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Forord og læsevejledning 
 

Nærværende miljø- og arbejdsmiljøredegørelse omhandler Vanddivisionens miljø- og arbejdsmiljø-

indsats og resultater.  

 

Vanddivisionens er en af fire divisioner under Aalborg Forsyning og Miljø og Energiforvaltningen 

(AF+MEF), der har implementeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer efter ISO 14001 Miljøle-

delsessystemer og OHSAS 18001 Arbejdsmiljøledelsessystemer og er certificeret med en fælles cer-

tificering. Miljø- og arbejdsmiljøredegørelsen er et element i ledelsessystemet.  

 

AF+MEFs væsentligste miljøpåvirkninger er hos divisionerne Energi og Vand samt enheden Reno-

vation i divisionen Miljø- og Energiforvaltningen. Der er derfor udarbejdet tre særskilte redegørelser 

for hhv.: 

• Energidivisionen 

• Vanddivisionen 

• Enheden Renovation Miljø og Plan i divisionen Miljø- og Energiforvaltningen  

Nærværende redegørelse er en af disse. 

 

Redegørelsen indeholder: 

• En oversigt og beskrivelse af AF+MEF 

• Ledelsessystemets Miljø- og arbejdsmiljøpolitik med kritiske succesfaktorer og fælles mål 

samt tilgangen til bæredygtighed 

• Status på Vanddivisionens miljø og arbejdsmiljømål og -indsats 

• Detaljeret beskrivelse af Vanddivisionens miljøforhold, miljøpåvirkninger og miljøindsats 

I afsnit 1 – 3 er der således fokus på både miljø og arbejdsmiljø, mens der udelukkende er fokus på 

miljø i afsnit 4. 

 

 

For at få et overblik over AF+MEFs samlede miljøindsats og resultater henvises til Aalborg Forsy-

nings og Miljø- og Energiforvaltningens miljø- og arbejdsmiljøredegørelse, Pixie-udgave.  

Følg dette link til dokumentet. 

 
  

 

  

http://edoc4:8080/GetFile.aspx?fileId=24437630&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 udvalgsrådmand, bestyrelsesformænd, 

direktør, vicedirektører og afdelingschefer angivet: 

Energidivisionen er forsyningsvirksomhed med produktion og distribution af el og varme ud fra kul og 

olie, samt driver, fremmer og koordinerer den grønne omstilling til vedvarende energikilder i relation 

til forsyningsvirksomhed.         

 

Vanddivisionen dækker regn- og spildevandshåndteringen i Aalborg Kommune samt leverer drikke-

vand til forbrugerne i dele af Aalborg Kommune. Arbejdet i Vanddivisionen 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. 

 

Miljø- og Energiforvaltningen varetager myndighedsbehandling og omfatter desuden enheden Reno-

vation, som håndterer alt affald, herunder genanvendelige materialer og restaffald ved kommunens 

husstande og sommerhuse. Derudover administreres og indsamles restaffald ved alle virksomheder 

i kommunen. Dertil håndteres årligt store mængder affald på kommunens 6 genbrugspladser. Reno-

vation drifter tillige Affalds- og Genbrugscenter Rørdal med deponering af affald, kompostering, jord-

deponering og kartering. 

  

Service varetager supportfunktioner for den samlede organisation. 

 

Organisationen har implementeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer efter ISO 14001 og 

OHSAS 18001, og er certificeret med en fælles certificering. Organisationens væsentligste miljøpå-

virkninger er hos divisionerne Energi, Vand og samt enheden Renovation i Miljø og Plan i divisionen 

Miljø- og Energiforvaltningen. 

 

Figur 1 organisationsdiagram over de 4 divisioner er udvalgsrådmand, bestyrelsesformænd      di-

rektør, vicedirektører og afdelingschefer angivet. 
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2. Miljø- og Arbejdsmiljøpolitik 
 

Organisationens fælles miljø- og arbejdsmiljøpolitik indeholder 3 fælles målsætninger, hvor den  

første er målrettet miljøpræstationen, den anden er målrettet arbejdsmiljøpræstationen og den tredje 

både miljø- og arbejdsmiljøpræstationen. De fælles mål omhandler både miljø og arbejdsmiljø og har 

været gældende for perioden april 2019 til udgangen af 2020.  

 

2.1. Politik og fælles målsætninger 
Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningens fælles politik og 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 
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2.1.1.  Kritiske succesfaktorer, målsætninger og mål 
 

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

 

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

ningen 

af vores miljø- og arbejdsmiljøpræstation 

 

               Kritiske succesfaktorer 

• 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 energiforsy-

ning 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. december 

2020. 

 

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

arbejdere og ledere, som har de rette kompetencer til opgaverne og en passende ar-

bejdsbyrde 

 

              Kritiske succesfaktorer 

• Vi tilstræber langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver. 

• Vi udvikler løbende organisationen for at opnå den bedste organisering og løsning af kerneopga-

verne.  

• 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 fore-

bygge 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 opdate-

rede procedurer og anvisninger 

 

              Kritiske succesfaktorer 

• Vi vil minimere arbejdsmiljøpåvirkningerne gennem en øget bevidsthed om egen og andres sikker-

hed. 

• 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 demokrati-

ske 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 ledelsesni-

veauer. 

• Uddannelse og træning af alle ledere og arbejdsmiljøgrupper i bidrag til årsagsanalyse     se-

nest ved udgangen af 2. 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 har ligesom resten af Miljø- og Energiforvaltningen et væsentligt ansvar for at 

medvirke til en mere bæredygtig udvikling både lokalt og globalt. Fundamentet for denne udvikling er 

Aalborg Kommunes kommende bæredygtighedsstrategi 2021-2024, som har FN’s Verdensmål for 

bæredygtig udvikling som ramme. FN’s 17 Verdensmål og tilhørende 169 delmål udstikker     retnin-

gen 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. 

 

Med klimalovens vedtagelse i 2020 er sat et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser  

med 70% inden 2030 i forhold til 1990. Dette mål bidrager Aalborg Forsyning ligeledes til at indfri. 

 

Aalborg Forsyning har en vision om, at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energi-

kilder 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 uren-

set grundvand. Dette er visioner, som genfindes i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og af-

spejler sig i den kortlægning af Aalborg Forsynings bidrag til de 169 delmål, som er udarbejdet i 

forarbejdet til Aalborg Bæredygtighedsstrategi. 

 

Aalborg Forsynings ambition om at levere bæredygtige ydelser findes i deltagelsen i Green Hub 

Denmark, hvor Aalborg Forsyning i 2020 har fået en fremtrædende rolle. Partnerskabet i Green Hub 

Denmark skal bidrage til at udvikle og afprøve fremtidens energiteknologier og 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 for-

nyelse, tryghed og sikker drift. Dette mål afspejler sig blandt andet i, at Aalborg Forsyning og Miljø- 

og Energiforvaltningen indgår i klimapartnerskaber med boligforeninger, hvor boligforeningerne for-

pligter sig til at reducere udledningen af drivhusgasser mens Aalborg Forsyning og Miljø- og Energi-

forvaltningen forpligter sig til at hjælpe dem i mål med klimamålsætningerne. 

 

Aalborg Forsyning har taget hul på udviklingen af Code of Conduct og en CSR-strategi, som skal 

sikre at Aalborg Forsyning og Aalborg Forsynings forretningsrelationer som minimum ikke påvirker 

menneskerettigheder og arbejdstagerforhold negativt og mindsker den negative miljøpåvirkning. 
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Aalborg Forsyning kan endvidere stille yderlige specifikke krav til forretningsrelationer om at fremme 

bæredygtig udvikling. Dette arbejde vil afspejle sig i fremtidige miljøredegørelser, som  

således også kommer til at omfatte forhold relateret til menneskerettigheder og arbejdstagerforhold. 

 

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

på i Vanddivisionens Miljø- og arbejdsmiljøpræstationen, de væsentligste miljøforhold, miljøpåvirk-

ninger og miljøindsatser for Vanddivisionens er beskrevet i de næste afsnit. 
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3. Miljø- og arbejdsmiljøpræstation  
Aalborg Forsynings Vanddivision er certificeret efter ISO 14001 (Miljøledelse) og OHSAS 18001  (Ar-

bejdsmiljøledelse) og har et fælles certifikat med de øvrige divisioner under Aalborg Forsyning og 

Miljø- og Energiforvaltningen. Vanddivisionen er derudover også certificeret efter ISO 22000 (Føde-

varesikkerhed).  

Vanddivisionens miljø- og arbejdsmiljøpræstation er styret via ledelsessystemet efter metodikken 

Plan, Do, Check, Act. Aktiviteter og ændringer i lovkrav og andre krav samt ændringer og forandringer 

i planlægning og drift kortlægges og risikovurderes efter fastlagte procedurer. I den daglige drift regi-

streres ulykker og nærved ulykker. De opsamlede data, erfaringer, ny viden og organisations strategi 

danner baggrund for ledelsens evaluering, løbende forbedringer og målsætninger. 

Vanddivisionen har udover den fælles politik med de øvrige divisioner under Aalborg Forsyning og 

Miljø- og Energiforvaltningen udarbejdet egen politik fælles for miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikker-

hed. Af nedenstående fremgår Vanddivisionens samlede politik. Mål og målsætninger præsenteres i 

afsnit 3.2. Mål og målsætninger præsenteres udelukkende for miljø og arbejdsmiljø. Fødevaresikker-

hed behandles ikke yderligere i denne redegørelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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: 

• sikre at vores medarbejdere har en arbejdsplads, hvor den enkeltes sundhed og sikkerhed opleves som 

en vigtig forudsætning, for at kunne løse kerneopgaverne 

• løbende forbedre forhold vedrørende arbejdsmiljø, miljø og drikkevandssikkerhed under hensyntagen til 

økonomiske, planlægningsmæssige og organisatoriske forhold; herunder forebygge arbejdsmiljø, grund-

vands- og miljøpåvirkninger 

• konstant have fokus på løbende at forbedre forsyningssikkerheden 

• sikre, at informationer og ressourcer er tilgængelige i nødvendigt omfang 

• 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 det omgivende samfund 

• overholde lovgivningen og andre krav, herunder de overordnede rammer for vores virke, eksempelvis 

vandforsyningsplan, spildevandsplan, strategiplan og VISION 2100 

• sikre et højt informationsniveau baseret på nøgleordene: Troværdig, Åben, Rettidig og Systematisk samt 

kommunikere præcist og ensartet – såvel internt som eksternt 

• sikre, at vores medarbejdere har de nødvendige kompetencer i relation til arbejdsopgaverne 
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3.1. Miljø- og arbejdsmiljøhændelser  
 

Ulykker og nærved ulykker1 registreres i centralt it-system, og der foretages årsagsanalyser med  

henblik på at forebygge gentagelse og skabe løbende forbedringer. 

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

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

i tilfælde, hvor ulykken er sket. I nedenstående fremgår antal hændelser2 for arbejdsmiljø og miljø. 

 

Miljøhændelser 

I nedenstående præsenteres de registrerede miljøhændelser samt årsagen til disse. 

 

 

 
Figur 2 Antal miljøhændelser i Vanddivisionen.  

I 2020 er der registreret ni miljøhændelser, hvoraf de fire er nærved ulykker. De fire nærved ulykker 

har ikke medført nogen påvirkning af det omgivende miljø. Nærved ulykkerne er alle afsluttet, og på 

nær én, er de iværksatte foranstaltninger alle ligeledes evalueret. 

 

Fem af de registrerede hændelser i 2020 er miljøulykker. To af dem skyldes en tilstoppet kloak med 

overløb af spildevand til vandløb til følge. Der har endvidere været en enkelt registrering med en 

forhøjet pH i tilløbet til renseanlæg Øst grundet en hændelse på en anden virksomhed i området. De 

to sidste registrerede miljøulykker har medført udslip af henholdsvis naturgas og biogas, begge som 

 
1 Ulykke: En pludselig hændelse, der forårsager skade på miljøet eller fysisk eller psykisk personskade, der sker i forbindelse 

med arbejdet. En personskade kan fremkomme op til 5 dage efter hændelsen. 

Nærved ulykke: En potentiel eller faktisk hændelse, der kunne have resulteret i en ulykke. 

Frequency Rate: Indeks for arbejdsulykker beregnet ved (antal arbejdsulykker/antal nærværstimer) * 1.000.000 

 
2 Hændelser: Begrebet hændelser dækker over ulykker og nærved ulykker i miljøet og arbejdsmiljøet, samt afvigelser fra gæl-

dende krav. 
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følge af fejl på anlæggene. Der er iværksat korrigerende handlinger for alle fem miljøulykker for at 

minimere risikoen for lignende miljøulykker. Dette fremgår af nedenstående figur. 

 

 

 
Figur 3 Miljøhændelser og årsag 

Arbejdsmiljøhændelser 

Der er registreret 123 arbejdsmiljøhændelser i alt i 2020 for egne medarbejdere i Vanddivisionen. 

 
Figur 4 Antal arbejdsmiljøhændelser i 2020 
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De fordeler sig på 113 nærved-ulykker, 8 arbejdsulykker uden fravær og 2 ulykker med fravær udover 

dagen hvor skaden skete. Disse data inkluderer ikke arbejdsmiljøhændelser ved eksterne virksom-

heder, der har udført arbejde for vand 

 

Antallet af registrerede nærved-ulykker er på samme niveau som i 2019, hvor der blev registreret 

139 nærved-ulykker. Som det kan ses af ovenstående graf, er årsagerne for hændelserne identifice-

ret, og der er registreret flest nærved-ulykker, hvor årsagen hertil var ’vedligeholdelse og/ eller ren-

gøring’ samt ’forholdsregler/ instruktioner’. 

 

 

 
Figur 5 Arbejdsmiljøhændelser og årsag 2020 

De 10 registrerede arbejdsulykker er fald/snuble ulykker, ulykker ifm. håndtering af værktøj/ud-

styr samt ”ramt af” og klemningsulykker. Ud af de 10 registrerede arbejdsulykker har der været 2 

arbejdsulykker med fravær udover dagen hvor ulykken skete. Ulykkerne er vrid på fod samt fysisk 

påvirkning fra spritservietter til aftørring af borde.   

 

Der er udarbejdet ny model for statistik af miljø- og arbejdsmiljøhændelser, hvor arbejdsmiljøhæn-

delser måles via en frequency rate og beregnes ved: (Antal arbejdsulykker/Antal nærværstimer) * 

1.000.000. FR for ulykker med fravær er faldet fra 15,85 i 2018 til 8,92 i 2020. Som noget nyt i 

2021 fastsættes der mål for ulykkesfrekvens (FR) for ulykker med fravær - det langsigtede mål er nul 

arbejdsulykker med 1 dags fravær eller derover, udover dagen hvor skaden skete.  
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3.2.  Miljø- og arbejdsmiljømål 

 

 

Miljømål 

Vanddivisionen har udarbejdet syv miljømål for 2020. Ud over målene for 2020 har Vanddivisionen 

seks langsigtede miljømål. Målene fremgår af nedenstående. Målene er inddelt i fem målsætninger 

med et antal mål nedenunder.  

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

med medvirke til at sikre et rent vandmiljø  

•  Reducere antallet af overløbsbygværker fra 146 stk. i 2008 til 110 stk. ved udgangen af 2030 (jf. vision   

 2100) 

 

Status: Vi følger den fastlagte plan for at opfylde målet senest i 2030. I 2020 er der nedlagt tre over-

løbsbygværker og etableret et midlertidigt overløbsbygværk.  Pr. 31.12.2020 er der i alt 127 overløbsbs-

bygværker 

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. 31.12.2020 69,3 % 

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

duceret og distribueret med mindst muligt energi- og ressourceforbrug under hensyntagen 

til vandressourcer 

• Reducere Aalborg Forsynings Vanddivisions samlede elforbrug med en netto-elbespa-

relse på 35 % i 2025 i forhold til forbruget i 2007 

 

Status: Elforbruget er pr. 31.12.2020 reduceret med 24 % i forhold til elforbruget i 2007.   

 

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

 

Status: På figur 25 i nærværende miljøredegørelse fremgår det, at Aalborg Forsynings Vanddivision var CO2-

neutral i 2017 og har vedholdt dette til og med 2020. Af figur 23 fremgår det, at der resterer 659 MWh før 

Vanddivisionen er energineutral. 

 

• Undersøge muligheden for at udnytte temperaturen i spildevandet (evt. anvendelse af varmepumper) 
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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. Da der er planlagt at etablere en ny udløbspumpestation på Rensean-

læg Øst, indtænkes disse projekter sammen. Der er indtil videre undersøgt mulighederne for at etablere varme-

pumper på både Renseanlæg Vest (10 MW) og Renseanlæg Øst (5 MW). I 2021 fortsætter projekterne og der 

undersøges om etablering af varmepumperne er en rentabel forretning. 

 

• Undersøge mulighed for at øge anvendelsen af overskudsvarme 

 

Status: Der opstilles på ny klima-, energi- og ressourcebalancer for på sigt at understøtte den grønne omstilling 

samtidig med, at både klima, miljø og sundhed varetages. Balancerne skal danne grundlag for at udvikle strate-

gisk udnyttelse af spildevandets ressourcer - herunder varmestrømme. 

 

• Undersøge om vand fra afværgeboring på Sønderbro kan anvendes 

 

Status: Før alternative anvendelser af vandet vurderes, er der igangsat en vurdering af, om vandkvaliteten vil 

udvikle sig i retning af, at en drikkevandsindvinding kan genoptages herunder en vurdering af mulighederne for 

at beskytte arealerne som kildeplads. På lokaliteten har der været indvundet drikkevand fra 1860’erne og frem 

til 2003, hvor indvindingen blev lukket pga. pesticidfund og høje nitratindhold. Konklusionerne af undersøgel-

sen/vurderingen foreligger først i marts 2021. 

 

Vi ønsker, at drikkevands- og kloaksystemet samt renseanlæg og vandværker har en høj 

driftssikkerhed og at de er uafhængige af væsentlige klimaændringer og ydre påvirkninger 

 

•  Opspore og fjerne fejlkoblinger i eksisterende separatkloakerede oplande inden 2028 

 

Status: Der er opsporet og fjernet 708 fejlkoblinger i 2020. Der er øget fokus på at sikre ressourcer til arbejdet 

med at opspore og fjerne fejlkoblinger, således målet kan opnås.  

 

• Undersøge om HTL er et relevant projekt for VAND at deltage i 

 

Status: Aalborg Forsyning har foranlediget udarbejdelse af et HTL Feasibility Studie til at afdække potentiale 

i HTL-teknologi til produktion af bioolie fra slam, madaffald, træaffald og enkelte andre biomasser til den 

tunge transportsektor. Resultatet præsenteres i 2021.  

 

• Udarbejde Ressourcestrategi for stoffer og materialer i spildevand 

 

Status: Spildevandets ressourcer (stoffer og materialer i spildevandet) kan anvendes til forskellige formål 

afhængig af bl.a. marked, teknologiparathed, miljø- og klimaindsats. Der er foretaget en omfattende kort-

lægning og metode til evaluering af 110 identificerede ideer. Disse er metodisk reduceret til 50 muligheder. 

I 2021 udvælges få potentielle muligheder og teknologier til mere omfattende analyse og vurdering inden 

opstilling af ressourcestrategi på kort sigt (10-15 år) og længere sigt (15-30 år).   

 

• Lave en langsigtet visionsplan for den samlede vand- og kloakforsyning, hvor tidshorisonten er 2100, inden 

udgangen af 2024 

 

Status:  Opgaven er i projektfasen. Der har været afholdt tre brainstormmøder hen over sommeren og efteråret, 

og der er aftalt en proces for opgaven. Der er herefter planlagt to temadage for chefgruppen. Visionsplanen 

forventes igangsat i løbet af 2021 

 

Vi ønsker at indbyde til samarbejde på tværs med forsyninger og virksomheder, for derved at 

undersøge muligheder for nye løsninger 

 

• Konkretisere FN´s verdensmål og målsætninger i Vand, samt udarbejde en procesbeskrivelse, der indeholder 

tidsplan, aktivitetsplan og identificerer partnerskabspotentialer inden udgangen af 2021 

 

Status: Der arbejdes pt, på at indføre en fælles Code of conduct og CSR-politik i hele Aalborg Forsyning efter 

UNGP-standarden. En implementering af denne vil sikre en bred opfyldelse af FN's 17 Verdensmål. Internt ar-

bejdes der fortsat med at øge kendskabet til verdensmålene. Her er der særligt fokus på biosfæremålene, som 

vedrører os mest. 

 

 



 

Aalborg Forsyning og MEF, Version 1, 26.03.2021  
 Side 16 af 43  

 

• Styrke fagligt fællesskab med forsyninger i region Nord ved afholdelse af temadag og fælles deltagelse i IWA 2020 

konferencen, herunder afholde en evalueringsdag af IWA-konferencen 

 

Status: Der afholdes månedlige møder i en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra otte nordjyske forsy-

ninger. Ligeledes afholdes møder i styregruppen, bestående af de otte nordjyske vandselskabers direktører/che-

fer. Disse afholdes ca. hver 2.-3. måned. Der planlægges en temadag hos Aalborg Forsyning, hvor de nordjyske 

vandselskaber skal inviteres. Grundet situationen med Corona er IWA konferencen fra arrangørens side udskudt 

til september 2022. Målet kan derfor ikke opfyldes i 2020. Arbejdet fortsætter dog i 2021 men udgår som mål. 

 

Der er i 2020 arbejdet målrettet med alle målene. Ingen af målene er dog endeligt afsluttet i 2020. 

Arbejdet med målene fortsætter dog i 2021 men de udgår som mål. Det fremadrettede arbejde styres 

via handlingsplaner.  

Målet ” Forøge energioverskuddet, så vi bliver energiproducerende og CO2-neutral i 2020” fortsættes 

dog som et miljømål i 2021. Delmålet CO2 neutralitet for Aalborg Forsynings Vanddivision er nået. 

Dette blev opnået i 2017og opretholdt i 2018 og 2019 er opretholdt. Arbejdet med målet ” Styrke fagligt 

fællesskab med forsyninger i region Nord ved afholdelse af temadag og fælles deltagelse i IWA 2020 

konferencen, herunder afholde en evalueringsdag af IWA-konferencen” er forløbet efter planen, men 

konferencen er, grundet situationen med Covid-19, udsat til 2022, hvormed målet ikke kan opfyldes i 

2020.  

 

 
 

 

Arbejdsmiljømål 

 

Vanddivisionen har for 2020 fastsat fem arbejdsmiljømål og et arbejdsmiljømål med målopfyldelse i 

2023. Foruden de seks mål for Vanddivisioner er der yderligere fastsat fem fælles mål for hele Aal-

borg. Målene fremgår af nedenstående. Målene er inddelt i fire målsætninger med et antal mål ne-

denunder.  

Vi vil være en sikker arbejdsplads 

• Etablere nye fysiske rammer for driftspersonale, hvor arbejdsmiljø er tænkt ind som bærende element inden 

udgangen af 2023. 

 

Status: Der er udarbejdet et dispositionsforslag til driftscenter Gasværksvej. Dette er godkendt i december 2020. 

Der arbejdes henimod et totalentrepriseudbud som vil være færdig i 2021. 

  

• Registrere minimum 120 nærved-hændelser i 2020 (Distribution og Produktion 50 nærved-hændelser hver, 

Planlægning og Sekretariatet 10 nærved-hændelser hver), herunder fastsætte korrigerende handlinger for hæn-

delserne. 

 
Status: Der er registreret 113 nærved-ulykker i 2020. 

 

• Kortlægge arbejdsmiljøpåvirkninger ved arbejde i brønde og bygværker i Vand A/S. 

Status:  Kortlægning af arbejdsmiljøpåvirkninger er igangsat. Arbejdet fortsættes i 2021. 
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• Iværksætte minimum 2 aktiviteter som øger bevidstheden såvel internt som eksternt omkring vores risikovirk-

somhed (Renseanlæg Øst).  

 

Status: 1 aktivitet igangsat. Leverandørmøde har været en udfordring grundet COVID-19. 

 
 

• Udarbejde en politik for indkøb og anvendelse af kemikalier* 

Status: Målet er nået. Procedure udarbejdet. Implementering er i gang. 

 

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads 

• Opnå nul arbejdsulykker med over 1 dags sygefravær hvor årsagen er manglende orden og ryddelighed.  

 

Status: Mål nået. Der er etableret et nyt leveringssted på værkstedet. Der er ikke registreret ulykker med fravær 

som følge af orden og ryddelighed i 2020. 

 

• Definere og etablere en fælles model for månedlig rapportering omkring ulykkesfrekvens, registrerede nærved 

hændelser og årsagsanalyser* 

 

Status: Mål nået. Fremover måles på Frequency Rate, FR. 

 

Vi vil tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere 

• Definere et program, som opnår en langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver for medarbejderstaben i 

forhold til planlagt drift, ad hoc-opgaver og langsigtet udvikling* 

 

Status: Mål nået. Programmet er defineret og omfatter 1:1 samtaler og HR-meter. 

 

• Uddanne ledere og arbejdsmiljøgrupper i årsagsanalyse af hændelser*  

 

Status: Mål nået. Alle relevante medarbejdere er trænet. 

 

Vi vil fastholde vores kompetente og engagerede medarbejdere 

• Skabe opmærksomhed omkring psykisk arbejdsmiljø ved brug af værktøjer fra supplerende arbejdsmiljødag i 

2019 

 

Status: Mål nået. Trivselsmåling ”arbejde hjemme” er udarbejdet og analyseret. En film om OLFA-modellen er 

udarbejdet og vist på teamsmøder.  

 

• Implementere proceduren for arbejdsbetingede lidelser. På baggrund af registrerede arbejdsbetingede lidelser 

skal der oprettes en handlingsplan, der støtter op om at forebygge arbejdsbetingede lidelser* 

 

Status: Mål nået. Proces er udarbejdet og det er besluttet at tilbyde mindfullness kurser til alle medarbejdere, 

seminar omkring kompetencer og implementering af 1:1 samtaler.  

 

Vanddivisionen har nået tre af de fem fastsatte mål for 2020. Der er arbejdet målrettet med må-

lene i 2020, det har blot ikke været muligt at afslutte dem alle i 2020. Målet ” Etablere nye fysiske 

rammer for driftspersonale, hvor arbejdsmiljø er tænkt ind som bærende element inden udgangen 

af 2023.” er først sat til at være afsluttet i 2023 og der arbejdes fortsat videre med dette mål.  

 

De fem fælles mål for hele Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen er alle nået i 2020. 
 

 

*Fælles mål i Aalborg Forsyning og MEF 
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4. Miljøforhold, miljøpåvirkninger og miljøindsatser  
 

4.1. 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 regn- og spildevandshåndteringen i Aalborg Kommune 

samt leverer drikkevand til forbrugerne i en del af 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 afle-

des fra forbrugerne, og spildevandet renses på renseanlæg inden udledning til Limfjorden.  

Figur 6 Illustration af vandets kredsløb 

 

4.1.1.  Aalborg Vand A/S 
Aalborg Vand A/S ejer og driver ved udgangen af 2020 i alt 13 kildepladser med 57 aktive drikke-

vandsboringer, hvorfra der i 2020 blev oppumpet ca. 7,2 mio. m3 vand. Af den oppumpede mængde 

er ca. 6,7 mio. m3 leveret til Aalborg Kommunes borgere, som i alt i 2020 har brugt ca. 11,6 mio. m3 

drikkevand.  Resten leveres af ca. 90 private vandværker. Distributionen af drikkevand til Aalborg 

Forsynings forbrugere sker gennem ca. 880 km distributionsledninger. 

 
Figur 7 Aalborg Vand A/S’ forsyningsområde (blå skravering) og kildepladser med vandindvinding 
(røde punkter)  
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Aalborg Vand A/S udfører i samarbejde med Foreningen Grundvandssamarbejdet Aalborg grund-

vandsbeskyttelsen ved Aalborg Vand A/S’ 13 kildepladser i henhold til krav fra Aalborg Kommune, 

som er miljømyndighed for produktionen af drikkevand. 

Sekretariatsfunktionen for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg er 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 grundvandsbe-

skyttelse, overvågning af grundvandets kvalitet og informationsindsatser vedrørende grundvandsbe-

skyttelse. 

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

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

Vandteknisk Museum. 

 

Aalborg Vand A/S står også for driften af Aalborg kommunes grundvandspejlenet.  

 

4.1.2.  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 tømningsord-
ning. Antallet af kunder i ordningen er ved udgangen af 2020 på 5.337. Ligeledes ejer og driver 
Aalborg Kloak A/S 37 minirenseanlæg i det åbne land.  
 
Kloaksystemet består ved udgangen af 2020 af ca. 2.000 km hovedledninger, 400 km stikledninger, 
ca. 41.000 brønde, 305 pumpestationer, 120 bassiner og 127 overløbsbygværker. 

 
Figur 8 Kloakopland for hhv. renseanlæg vest (grøn) og renseanlæg Øst (rød).  

Aalborg Kloak A/S modtager spildevand og regnvand fra kloakoplandet på ca. 9.800 ha i Aalborg 

Kommune og desuden spildevand fra dele af Rebild Kommune. Der er i 2020 i alt blevet behandlet 

27 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 godkendelsesmyn-

dighed, og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst 

som er en risikovirksomhed. 
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4.2. Miljøindsatser 2020 
I Aalborg Forsynings Vanddivision arbejdes ud fra de fælles rammer givet i den fælles politik og de 

fælles miljømål for Aalborg Forsyning samt Aalborg Forsynings Vanddivisions egen politik og miljø-

mål. 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, reduceret udledninger til vandmiljøet eller bedre energi- og ressourceudnyt-

telse. 

2020 har været præget den globale pandemi, Covid-19. På trods af dette er forsyningen opretholdt 
med levering af drikkevand til forbrugerne og håndtering af spildevandet.   
 
Fælles for hele Aalborg Forsynings Vanddivision er at der arbejdes målrettet med FN’s 17 verdens-
mål. Som eksempel kan nævnes partnerskaber og samarbejde. I 2020 har fokus også været på dette 
både i det daglige arbejde samt større projekter, hvor Aalborg Forsynings Vanddivision samarbejder 
med universitet, myndigheder, rådgivere m.m. om at finde de mest optimale løsninger med bl.a. fokus 
på miljøet. I 2020 har der ligeledes været fokus på at styrke fagligt fællesskab og samarbejde med 
andre forsyninger i region Nordjylland ved afholdelse af temadag og fælles deltagelse i konferencen 
IWA 2020. En konference som dog måtte udskydes på grund af situationen med Covid-19. 
 
Det fremgår af Klimaaftalen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, at der skal gennemføres 
en ”Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor”. I 2020 opfordrede miljøministeren derfor 
alle drikke- og spildevandsselskaber omfattet af vandsektorloven til at melde deres ambitioner om 
energiforbrug, energiproduktion, CO2-emissioner, lattergasemissioner og metanemissioner frem mod 
2030 ind til Miljøstyrelsen. Vanddivisionen forventes fremadrettet at indregne både CO2, lattergasem-
missioner og methanemissioner i sit klimaregnskab. Det forventes, at krav og metoder først vil blive 
udmeldt, når miljøministeriet har modtaget og vurderet vandsektorens ambitioner i løbet af 2021. 
 
Aalborg Vand A/S  
Et fokusområde i Aalborg Vand A/S’ miljøindsats er beskyttelse af grundvandet i forhold til miljøfrem-

mede stoffer herunder pesticider og nitrat i nærområderne til kildepladserne. Gennem Foreningen 

Grundvandssamarbejde Aalborg forhandles der løbende om beskyttelse af nye arealer i bl.a. Aalborg 

Vand A/S’ indvindingsområder. Nogle af de beskyttede arealer omlægges til vedvarende græs, mens 

andre arealer inddrages i skovrejsningsprojekter, men alle områder beskyttes med en tinglyst dekla-

ration. Der føres naturligvis løbende tilsyn med at lodsejerne overholder de tinglyste deklarationer.  

 

Et andet fokusområde i 2020 har været overvågningen for ”nye” pesticider i grundvandet. Siden 2017 

har myndighederne indført krav om analyse for 10 nye pesticidnedbrydningsprodukter i drikkevandet. 

Enkelte af disse nye pesticider er fundet ved nogle af Aalborg Vand A/S’ kildepladser. Derfor har der 

i 2020 været et fortsat fokus på at overvåge udviklingen i koncentrationerne af ”nye” pesticider i de 

aktive indvindingsboringer samt at udføre tiltag for de kildepladser, hvor pesticiderne er fundet i kon-

centrationer, der kan true drikkevandsproduktionen.  

 

I forhold til miljøindsats for energiforbrug vurderes der energioptimeringsmuligheder i forbindelse med 

planlagte renoveringer ved kildepladser, vandværker, beholderanlæg og trykforøgerstationer. Ener-

gioptimeringsmulighederne vurderes under hensyntagen til driftsøkonomi samt i forhold til at undgå 

kvalitetsforringelser af grundvandsressourcen og det drikkevand, vi leverer til forbrugerne. I forbin-

delse med såvel planlagte som ikke planlagte udskiftninger af dykpumper vurderes det, hvorvidt bo-

ringen skal efterses med borehulslogs og videoinspektion. Grundvandsbeskyttelsesindsatsen er set 

i et langsigtet perspektiv med til at minimere behovet for rensning af grundvandet inden det leveres 

til forbrugere og er dermed indirekte med til at sikre, at energiforbrug/CO2-udledning ikke øges ved 

fra de enkelte kildepladser og vandværker. 

 

I 2020 er der udført følgende aktiviteter med miljørelevans: 

 

• Samlet status for grundvandsbeskyttelsesindsatsen ved slutningen af 2020 er, at arealerne med 
grundvandsbeskyttelse er øget fra 1.400 ha til 1.580 ha. Dette omfatter både arealer i Aalborg Vand 
A/S’ indvindingsområder samt arealer ved de 36 private vandværker, som sammen med Aalborg 
Vand A/S deltager i Forening Grundvandssamarbejde Aalborg. 

 

• I 2020 er der løbende ført tilsyn med de områder, hvor der er indgået aftaler om sikring af grund-
vandet. 
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• Som led i overvågningen af grundvandkvaliteten i indsatsplanområderne er der i 2020 udtaget vand-
prøver 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. 

 

• I 2020 er der gennem et ”Multifunktionelt 
grundvandsbeskyttelsesprojekt” opnået 
grundbeskyttelse af et ca. 150 ha stort 
område i oplandet til Lundby Krat Vand-
værk. Det grundvandsbeskyttede område 
er enten allerede skov eller bliver omlagt 
til skov. 

 

• I 2020 har der været løbende overvåg-
ning af pesticidet Desphenyl-Chloridazon 
(DPC) ved to af Aalborg Vand A/S’ kilde-
pladser. En styret vandindvinding ved de 
to kildepladser sikrer, at produktionen af 
drikkevand overholder fastsatte grænse-
værdier. Med baggrund i fund af DPC ved 
Engkilde kildeplads er der i begyndelsen 
af 2020 etableret en undersøgelsesbo-
ring på kildepladsen med henblik på at 
undersøge om der er mulighed for at ind-
vinde vand med en bedre kvalitet i en større dybde. Data indikerer, at vandkvaliteten kan forbedres 
ved indvinding i større dybde, hvorfor det er planen at omdanne undersøgelsesboringen til en ny 
indvindingsboring. 

 

• Ultimo 2020 blev der påvist indhold af pesticidet N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i Tranholm kildeplads´ 
eneste indvindingsboring, i koncentrationer over grænseværdien. Kildepladsen er med øjeblikkelig 
virkning taget ud af drift, men Aalborg Vand A/S er pt. i dialog med andre virksomheder med henblik 
på om de kan anvende vandet til processer, der ikke kræver drikkevandskvalitet. 

 

• 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 Kilde-
pladserne. Overvågningsresultater fra 2020 viser, at der indtil videre ikke er risiko for forurenings-
påvirkning af vandindvinding ved Drastrup kildepladser.  

 

• I 2020 har Aalborg Vand A/S igangsat et forskningsprojekt ”Hydrogeologisk Skovlaboratorium”. I 
projektet undersøges, hvordan forskellige træarter påvirker dannelsen af grundvand under et skov-
rejsningsområde. Projektet udføres med henblik på at få et bedre datagrundlag for valg af træarter 
til skovrejsning i et grundvandsbeskyttelsesområde. Projektområdet, som oprindeligt blev etableret 
gennem et samarbejde med Københavns Universitet, danner også basis for studenterprojekter ved 
Aalborg Universitet. 

 

 

Aalborg Kloak A/S 

 

Kloaksystemet 

Én af kerneopgaven i Aalborg Kloak A/S er selvsagt driften og vedligehold af det eksisterende kloaksy-
stem. Når der udføres tiltag i form af drift og vedligehold på kloaksystemet, tjener det, udover afløbstek-
niske formål, også miljømæssige formål. Dette sker i form af mindre stofudledninger til vandløb, fjord og 
hav, reduktion af vand (bl.a. uvedkommende vand) til renseanlæg, reduktion af pumpede spildevands-
mængder samt udvidelse af forsyningsområdet. I 2020 har der bl.a. været et fortsat fokus på fejlkoblinger 
i den separatkloakerede del af kloaksystemet. Ved fejlkoblinger ledes spildevand til regnvandssystemet 
og omvendt. Aalborg Kloak A/S har foretaget flere tiltag både i forhold til at komme fejlkoblingerne i 
forkøbet men også i forhold til at opspore de fejlkoblinger som er sket. I Aalborg Kloak A/S er der ansat 
to tilsynsførende til bl.a. målrettet at opspore fejlkoblinger. I 2020 er der opsporet og udbedret ca. 700 
fejlkoblinger.  
 

Figur 9 Multifunktionelt grundvandsbeskyttelse. 
Biodiversitet, rekreative muligheder, fortsat 
landbrugsdrift OG rent drikkevand. 
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Derudover er der fortsat arbejdet målrettet henimod målet om, at Aal-
borg Kommune skal være separatkloakeret inden 2065. I 2020 er den 
separatkloakerede andel af kloakoplandet øget fra 68,4 % af oplands-
arealet til 69,3 % af oplandsarealet. Der er forskel på oplandene til de 
to renseanlæg, hvor ca. 85 % er separatkloakeret i oplandet til Ren-
seanlæg Øst og ca. 53 % til Renseanlæg Vest.  
 

Separatkloakeringen tjener miljøet i flere henseender – et af dem er 

bl.a., at overløb på fællessystemet kan nedlægges. Ved kraftig regn 

kan der ske overløb fra fælleskloakken. Alle overløbsbygværker er 

etableret med en rist således spildevandet gennemgår en form for me-

kanisk rensning. Ligeledes vil spildevandet være kraftigt fortyndet idet 

overløbene sker ved kraftig regn. Overløb fra fælleskloakken har 

længe haft fokus i Aalborg Kloak A/S. Dels via vores separatkloake-

ringsstrategi og dels via de nationale vandområdeplaners udpegnin-

ger af indsatser overfor overløbsbygværker. I 2020 er der nedlagt et 

overløbsbygværk i bydelen Gug samt to overløbsbygværker i Vest-

bjerg i forbindelse med separatkloakeringen af fælleskloakerede om-

råder. Dette i overensstemmelse med planerne for nedlægning af 

overløbsbygværker jf. de nationale vandområdeplaner. I forbindelse 

med nedlæggelse af overløbsbygværk i Vestbjerg, er der etableret et midlertidigt overløb indtil fristen for 

separatkloakering. Jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan er fristen for separatkloakering i disse områ-

der 2021.  

 
I forbindelse med separatkloakering stilles der krav fra miljømyndig-
hederne om forsinkelse og rensning af overfladevand inden udled-
ning til recipient. I 2020 er der etableret to våde bassiner. I Aalborg 
Kloak A/S er der fokus på den helhedsorienterede regnvandshåndte-
ring, således bassinerne etableres 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”. I byområderne sker der en 
stadig byfortætning, hvilket giver udfordringer i forhold til at finde eg-
net areal til bassiner. For at imødekomme miljømyndighedernes krav 
til forsinkelse og rensning er der i 2020, i stedet for et traditionelt bas-
sin, etableret et system, i form af et rørbassin, som er udviklet til at 
rense regnvand. Løsningen skal over de næste år følges i forhold til 
analyser samt driften.  

 
I det åbne land gav Miljø- og Energiforvaltningen i 2016 påbud til flere 
ejendomme om forbedret spildevandsrensning. Ca. 50 ejendomme, 
beliggende i det åbne land vest for Sulsted, valgte kontraktligt med-
lemskab med Aalborg Kloak A/S. Aalborg Kloak A/S valgte at kloake-
rer området via et tryksat system. Et system, hvor der på hver ejen-
dom etableres en minipumpestation, der trykker spildevandet ind på 
en samlet trykledning. Aalborg Kloak A/S har i 2020 færdiggjort etableringen af det tryksatte spildevands-
system som skal forsyne disse ejendomme og er med til at forbedre vandmiljøet idet der ikke længere 
sker en udledning til vandmiljøet. Ejendommene er inddraget i Aalborg Forsynings kloakopland.  
 
I 2020 indgik Aalborg Kloak A/S og Aalborg Kommune en aftale om medfinansiering af Østerå-projektet. 
Det er af Aalborg Byråd besluttet at genåbne Østerå gennem Aalborg by. Et projekt der skal være med 
til at modvirke klimaudfordringerne ved bl.a. at skabe mere kapacitet, gavne miljøet og understøtte byens 
udvikling.  
Som en del af medfinansieringsaftalen separatkloakerer Aalborg Kloak A/S 11 fælleskloakerede kloako-
plande, hvorfra der i dag er regnbetingede overløb fra fælleskloakken. Ved separatkloakeringen ned-
lægges disse overløbsbygværker, hvilket er med til at sikre målopfyldelse i Østerå, jf. miljømål i vanom-
rådeplanerne.  

 
Renseanlæg Øst og Vest 

Der er i 2020 i alt blevet behandlet 27,9 mio. m3 spildevand på Renseanlæg Øst og Vest. Heraf kommer 

ca. 1,5 mio. m3 fra Rebild Kommune. Til sammenligning er der behandlet gennemsnitligt 26,9 mio. m3 

spildevand de foregående 10 år. Der er solgt 12,6 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 %. 

Figur 10 Separatkloakering 
med etablering af regnvands-
stik (blå) og spildevandsstik 
(brun)  

 

Figur 11 Rørbassin (Sedipipe) 
etableret til rensning af overfla-
devand. 
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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 orga-

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

Øst i 2020. De resterende 5 % har gennemgået en primær rensning, hvor ca. halvdelen af forureningen 

er fjernet inden udledning. 

 

I løbet af 2020 har følgende projekter været i gang på Renseanlæg Øst og Vest med fokus bl.a. på 

forbedring af udledning til miljøet samt energi- og klimabalancen. 

 

Renseanlæg Vest 

• På Renseanlæg Vest har der længe været dårlige bundfældningsegenskaber af slammet, hvilket har 

reduceret rensekapaciteten i renseanlægget. Derfor blev en ny teknologi og metode til forbedring af 

slamegenskaberne installeret på renseanlægget ultimo 2019. Metoden benævnes S::Select. Indkø-

ring af den nye S::Select proces på Renseanlæg Vest startede i 2020 og vil fortsætte ind i 2021. I 

oktober 2019, blev der doseret 50 ton bæremedie, også kaldet MIMICS, i de biologiske procestanke. 

Bæremediet medvirker til at biologisk slam ville begynde at gro på overfladen og danne slamgranuler 

(slamkugler), der udviser gode bundfældningsegenskaber. De foreløbige resultater ser lovende ud, 

idet der omkring april 2020, skete en opblomstring af slamgranulerne og bundfældningshastighe-

derne steg til et niveau, der var 3 gange højere end i 2019. Arbejdet med indkøring og efterfølgende 

aflevering af projektet, kommer til at ske i 2021. Med de forbedrede bundfældningsegenskaber af 

slammet, forventes en reduktion af mængden af aflastet primær renset spildevand til gavn for Lim-

fjordens havmiljø.    

 

• På begge Renseanlæg er det tidligere styresystem STAR2 udskiftet til et nyt styresystem AQUAVI-

STA. Et styresystem anvendes til at styre de mange biologiske og kemiske processer, der foregår på 

renseanlæggene. Styresystemet AQUAVISTA giver mulighed for at sammenkoble nye styringsmo-

duler, med de nuværende biologiske processtyringer, når de nye metoder til bestemmelse af bakte-

riers DNA snart er klar. Denne sammenkobling vil i fremtiden give bedre viden om biologien på an-

læggene, hvilket skal bruges til den fremtidige procesoptimering og til fornyelse af renseteknologi.   

 

• Renovering af rådnetankene, hvor der produceres biogas af slammet, blev afsluttet i december 2019 

på Renseanlæg Vest efter 2 års forløb med halveret kapacitet. Dette har medført, at der i 2020 er 

blevet produceret 475.000 m3 biogas mere, sammenlignet med 2019. Den øgede biogasproduktion 

har givet en øget elproduktion på 950 MWh og en øget afsat fjernvarmeproduktion på 212 MWh.  

 

Renseanlæg Øst 

• Renseanlæg Øst modtog i 2018 og 2019 slam fra Renseanlæg Vest til biogasanlægget som følge af 

rådnetanksrenoveringen på Renseanlæg Vest. Renseanlæg Øst har i 2020 ikke modtaget slam fra 

Renseanlæg Vest til rådnetankene. Derfor blev procestemperaturen sænket fra 55 til 43 grader i 

rådnetankene, da der ikke længere var behov for ekstra kapacitet. Med den lavere procestemperatur 

i rådnetankene kan overskudsvarmen fra tørreanlægget dække varmebehovet. Den lavere slam-

mængde tilført rådnetankene, betød også at der var en lavere biogasproduktion og derfor også et 

forøget naturgasforbrug i tørreprocessen. Der er i 2020 blevet leveret 500 ton tørstof slamgranulat 

mere til Aalborg Portland, sammenlignet med 2019 og målet om ikke at deponere slam på de miljø-

godkendte udlægningsarealer er opnået i 2020.  

 

• Der er indtænkt forskellige bæredygtighedsaspekter (DGNB certificering) i henhold til Aalborg Kom-

munes bæredygtighedsmanual ved opførelsen af ny mandskabsbygning på Renseanlæg Øst. Byg-

ningen blev taget i brug medio 2020 og står helt færdig primo 2021, hvorefter den forventes indviet. 

Den nye mandskabsbygning har haft stor betydning, både for forbedringer ift. arbejdsmiljø, sikkerhed, 

klima og miljø. Under valg af materialer til byggeriet har der været særligt genanvendelse og bære-

dygtighed indtænkt, ved bl.a. at bygningens facader består af genanvendt tegl. Bygningen er etable-

ret med solceller og klimavenligt tag, hvor der bl.a. vokser mos og andre små planter. Den nye mand-

skabsbygning overholder kloakbekendtgørelsen ift. omklædning og badefaciliteter.  
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Figur 12 Ny mandskabsbygning på Renseanlæg Øst med den nye parkeringsplads. Bygningen 
rummer omklædningsfaciliteter, laboratorie, kontorer, mødelokaler, frokoststue og køkken 

• Både Renseanlæg Øst og Vest deltog i en metanmålingskampagne i 2020 med støtte fra Energisty-

relsen. Målekampagnens formål var at undersøge lækager fra komponenter i biogassystemer på 

anlæggene, samt udarbejde en egenkontrol til begge anlæg. Ligeledes blev der udført en total emis-

sionsmåling vha. sporegasser koblet med fjernmålinger og vindmodeller. Der afventes en endelig 

rapport af det samlede resultat fra kampagnen i 2021.  

 

4.3. 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 energieffektive løsninger i Aalborg Forsynings Vanddivision.  Aalborg Forsynings Vanddivision del-

tager 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. Forsknings- og udviklingsprojektet GRAVA har 
til formål at bidrage med bedre viden om det samlede vandkredsløb, herunder samspillet mellem regn-
vand, grundvand, vandløb og afløbssystemet, under et ændret klima. En del af projektet går ud på at 
byens borgere er med til at indsamle data om grundvandet og vandstanden i vandløbene. Derfor er 
der i løbet af 2020 opstillet måleudstyr til overvågning af vandstanden i vandløb og grundvandet i 
Kærby og Østerådalsområdet. Borgerne indsender daglige aflæsninger fra 8 offentlige målestationer 
og 60 private målestationer, hvor borgere pejler grundvandsstanden i egne haver. Borgerdataene er 
et supplement til data, der indsamles via online loggere. De nye data skal medvirke til at beregne 
scenarier og undersøge vandets rejse. Derudover skal de nye data give viden om hvilke tekniske løs-
ninger, der potentielt kan modvirke stigende grundvand. Hermed undersøges påvirkningerne af byens 
vandkredsløb og konsekvenserne af bl.a. nedsivning af regnvand, rekreative vandløsninger, genåb-
ning af rørlagte vandløb mv. 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 sky-
brudsvand frem for at etablere bl.a. rørbassiner osv. I områder, hvor der ikke er separatkloakeret, vil 
skybrudsvandet være fællesvand. Resultatet af projektet forventes færdiggjort i 2021. 
 
VÆRDI – VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens klimatilpassede afløbssyste-
mer (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 regn-
serier 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.  
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OnlineDNA – Online DNA-sekventering af bakteriesammensætningen i renseanlæg med hen-
blik 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 på renseanlæg. 
Det vil i fremtiden være muligt at følge udviklingen i det mikrobielle samfund på renseanlæggene. Må-
lingerne af bakteriesammensætningen skal anvendes som en parameter til at optimere styringen af 
renseanlægget både med henblik på energioptimering, optimering af rensekvalitet, optimering af ke-
mikalieforbrug 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 pro-
ceskæden 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.  

Urban Oil (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. 
 
Kortlægning af metan emission fra danske biogasanlæg (ENS støttet projekt)   
Vanddivisionen deltog i projektet i 2020. Projektet er støttet af ENS og har særligt fokus på kortlægning 
af metan emission fra danske biogasanlæg. Kortlægningen sker via. Fjernmålinger, hvor der anvendes 
en sporegas og en vindmodel til at beregne totalemissionen fra de enkelte anlæg. Synteserapporten 
forventes at være færdig i 2021.  
 
Sektorkobling 
Potentielle muligheder for sektorkobling er igangsat – herunder undersøgelse af mulighed for samud-
rådning af madaffald og slam på Renseanlæg Øst, undersøgelse af potentiale ved HTL teknologi til 
omdannelse af madaffald, træaffald og slam til bioolie, fremtidens anvendelse af biogas fra rensean-
læggene samt udnyttelse af varme i renset spildevand til fjernvarme. 

 

4.4. Performance Benchmarking 

Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samt-

lige danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven indberette data til Miljøstyrelsen omkring sel-

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

Aalborg Forsynings Vanddivision. For drikkevandsområdet er vandtab medtaget og inden for spilde-

vandsområdet er parametrene rensekvalitet (kvælstof, fosfor og BI5) og overløb fra fælleskloakken 

medtaget.  

Renseanlæggene i Danmark udleder til forskellige recipienter med forskellig følsomhed. Renseanlæg-

gene har derfor krav til udledning af bl.a. fosfor, kvælstof og BI5 afhængig af følsomheden af recipien-

ten der udledes til. Dette kan medvirke til forskellige niveauer af udløbskoncentrationer fra rensean-

læggene. I forhold til rensekvaliteten (kvælstof, fosfor og BI5) er det vigtigt at nævne, at Aalborg Forsy-

nings renseanlæg optimerer rensekvaliteten med hensyntagen til overholdelse af kravværdier men 

også ud fra en økonomisk betragtning i form af mulighederne indenfor indtægtstrammen, samt opret-

holdelse af forsyningssikkerheden.    

Data for Aalborg Forsynings Vanddivision er sammenholdt med data fra udvalgte vand- og spilde-

vandsselskaber samt gennemsnitsværdien for alle indberetninger fra danske vandselskaber.  

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

det foregående kalenderår. Performance benchmarking data der præsenteres i nedenstående, er der-

for for 2019, da data for 2020 ikke foreligger endnu. 
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Vandkvalitet (spildevand) – kvælstof 

Af nedenstående figur 13 fremgår det, at den gennemsnitlige udløbskoncentration af kvælstof er op-

gjort til 5,6 mg total N/l. Denne koncentration ligger lidt over gennemsnitsværdien for alle indberetnin-

ger, men under en del af de indberettede gennemsnits udløbskoncentrationen fra de udvalgte vand-

selskaber. Kravværdien i udledningstilladelsen for Renseanlæg Øst og Vest er for begge 8 mg total 

N/l. 

 

Figur 13 Kvælstof koncentration i udløbsvandet fra renseanlæg fra udvalgte vandselskaber i 2019. 

Vandkvalitet (spildevand) – fosfor 

Af nedenstående figur 14 fremgår det, at den gennemsnitlige udløbskoncentration er opgjort til 0,5 mg 

fosfor/l. Koncentrationen ligger på niveau med gennemsnitsværdien for alle indberetninger samt over 

gennemsnits udløbskoncentrationen for flere af de udvalgte vandselskaber. Hos Aalborg Forsyning 

ledes renset spildevand ud til Limfjorden med et krav om max. 1 mg fosfor/l. 
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Figur 14 Fosforkoncentration i udløbsvandet fra renseanlæg fra udvalgte vandselskaber i 2019. 

Vandkvalitet (spildevand) – BI5 

Af nedenstående figur 14 fremgår det, at den gennemsnitlige udløbskoncentration er opgjort til 2,1 mg 

BI5/l. Koncentrationen ligger under gennemsnitsværdien for alle indberetninger samt under gennem-

snits udløbskoncentrationen for flere af de udvalgte vandselskaber. Kravværdien i udledningstilladel-

sen for Renseanlæg Øst og Vest er for begge 15 mg BI5/l.  
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Figur 15 BI5koncentration i udløbsvandet fra renseanlæg fra udvalgte vandselskaber i 2019. 

Drikkevand - vandtab 

Vandtab er udtryk for den andel af den udpumpede vandmængde til ledningsnettet, der ikke er regi-
streret som solgt vand. Vandtabet forårsages af bl.a. utætheder og lækager (brud) i ledningsnettet, 
usikkerhed på vandmålere samt umålte forbrug til f.eks. brandslukning, skylning og årlige test af brand-
standere og sprinkleranlæg.  

Af nedenstående figur 16 fremgår det, at vandtabet for Aalborg Vand A/S er opgjort til 9,8 % for 2019 
Vandtabet på 9,8 % ligger over gennemsnitsværdien for alle indberetninger samt over vandtabet for 
flere af de udvalgte vandselskaber. Opgørelsen af vandtabet i 2019 er dog som nævnt senere forbun-
det med usikkerhed, der skyldes en kombination af ekstra store skylninger på ledningsnettet i Aalborg 
Midtby i forbindelse med større bakteriologisk forurening samt en sandsynlig fejlregistrering af oppum-
pede vandmængder ved en kildeplads. Som det fremgår af afsnit 5.3 er Aalborg Vand A/S’ vandtab for 
2020 registreret til 7,9 %, hvilket ligger nær den gennemsnitlige værdi for vandtabet ved Aalborg Vand 
A/S for perioden 2010 til 2017. 
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Figur 16 Vandtabet i % fra udvalgte vandselskaber i 2019. 

Spildevand - overløb 

Af nedenstående figur 17 fremgår den samlede aflastningsmængde i m3, der udledes til recipienter fra 

overløbsbygværker på fælleskloakken pr. år pr. reduceret ha opland. Alle overløbsbygværker er etab-

leret med en rist således der foretages mekanisk rensning inden udledning. Ligeledes sker udledningen 

ved kraftig regn således spildevandet er kraftigt fortyndet. Aflastningsmængden er opgjort til 1128,5 

m3/år/ha reduceret areal. Aflastningsmængden ligger under gennemsnitsværdien for alle indberetnin-

ger samt under gennemsnits udløbskoncentrationen for flere af de udvalgte vandselskaber. 

  

Figur 17 Aflastningsmængde fra overløb fra udvalgte vandselskaber i 2019. 
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Spildevand - nettoenergiforbrug 

Af nedenstående figur 18 fremgår det specifikke nettoenergiforbrug. Nettoenergiforbruget er opgjort 

for Aalborg Kloak A/S og er forbruget af energi på transport (kloaksystemet) og rensning af spilde-

vand fra kloakoplandet til renseanlæggene i Aalborg. Nettoenergiforbruget er i 2019 opgjort til -0,3 

kWh/m3 debiteret vand. Gennemsnitsværdien for alle indberetninger var 0,8 kWh/m3. At nettoenergi-

forbruget 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. Ener-

giproduktionen dækker el- og varmeproduktion fra biogas samt brændværdien i ristegods og slam-

granulat fra slamtørringsanlægget.  

 

Figur 18 : Specifikt nettoenergiforbrug til spildevandsbehandling for udvalgte vandselskaber i 2019 
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5. Miljø- og energiregnskab 
 

5.1. Vandkvalitet og grundvandsbeskyttelse 
Forurening af grundvandet 

Både nord og syd for Limfjorden består de primære grundvandsmagasiner, som Aalborg Vand A/S 

indvinder vand fra, 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 f.eks. nitrat og pesticider. 

 

Af tabel 1 fremgår de kildepladser, som pga. vigende vandkvalitet er lukket i perioden fra 1996-2020. 

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 ind-

vindingsområder er begrænsede, hvilket understøtter behovet for beskyttelse af de eksisterende ind-

vindingsoplande. 

 

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. 

 

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  

 

Tabel 1 Lukkede vandindvindingsboringer 1996-2020. Herudover er en enkelt boring på kildepladsen 

Tranholm lukket i 1999. 

Nitrat  

I alle Aalborg Vand A/S’ indvindingsboringer kontrolleres nitratindholdet som minimum hvert tredje 

år, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i den enkelte boring. Figur 19 viser, hvordan nitrat-

indholdet i indvindingsboringerne har ændret sig i perioden 2016-2020. På figuren inddeles indvin-

dingsboringerne 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 2016-2020 er andelen af indvindingsboringer med et nitratindhold med <15 mg/l stigende. 

Ligeledes ses andelen af indvindingsboringer med nitratindhold >50 mg/l at være svagt stigende. 

Den stigende andel af indvindingsboringer med nitratindhold <15 mg/l kommer fra idriftsættelsen af 

to nye kildepladser ved Lundby Krat og Volsted Plantage, der netop er etableret, hvor der er et lavt 

nitratindhold i grundvandet. Den stigende andel af indvindingsboringer med nitrat >50 mg/l afspejler 

en generel tendens, hvor der ved nogle kildepladser gennem flere år er observeret et stigende nitrat-

indhold i det indvundne vand. Dette viser vigtigheden af, at der etableres grundvandsbeskyttelse ved 

kildepladserne i forhold til nitrat, men også at effekten af grundvandsbeskyttelsestiltag oftest først 

slår igennem i indvindingsniveauet med en forsinkelse på flere år. 

Selvom der af figur 19 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 på 50 mg/l. Dette håndteres internt på kildepladsen med styret drift og vandblanding fra flere 

boringer.  
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Figur 19 Oversigt for perioden 2016-2020 over nitratkoncentrationen i det oppumpede vand fra de 

enkelte aktive indvindingsboringer ved Aalborg Vand A/S’ kildepladser 

Nitratindholdet i det oppumpede vand fra kildepladserne 

Det højst tilladelige nitratindhold i drikkevand er 50 mg/l. På figur 20 ses, hvordan nitratindholdet i det 

leverede vand fra Aalborg Vand A/S’ kildepladser har ændret sig i perioden 2016-2020. Kildepladserne 

er inddelt 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 2016-2020 er andelen af kildepladser, som leverer vand med en nitratkon-

centration <15 mg/l, stigende. Denne ændring skyldes idriftsættelsen af nye kildepladser i områder 

med lavt nitratindhold. Andelen af kildepladser, som leverer vand med 15-30 mg/l nitrat, er steget 

mens andelen af kildepladser, som leverer vand med 30-50 mg/l nitrat har været stabil. Som det 

fremgår af figuren, leveres der ikke vand til forbrugerne med et nitratindhold over 50 mg/l. Dette 

håndteres internt på kildepladserne via en styret drift 

 
Figur 20 Oversigt for perioden 2016-2020 over nitratkoncentrationen i udpumpningsvandet fra Aal-

borg Vand A/S’ aktive kildepladser 

 

 Pesticider  

På figur 21 ses udviklingen i antallet af aktive boringer, og om der kan påvises pesticider i vandet fra 

boringerne. For det totale indhold af pesticider (sum) er grænseværdien 0,5 µg/l. For hovedparten af 

pesticiderne er den individuelle grænseværdi på 0,1 µg/l, mens 4 pesticider har en individuel græn-

seværdi på 0,030 µg/l. Grænseværdierne er gældende ved tappested, dvs. der hvor forbrugeren 

tapper det kolde drikkevand, f.eks. fra en hane. Det leverede vand fra Aalborg Vand A/S’ kildepladser 

til forbrugerne overholder ovennævnte grænseværdier.  
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Figur 21 viser, at antallet af indvindingsboringer med påviste pesticider i 2016 er forholdsvist lavt, 

hvilket hænger sammen med lukning af 4 kildepladser hhv. Ellidshøj, Nibe Nord, Solbakken og Seb-

ber st. i perioden 2014-2015. Af figur 21 fremgår det, at der siden 2017 er sket en stigning i antallet 

af boringer med påviste pesticider under grænseværdien samt påviste pesticider over grænsevær-

dien. Dette hænger sammen med krav om analyse for nye pesticidnedbrydningsprodukter i drikke-

vandet, som myndighederne siden 2017 har indført. Særligt har pesticidnedbrydningsprodukterne 

DPC og DMS givet anledning til nye fund. Af figur 21 fremgår også, at der er gjort fund af pesticider 

over grænseværdien i fire boringer i 2020, mens det kun var i to boringer i 2018 og 2019.   

 

 
Figur 21 Pesticider i Aalborg Vand A/S’ indvindingsboringer i perioden 2016-2020.  

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 25 af boringerne. I to boringer ved Engkilden kildeplads, i 

en boring ved Drastrup 1 kildeplads og i en boring ved Tranholm Kildeplads er der fund af pesticider 

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

Engkilden kildeplads og Drastrup 1 kildeplads, skal det bemærkes, at det vand, som sendes ud til 

forbrugerne, overholder grænseværdierne for pesticider. Dette håndteres internt på kildepladsen 

med styret drift og vandblanding. For Tranholm kildeplads, som kun har en aktiv indvindingsboring, 

har det været nødvendigt at tage kildepladsen ud af drift, og kildepladsen planlægges nedlagt i 2021. 
Kildeplads Aktive boringer Pesticider ikke påvist Pesticider påvist, under 

grænseværdi 
Pesticider påvist, over 
grænseværdi 

Brunsted 6 3 3 0 

Drastrup 1 8 4 3 1 

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 1 10 0 

Lundby Krat 4 4 0 0 

Nibe  3 1 2 0 

Tranholm 1 0 0 1 

Vissegård 3 3 0 0 

Volsted Plantage 2 2 0 0 

I alt: 57 28 25 4 

Tabel 2 Opgørelse viser på hvilke kildepladser og i hvor mange boringer der er påvis pesticider i 
2020. 
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Grundvandsbeskyttelse  

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

kret 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 og dels af Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg. Opgaverne dækker bl.a. over over-

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

om ændret anvendelse af arealer.  

Foreningen, der består af 37 vandværker, herunder Aalborg Vand A/S, 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 1,50 kr. pr solgt m3 vand til Foreningens arbejde med at gennemføre 

grundvandsbeskyttelsen. 

 

5.2. Udledninger til vandmiljøet 
 

Drikkevandsproduktion 

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

tioner der er meget svage. Det forekommer f.eks. i forbindelse med desinfektion af ledningsnet og 

ved afværgepumpning for pesticidforurening ved Drastrup og Kongshøj kildepladser. Aalborg Vand 

A/S benytter så vidt muligt ikke-klorholdige desinfektionsmidler til rengøring af beholdere men f.eks. 

brintoverilte. 

 

Kloaksystemet 

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

samt ved overløb fra den fælleskloakerede del af kloaksystemet. Renseanlæg Vest og Øst udleder 

direkte til Limfjorden.  

 

Under kraftig regn kan der ske overløb fra fælleskloakken til vandløb, Limfjorden og Kattegat, hvilket 

sker gennem overløbsbygværker, som alle er etableret med rist. Kloak A/S arbejder ud fra en strategi 

om, at kloakoplandet i Aalborg Kommune skal være separatkloakeret i 2065. I takt med at flere om-

råder separatkloakeres nedlægges overløbsbygværker, hvorved overløb fra fælleskloak reduceres. 

Alle udløb (overløb fra fælleskloak) er reguleret i form af en udledningstilladelse.  

 

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

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

svømmelser. På flere af de separate regnvandsledninger er der derfor indbygget bassiner, som 

anvendes til at udjævne udledningen af regnvand til vandløb, hvor dette er nødvendigt. Ligeledes 

etableres bassiner ved etablering af nye regnvandsudledninger. Herved opnås en mere naturlig af-

strømning 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, gennemgår primær rensning inden udledning. 

Hovedparten svarende til 95 % af alt spildevandet bliver endvidere biologisk og kemisk renset for at 

fjerne næringsstoffer og organisk materiale. Udledning af primær renset spildevand kan forekomme 

under kraftige regnskyl og sneafsmeltning.   

Udledningskravene for det rensede spildevand formodes overholdt i kontrolberegningen, som fore-

tages af tilsynsmyndigheden. Kontrolberegningen for 2020 er ikke foretaget på tidspunktet for udar-

bejdelse af miljøredegørelsen. Udledningstilladelsen for Renseanlæg Vest er under revision. 

Der er i øjeblikket en stor bevågenhed, både fra politisk side og i forskningsverdenen, på medicinre-

ster i spildevand og miljøfremmede stoffers effekt på vandmiljøet. En stor del af medicinresterne i 

spildevandet vil i forbindelse med renseprocessen på renseanlægget sætte sig i slammet, og efter-

følgende blive forbrændt i forbindelse med forbrænding af slammet.  

Den rette teknologi til rensning af medicinrester er på nuværende tidspunkt ikke udviklet. Aalborg 

Forsynings Vanddivision følger løbende med i udviklingen i både lovgivning og forskningen inden for 



 

Aalborg Forsyning og MEF, Version 1, 26.03.2021  
 Side 35 af 43  

 

behandlingen af både hospitalsspildevand samt medicinrester og miljøfremmede stoffer i spildevan-

det fra husholdninger, institutioner og virksomheder.  

  

5.3. Forbrug af råvare og hjælpestoffer 
 

Vandindvindingen udgjorde i 2020 ca. 7,2 mio. m³, mens vandsalget udgjorde 6,7 mio. m³. Vandind-
vinding 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 på et no-
genlunde stabilt niveau. Dette skal sammenholdes med, at antallet af forbrugere i oplandet er steget 
med mere end 4.000 forbrugere siden 2016. Det årlige husholdningsforbrug pr. person er siden 
1990’erne reduceret fra 42 m³/person til ca. 35 m³/person i dag. 

Andelen af den udpumpede vandmængde til ledningsnettet, der ikke er registreret som solgt vand, 
kaldes vandtabet, og forårsages af bl.a. utætheder og lækager (brud) i ledningsnettet, usikkerhed på 
vandmålere samt umålte forbrug til f.eks. brandslukning, skylning og årlige test af brandstandere og 
sprinkleranlæg. Vandtabet varierer fra år til år og den gennemsnitlige værdi for vandtabet for perioden 
fra 2010 til 2017 ligger på ca. 7,6 %. I 2020 er vandtabet registreret til 7,9 %. I 2019 var vandtabet 
registreret noget højere til 9,8 % og i 2018 var vandtabet registreret meget lavt til 3,5 %. 

Forklaringen på det høje vandtab i 2019 skyldes sandsynligvis en kombination af ekstra store skyl-
ninger på ledningsnettet i Aalborg Midtby i forbindelse med større bakteriologisk forurening samt en 
fejlregistrering af oppumpede vandmængder ved en kildeplads. I 2020 er der udarbejdet en proce-
dure til systematisk registrering af data til beregning af vandtab metode til opgørelse af vandmæng-
der. Dette for at sikre, at registrering foretages ens hvert år.    

De udpumpede og solgte vandmængder samt det procentvise vandtab fremgår af figur 22 for de 
seneste 5 år.  
 

 
Figur 22 Udpumpede 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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Vandindvinding på de største kildepladser (1.000 m3)       

Kildeplads/år 2016 2017 2018 2019 2020 

Vissegaard * 0 0 36 641 587 

Kongshøj 2.514 2.446 2.271 1.959 1.469 

Engkilden 837 1.001 1.021 903 691 

Brunsted 1.360 1.242 1.010 1.101 1.189 

Drastrup I 1.018 975 867 367 628 

Drastrup II 409 375 545 732 726 

Hvorup 478 480 472 579 590 

Nibe 379 357 379 377 353 

Lundby Krat 0 0 100 613 498 

Volsted Plantage 0 0 0 62 210 

Øvrige 208 168 231 303 267 

I alt 7.203 7.042 6.932 7.637 7.207 

Tabel 3 Vandindvindingen på de største kildepladser siden 2016. 

*) 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 filtre-
res 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 svovlbrintedan-
nelse 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 2020 været 71,9 tons aktivt stof. De seneste fire år har forbruget været 
stabilt omkring de 70 tons aktivt stof. Jernkloridsulfat har været anvendt i begrænsede mængder 
siden 2014. I 2020 var forbruget af jernkloridsulfat 3,4 tons aktivt stof.  
 
Renseanlæg 
I processerne på renseanlæggene anvendes en række hjælpestoffer, herunder bl.a. fældningskemi-
kalier 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 2019 og 2020 var hhv. 90 og 109 tons. Forbruget af 

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

i fældningskemikalier fra 2019 til 2020 hænger sammen med indkøringen af S::Select.  

 

• På renseanlæggene er der blevet anvendt 30,5 tons aktivt polymer til forafvanding. Polymer er 

en hjælpekemi til optimering af afvandingsprocessen. Dette skal dog ses ift. til den producerede 

slammængde. Det specifikke polymerforbrug til forafvanding har været 6,8 kg polymer/tons TS 

produceret slam. Til sammenligning ligger det gennemsnitlige forbrug de sidste 10 år på 5 kg 

polymer pr. tons TS produceret slam. 

 

• Forbruget af polymer til slutafvanding på renseanlæggene har været 105,4 tons i 2020. Polymer-

forbruget skal ses ift. til den producerede slammængde. Polymerforbruget til slutafvanding er en 

smule højere end for 2019. Det specifikke polymerforbrug til slutafvanding er dog faldet og var i 

2020 på 24,1 kg polymer/tons TS produceret slam, mens det i 2019 var på 25,5 kg polymer/tons 

TS produceret slam. Gennemsnittet har i de seneste 10 år været på 20,4 kg polymer/tons TS 

produceret slam.  

http://www.mitvand.dk/
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• Der er i 2020 afholdt udbud på polymer på begge renseanlæg og har fået en ny leverandør. I 

2021 indkøres de nye produkter og forbruget søges optimeret. 

 

5.4. Energiforbrug og energiproduktion 

Energiregnskab 

Af figur 23 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 riste-

gods.  

Nettoenergiforbruget for 2020 var 659 MWh. Til sammenligning var nettoenergiforbruget 3.073 MWh 

i 2019. Den store besparelse skyldes at der i 2020 er produceret ca. 500 ton tørstof slamgranulat 

mere til Aalborg Portland end vi gjorde i 2019. Målsætningen er, at Aalborg Forsynings Vanddivision 

samlet set er energiproducerende fra 2020, dvs. at nettoenergiforbruget er mindre end nul. Dette mål 

er ikke nået, hvilket bl.a. skyldes, at der i 2020 har været mindre vedligeholdelsesarbejde, driftsæn-

dring af rådnetankene på Renseanlæg Øst og indkøring af den nye S::Select proces på Renseanlæg 

Vest, som har resulteret i et større energiforbrug. Det forventes, at driften på renseanlæggene kører 

normalt i 2021 og målet om at være energiproducerende opnås i 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 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 medfor-

brændes 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 biogas-

sen som energikilde i slamtørringsanlægget til produktion af biobrændsel (slamgranulat) samt til over-

skudsvarme. 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. 

Naturgas anvendes som et supplement til biogas ved slamtørring på Renseanlæg Øst. Naturgasfor-

bruget var øget fra 51.000 Nm3 i 2018 til 243.000 Nm3 i 2019 og er steget til 355.000 i 2020. Det 

forøgede forbrug af naturgas på Renseanlæg Øst i 2020 skyldes en driftsændring, der har resulteret 

i, at det har været nødvendigt at støttefyre med naturgas under slamtørringen. Der er i 2020 ikke 

blevet kørt ekstra slam fra Renseanlæg Vest, hvilket har givet en lavere biogasproduktion. Der er 

også produceret 500 ton tørstof slamgranulat mere end i 2019. Driftstemperaturen i slamtørringsan-

lægget 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 i den første halvdel 2020, hvorfor biogas har været anvendt til opvarm-

ning af rådnetankene.  
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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 2020 

været -3177 MWh. Målsætningen er derfor stadig opfyldt. Energiforbrug fremgår af skema 2 på side 

40.  

 

Elregnskab 

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

er illustreret på figur 24, fordelt på aktiviteter.  
 

Brutto-elforbruget (toppen af søjlerne) var i 2020 16.677 MWh mod 18.843 MWh i 2007 og 16.710 

MWh i 2019.  

På figur 24 ses endvidere netto-elforbruget illustreret med den røde streg. Netto-elforbruget er brutto-

elforbruget fratrukket elproduktionen (solgt el). Nettoelforbruget var i 2020 11.964 MWh mod 12.946 

MWh i 2019. Elforbruget i 2020 er faldet med ca. 1000 MWh. Besparelserne kan tilknyttes den for-

øgede elproduktion og et mindre fald i elforbrug til pumpning af spildevand, grundet den lavere ned-

børs mængde i 2020.  

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

hold til 2007, svarende til en besparelse på 5.507 MWh. Netto-elforbruget var i 2019 og 2020 hhv. 

18 % og 24 % lavere end i 2007.  

 

 
Figur 24 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 ener-
giforbruget, som medfører en udledning af bl.a. CO2, SO2 og NOx. Der arbejdes til stadighed med at 
nedbringe energiforbruget, og dermed disse emissioner, samt erstatte brugen af fossile brændsler. 
Emissioner fremgår af skema 2 på side 40.  

I figur 25 fremgår netto-CO2-emissionen for hele Aalborg Forsynings Vanddivision. Det er antaget, at 

fjernvarme leveret til fjernvarmenettet, el leveret til elnettet og tørret slam til Aalborg Portland fortræn-

ger 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 
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tilskrives at være CO2-neutral.   Årsagerne til reduktionen fra 2007 til i dag er dels væsentlige energi-

tiltag i vanddivisionen, og dels en væsentlig reduktion i miljødeklarationen for el.  

 

 

 

 
 
 

Figur 25 Netto-CO₂-emission for Aalborg Forsyning divisionen Vand. I 2020 blev netto udledt -2.379 

tons mod -1.305 tons i 2019 og 4.438 tons i 2007. 

Aalborg Forsynings Vanddivision er klimapositiv, når der indregnes emmissionsfaktorer for udledning 

af CO2, methanlækage og lattergasemission på baggrund af opgørelse til vandsektorens indberet-

ning til Paris-modellen. I givet fald der sker væsentlige ændringer i miljøstyrelsens opgørelse af emis-

sionsfaktorer, medtagne faktorer mv. kan Vanddivsionens klimaregnskab ændre sig. 

 

 

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

meget begrænset omfang.  

Restprodukterne fra Aalborg 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 restproduk-

ter og affaldsfraktioner for at undgå deponering af affald og spredning af slam på landbrugsjord. 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 slamtørringsanlæg-

get 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 cementproduktio-

nen. I 2020 er der produceret 4001 tons granulat, der er afhændet til nyttiggørelse. Andelen af den 

totale mængde slam til nyttiggørelse er 99 % 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 miljø-

godkendte arealer.  

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

voldsanlæg. Der er afsat 598 tons sand i 2020 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 2020 bortkørt 246 tons ristegods til forbrænding. 

Spildevandsslam fra Aalborgs renseanlæg anvendes i industriel symbiose, hvor det indgår som 

byggemateriale og erstatter fossilt brændsel. Denne løsning skyldes dels Aalborg Kommunes øn-

ske om ikke at udsprede slam og miljøfremmede stoffer på landbrugsjorde fra Aalborgs 

Hvad er en miljødeklaration? 
Elforsyninger, fjernvarmeforsyninger, 

gasforsyninger mv. opgiver på deres 
energityper miljødeklarationer, som for-

tæller, hvor stor forurening energien 

forårsager.  

F.eks. har Energinet.dk opgivet, at der 
udledes 139 g CO2 pr. kWh forbrugt el i 

2020.  
I 2007 blev der udledt 475 g CO2 pr. 

kWh el. 
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renseanlæg, dels udfordringer i at overholde kravene til miljøfremmede stoffer i slam, hvis det 

skulle køres på landbrugsjord. Indholdet af næringsstoffer som fosfor udvindes ikke endnu, da nu-

værende teknologiske løsninger ikke kan sikre den fulde udnyttelse af fosforpotentialet. Der arbej-

des for at finde løsninger til at trække fosfor ud af slammet inden resten nyttiggøres i den industri-

elle symbiose.  

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

lægge, 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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6. Bilag  
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Skema 1: Forbrug af ressourcer Måltal Regnskab Måltal

Metode1 
Enhed 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021

Råstof og hjælpestofforbrug - Vand A/S

Vandindvinding + køb - Vand A/S M 1.000 m³ 7.300 7.250 7.093 6.984 7.665 - 7.255 -

Vandsalg - Vand A/S M 1.000 m³ 6.746 6.752 6.599 6.736 6.837 - 6.681 -

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

Forbrugere - Vand A/S5
B Antal 116.957 118.990 119.525 121.489 123.118 - -

Vandforbrug pr. person3,5 B m³/år 38 37 36 36 35 - -

Eget vandforbrug M m³ 592 512 503 472 464 - 417 -

Råstof og hjælpestofforbrug - Kloak A/S

Vandforbrug, drikkevand (inkl. kloak) M/NRB m3 5.125 4.279 7.378 9.989 4.976 max. 6.000 4.561 max. 6.000

Vandforbrug (renset spildevand) M/OTH m3 674.417 744.979 747.680 765.348 894.853 - 993.075 -

Jern (aktivt stof) M/OTH ton 81 86 65 67 90 max. 90 109 max. 90

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

Eksternt kulstof (aktivt stof) M/OTH ton COD 145 113 348 274 293 - 360 -

Calciumnitrat til kloak, aktivt stof (anal stationer)4
M/OTH ton 58 62 69 73 70,6 (26) - 71,9 (22) -

Jernkloridsulfat til kloak, aktivt stof (antal statoner)4
M/OTH ton 0,0 2,3 0,0 5,7 2,4 (1) - 3,4 (1) -

Polymer til slambehandling - forafvanding (aktivt stof) M/OTH kg 25.754 23.658 27.587 35.586 25.237 max. 20.000 30.489 max. 20.000

Nøgletal for forafvandet slam2
B/OTH

kg polymer/ 

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

Polymer til slambehandling - slutafvanding (aktivt stof) M/OTH kg 74.974 95.453 96.033 107.124 101.839 max. 80.000 105.362 max. 80.000

Nøgletal for slutafvandet slam B/OTH
kg polymer/ 

tons TS 22,7 24,8 22,4 27,1 25,5 - 27,0 -

Polymer til slambehandling - total (aktivt stof) M/OTH kg 100.728 119.111 123.620 142.710 127.076max. 100.000 135.851max. 100.000

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

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

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

Note 4: Tal i parentes angiver antal stationer hvor stof doseres. 

Note 5: Tallet er ikk eopgjort på tidspunktet for udarbejdelse af redegørelse, grundet udfordringer indenfor GDPR lovgivningen

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

Skema 2: Energi og emissioner til luft Måltal Regnskab Måltal

Metode1 
Enhed 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021

Energiforbrug og -produktion - Kloak A/S

Samlet elforbrug M/NRB MWh 14.374 13.556 14.270 13.781 13.493 13.500        13.307 13.500          

Egen elproduktion M/NRB MWh 5.332 5.166 3.865 3.209 3.764 4.400          4.712 4.400           

Netto elforbrug M/NRB MWh 9.042 8.390 10.405 10.572 9.729 9.100          8.595 9.100           

Naturgasforbrug M/NRB mn
3 483.436 378.816 136.545 51.272 243.022 50.000        355.153 300.000        

Forbrug af fjernvarme M/NRB m3 19.101 16.471 12.820 12.743 12.809 10.000        9.415 10.000          

Afsat fjernvarme, RA Øst + RA Vest M/NRB m3 32.550 72.913 47.833 58.355 55.692 30.000        45.615 30.000          

Biogas - gasmotorer M/NRB mn
3 2.389.127 2.312.613 1.676.247 1.557.517 1.687.895 2.000.000   2.163.360 2.000.000     

Biogas - kedler M/NRB mn
3 57.128 559.861 1.207.897 1.310.426 1.145.252 1.500.000   821.747 1.500.000     

Energiforbrug Vand A/S

Elforbrug M/NRB MWh 2.794 2.879 2.895 2.997 3.217 - 3.369 -

Elforbrug pr. m³ B kWh/m³ 0,38 0,40 0,41 0,43 0,42 - 0,46 -

Forbrug af fjernvarme M/NRB m3 9.613 9.250 10.088 10.540 10.259 - 9.678 -

Emissioner fra energiforbrug/prod.

Aalborg Vandkoncern

CO2 (uden slamgranulat)2 B/NRB ton 3.460 3.555 2.741        2.828 2.493 1.966 2.397 1.888

CO2 (med slamgranulat)2 B/OTH ton 22 294 -1.195 -1.046 -1.305 -1.555 -2.379 -2.012

SO2   
2 B/NRB ton 2,9 3,3 3,3           3,3 3,2 3,9             3,4 3,5               

NOx   
2

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

Metode1 
Enhed 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021

Kapacitet og belastning

Middel kapacitet (60% fraktil)2
B/PER PEBOD5 360.000 360.000 375.000 375.000 375.000 - 375.000 -

Middel belastning (60% fraktil)3
M/PER PEBOD5 282.932 278.953 305.450 292.274 241.680 - 248.272 -

Spids kapacitet (85% fraktil)2
B/PER PEBOD5 430.000 430.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

Spids belastning (85% fraktil)3
M/PER PEBOD5 384.355 344.626 419.328 403.767 358.315 300.000 305.924 300.000

Udledning af renset spildevand

Renset biologisk M/CRM 1.000 m3 27.115 26.016 26.886 23.744 29.078 - 27.025 -

Mekanisk renset M/CRM 1.000 m3 3.676 1.151 992 1.183 1.317 - 907 -

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

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

Stofudledning fra renseanlæg4

COD M/PER ton 1.874 (12%) 1.019 (7%) 1.000 (7%) 1.112 (8%) 1070 (7%) max 10% 888 (6%) max 10%

BI5 M/PER ton 424 (7%) 146 (2%) 148 (2%) 150 (3%) 114 (2%) max. 5% 95 (2%) max. 5%

Total kvælstof M/PER ton 200 (16%) 144 (14%) 152 (13%) 176 (18%) 180 (17%) max. 15% 167 (14%) max. 15% 

   - Heraf fra Renseanlæg Vest M/PER ton 168 111 109 136 130 - 128 -

Total fosfor M/PER ton 36 (17%) 24 (14%) 18 (10%) 17 (12%) 17 (12%) max. 10% 16 (10%) max. 10%

   - Heraf fra Renseanlæg Vest M/PER ton 29 19 13 12 12 - 11 -

Suspenderet stof M/PER ton 897 (11%) 342 (5%) 294 (3%) 325 (4%) 324 (4%) max. 5% 244 (3%) max. 5% 

Restprodukter

Ristestof til forbrænding M/OTH ton 384 (100%) 396 (100%) 342 304 291 100% 246 100%

Produceret slam M/OTH ton TS 3.306 3.853 4.279 3.949 3.967 - 3.899 -

Afsat slamgranulat til nyttiggørelse5 M/OTH ton TS 2.929 2.778 3.353 3.301 3.190 - 3.673 -

Slam til tørring6 M/OTH ton TS 3.355(101%) 2.838(74%) 3.678(86%) 3.412(86%) 3490 (88%) 100% 3841 (99%) 100%

Slam til tørring7 M/OTH ton TS 3.355 (87%) 2.838(66%) 3.678(68%) 3.412(76%) 3490 (88%) min. 90 % 3841 (99%) min. 90 %

Slam til deponi7 M/OTH ton TS 68 (2%) 357(8%) 402(7%) 400(9%) 656 (17%) 0% 28 (1%) 0%

Slam på lager7 A ton TS 453 (12%) 1.112(26%) 1.350(25%) 540(15%) 145 (4%) max 10 % 30 (1%) 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 627 (100%) 472 (100%) 575 (100%) 419 (100%) 512 (100%) 100% 598 (100%) 100%

Sand fra kloak - genanvendelse8 M/OTH ton 644 238 406 412 333 - 438 -

Jord fra kloak - deponi8 M/OTH ton 35.416 17.650 72.600 55.436 113.02610
- 46.013 -

Vejjord fra Vand A/S - deponering9 
M ton 12.838 8.849 14.665 7.600 - 4.006 -

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. Sand/jord som genanvendes ved anlægsprojekter er ikke medtaget

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 

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 anlægMetode Enhed Måltal Regnskab Måltal

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021

Planlægning – Kloak A/S

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 79,71 - 72,41 -

Drift – Kloak A/S

Spuling M/OTH km 48,1 11,4 48,14 51,9 2 87,542,3 - 87,22,3 -

TV-inspektion M/OTH km 14,1 5,9 5,7 7,8 18,83 - 24,9 -

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 11 - 94 -

Udbygning af overløbsbygværker og 

bassiner
M/OTH stk. 3 2 2 3 2 - 25 -

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 19,5 - 21,5 -

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 42 - 26 -

Ledningsnet – Vand A/S

Forsyningsledninger, total km 853,5 861,7 876,8 - 879,3 -

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

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

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

Stikledning, renoveret M stk. 251 236 255 404 209 - 441 -

Stikledning, ny M stk. 52 63 444 463 338 - 120 -

Anlæg ultimo året – Kloak A/S

Overløbsbygværker M/OTH stk. 135 134 134 131 129 127 127 125

Pumpestationer M/OTH stk. 258 267 278 289 297 - 305 -

Bassiner M/OTH stk. 109 110 112 115 118 - 120 -

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.


