1: Se forklaring på sidste side i denne miljøredegørelse.

Regnskab

Note 2: Nøgletallet for polymerforbrug til forafvanding af slam regnes i forhold til den slutafvandede slammængde. I 2015 var den forfvandede slammængde høj, mens den 

slutafvandede slammængde var lav. Dette giver et højt nøgletal i 2015.

Note 3: Forbrug pr. person er eksklusiv salg til industri og erhverv
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Skema 2: Energi og emissioner til luft Måltal Regnskab Måltal

Metode
1 

Enhed 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

Energiforbrug og -produktion - Kloak A/S

Samlet elforbrug M/NRB MWh 14.374 13.556 14.270 13.781 13.500        13.493 13.500        

Egen elproduktion M/NRB MWh 5.332 5.166 3.865 3.209 3.500          3.764 4.400          

Netto elforbrug M/NRB MWh 9.042 8.390 10.405 10.572 10.000        9.729 9.100          

Naturgasforbrug M/NRB mn
3

483.436 378.816 136.545 51.272 50.000        243.022 50.000        

Forbrug af fjernvarme M/NRB m
3

19.101 16.471 12.820 12.743 10.000        12.809 10.000        

Afsat fjernvarme, RA Øst + RA Vest M/NRB m
3

32.550 72.913 47.833 58.355 30.000        55.692 30.000        

Biogas - gasmotorer M/NRB mn
3

2.389.127 2.312.613 1.676.247 1.557.517 1.800.000   1.687.895 2.000.000   

Biogas - kedler M/NRB mn
3

57.128 559.861 1.207.897 1.310.426 1.500.000   1.145.252 1.500.000   

Energiforbrug Vand A/S

Elforbrug M/NRB MWh 2.794 2.879 2.895 2.997 2.800          3.217 -

Elforbrug pr. m³ B kWh/m³ 0,38 0,40 0,41 0,43 0,39            0,46 -

Forbrug af fjernvarme M/NRB m
3

9.613 9.250 10.088 10.540 10.000        10.259 -

Emissioner fra energiforbrug/prod.

Aalborg Vandkoncern

CO2 (uden slamgranulat)
2

B/NRB ton 3.460 3.555 2.741        2.828 2.773 2.493 1.966

CO2 (med slamgranulat)
2

B/OTH ton 22 294 -1.195 -1.046 -748 -1.305 -1.555

SO2   
2

B/NRB ton 2,9 3,3 3,3            3,3 3,7             3,2 3,9              

NOx   
2

B/NRB ton 16,7 16,7 13,6 12,9 14,4            14,1 15,9            

Note 1: Se forklaring vedr angivelse af metode på sidste side i denne miljøredegørelse.

Note 2: Opgørelserne af CO2 emission er hhv. med og uden medregning af slamgranulat, der anvendes som fossilfrit brændsel hos Aalborg Portland. For 

SO2 og NOx antages at udledningen er uændret set i forhold til tilsvarende anvendelse af kul/petrokoks som brændsel. Dette skyldes at disse partikler 

renses ned til et givent niveau, og dermed renses størstedelen fra og giver ikke anledning til emission.

Regnskab
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Skema 3: Belastning, udledning og restprodukter Måltal Måltal

Metode
1 

Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

Kapacitet og belastning

Middel kapacitet (60% fraktil)
2

B/PER PEBOD5 360.000 360.000 360.000 375.000 375.000 - 375.000 -

Middel belastning (60% fraktil)
3

M/PER PEBOD5 325.801 282.932 278.953 305.450 292.274 - 241.680 -

Spids kapacitet (85% fraktil)
2

B/PER PEBOD5 430.000 430.000 430.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

Spids belastning (85% fraktil)
3

M/PER PEBOD5 403.219 384.355 344.626 419.328 403.767 300.000 358.315 300.000

Udledning af renset spildevand

Renset biologisk M/CRM 1.000 m
3

25.531 27.115 26.016 26.886 23.744 - 29.078 -

Mekanisk renset M/CRM 1.000 m
3

2.282 3.676 1.151 992 1.183 - 1.317 -

Andel renset mekanisk og biologisk B/OTH % 91,8% 88,1% 95,8% 96,4% 95,3% min. 90% 95,7% min. 95%

Andel renset mekanisk B/OTH % 8,2% 11,9% 4,2% 3,6% 4,7% max. 10% 4,3% max. 5%

Stofudledning fra renseanlæg
4

COD M/PER ton 1.156 (7%) 1.874 (12%) 1.019 (7%) 1.000 (7%) 1.112 (8%) max. 10% 1070 (7%) max 10%

BI5 M/PER ton 185 (3%) 424 (7%) 146 (2%) 148 (2%) 150 (3%) max.   5% 114 (2%) max. 5%

Total kvælstof M/PER ton 175 (17%) 200 (16%) 144 (14%) 152 (13%) 176 (18%) max. 15% 180 (17%) max. 15% 

   - Heraf fra Renseanlæg Vest M/PER ton 144 168 111 109 136 130 -

Total fosfor M/PER ton 23 (14%) 36 (17%) 24 (14%) 18 (10%) 17 (12%) max. 10% 17 (12%) max. 10%

   - Heraf fra Renseanlæg Vest M/PER ton 19 29 19 13 12 12 -

Suspenderet stof M/PER ton 419 (5%) 897 (11%) 342 (5%) 294 (3%) 325 (4%) max.   5% 324 (4%) max. 5% 

Restprodukter

Ristestof til forbrænding M/OTH ton 317 (100%) 384 (100%) 396 (100%) 342 304 100% 291 100%

Produceret slam M/OTH ton TS 3.794 3.306 3.853 4.279 3.949 - 3.967 -

Afsat slamgranulat til nyttiggørelse
5

M/OTH ton TS 3.238 2.929 2.778 3.353 3.301 - 3.190 -

Slam til tørring
6

M/OTH ton TS 3.504(92%) 3.355(101%) 2.838(74%) 3.678(86%) 3.412(86%) 100% 3490 (88%) 100%

Slam til tørring
7

M/OTH ton TS 3.504 (82%) 3.355 (87%) 2.838(66%) 3.678(68%) 3.412(76%) min. 90% 3490 (88%) min. 90 %

Slam til deponi
7

M/OTH ton TS 209 (5%) 68 (2%) 357(8%) 402(7%) 400(9%) 0 656 (17%) 0%

Slam på lager
7

A ton TS 571 (13%) 453 (12%) 1.112(26%) 1.350(25%) 540(15%) max. 10% 145 (4%) max 10 %

Sand fra renseanlæg - deponi M/OTH ton 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0% 0 (0%) 0%

Sand fra renseanlæg - genanvendelse M/OTH ton 579 (100%) 627 (100%) 472 (100%) 575 (100%) 419 (100%) 100% 512 (100%) 100%

Sand fra kloak - genanvendelse
8

M/OTH ton 582 644 238 406 412 1.500              333 -

Jord fra kloak - deponi
8

M/OTH ton 31.972 35.416 17.650 72.600 55.436 - 113.026
10

-

Vejjord fra Vand A/S - deponering
9 

M ton 15.102 12.838 8.849 14.665 - 7.600 -

Note 1: Se forklaring på sidste side i denne miljøredegørelse.

Note 2: Opgørelse ultimo året.

Note 3: I 2014 er belastningen bestemt til 377.000 PE ud fra en slambelastningsmodel.

Note 4: Procenterne for stofudledning angivet i parentes angiver andelen af den udledte stofmængde i forhold til den tilledte.

Note 8: Opgørelsen af sand og jord til hhv. genanvendelse og deponi er for den mængde der er kørt bort

Note 10: De 17.700 t er indberettet på et projektet, der er kørt i både 2018 og 2019

Note 9: Regnskabstallet for 2018 er for både genanvendelse og deponering.

Note 5: De afhændede mængder, som er afsat eksternt til nyttiggørelse. Indeholder foruden slam fra årets produktion også slam fra slamlageret fra forrige års produktion.

Note 6: Procentsatsen angiver, hvor stor en del der tørres i forhold til det i året producerede slam.

Note 7: Mængderne angår slamproduktionen i det aktuelle år samt den tilkørte mængde til tørreanlægget fra slamlageret fra det forrige år. Procentsatserne angiver anvendelse i forhold til det i 

året producerede slam og tilførsel fra slamlageret fra det foregående år.

Regnskab
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Skema 4: Planlægning, drift og anlæg Metode Enhed Måltal Regnskab Måltal

2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

Planlægning – Kloak A/S

Revisioner af spildevandsplanen M/OTH stk. 6 3 8 3 - 2 -

Andel af overløbsbygværker med 

SRO
M/OTH % 100 100 100 100 100 100 -

Registrering af kloakledning v. TV-

inspektion
M/OTH km 28 72,6 68,7 57,7 

1 50,1 79,7
1 -

Drift – Kloak A/S

Spuling M/OTH km 48,1 11,4 48,14 51,9
 2 46,8 87,54

2,3 -

TV-inspektion M/OTH km 14,1 5,9 5,7 7,8 - 18,83 -

Registrering af offentlige kloakbrønde M/OTH % 100 100 100 100 100 100 -

Projekter – Kloak A/S

Etablering/udskiftning af 

pumpestationer
M/OTH stk. 5 10 11 11 2 11 -

Udbygning af overløbsbygværker og 

bassiner
M/OTH stk. 3 2 2 3 3 2 -

Forsyning af byggemodning M/OTH % 100 100 100 100 100 100 -

Omlægning af fællessystem til 

separatsystem
M/OTH km 4,8 7,9 20,5 15,3 18,7 19,5 -

Etablering af afskærende ledning M/OTH km 0 1,6 0 0,4 0 0 -

Fornyelse af kloaksystemets 

hovedledning
M/OTH km 23,2 46,1 34,6 31,3 42 -

Ledningsnet – Vand A/S

Forsyningsledninger, total km 853,5 861,7 876,8 -

Forsyningsledninger, renoveret M Km 7,9 7,3 6,8 10 7,5 9,5 -

Forsyningsledninger, nye M km 8,3 4,5 10,7 8,3 - 15,1 -

Forsyningsledning, overtaget M km 0 0 5 0 0 0 -

Stikledning, renoveret M stk. 251 236 255 404 350 209 -

Stikledning, ny M stk. 52 63 444 463 350 338 -

Anlæg ultimo året – Kloak A/S

Overløbsbygværker M/OTH stk. 135 134 134 131 129 129 126

Pumpestationer M/OTH stk. 258 267 278 289 285 297 -

Bassiner M/OTH stk. 109 110 112 115 118 118 -

Regnskab

Note 1: Tallet udgøres af TV-inspektion igm. Kloakprojekter og drift

Note 2: Driftsplan og akutte spulinger

Note 3: Fra 2019 er indberetningerne opgivet i km. Tidligere er data indberettet i antal spul/Tv inspektion hvorefter en standard længde er ganget på.


