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Aktuelle forhold



Renseanlæg



Udledninger fra renseanlæg



Udløbsmængder (ton/år)

Ton/år Odense Nordfyn I alt

Renseanlæg Kvælstof 100 14 114

Overløb Kvælstof 17 0,4 17,4

Separat Kvælstof 17 - 17

I alt Kvælstof 148,4

Ton/år Odense Nordfyn I alt

Renseanlæg Fosfor 7,9 1,1 9

Overløb Fosfor 4,3 0,1 4,4

Separat Fosfor 2,5 - 2,5

I alt Fosfor 15,9



Bidrag til fjorden

• Renseanlæg:
Kvælstoftilførsel fra renseanlæg til 
vandmiljø udgør ca. 7-9% 
af den samlede tilførsel

• Regnbetingede udløb:
Kvælstoftilførsel fra overløb og RBU til 
vandmiljø udgør mindre end 1% 
af den samlede tilførsel

Odense fjord



Spildevand, regnvand med mere…



Spildevand, regnvand med mere…

Kilde: DANVA
Fra rapport om national kortlægning af 
markdræn tilsluttet spildevandssystemer, 2018

Kilde: 3Vand, rådgiver Envidan
Fra rapport om kortlægning og fraktionering af renseanlæggenes 
kilder for Århus, Odense og hovedstadens forsyningsområder, 2019



Strategi



Virksomhedsstrategi 2020-2025



Strategisk fokus ift. vandmiljø

• Vandmiljø – målet er god økologisk tilstand

• Udgangspunktet er recipientens tilstand

• Forudsætning: Vi skal kende og følge tilstanden

• Evidensbaseret tilgang

• Målrette investeringer, hvor det har størst 

effekt på vandmiljøets tilstand

• Samarbejde!



Konkrete indsatser



Konkrete indsatser

• Vandmiljø: måling af tilstand og effekt (online målinger, kalibrerede modeller og samarbejde med myndigheder)

• Reduktion af overløb (fysiske ombygninger) 

• Lavere koncentrationer fra renseanlægget end udledningstilladelse muliggør

• Hel- og delvis separeringer af fælleskloak 

• Rensning af overfladevand/regnvand (regnvandsbassiner, LAR mm.)

• Proces ny renseanlægsteknologi og renseanlægsstruktur 

• Fornyelse af udledningstilladelser (fx Ejby Mølle opland)

• Udviklingsprojekter og samarbejder, fx Varmepumpe, EU projekter mm.

Rensning af regnvand

Rensning af regnvand i byen

Ny renseanlægsteknologi Reduktion af overløb:
- Online målinger
- Integreret modellering
- Evidensbaseret prioritering
- Ombygninger - reduktioner



Samarbejder og partnerskaber



Vandløb

• Kommune og MST

• Vandområdeplaner

• Måleprogrammer
- DVFI
- Målestationer

• Integreret model m. UPM

• Evidensbaseret prioritering



Odense Fjord og opland



En række centrale parter går 
sammen om at bringe Odense 
Fjord i god økologisk tilstand på 
en måde, der er bæredygtig for 
både miljø og erhverv.  Det sker 
med afsæt i den nyeste 
tilgængelige viden om tilstanden 
i fjorden og dennes presfaktorer.



Partnerne





Odense Fjord 2027 (Fotograf: Kurt Due Johansen)



Knortegæs æder ålegræs (Fotograf: Erhardt E. Ecklon)



Spørgsmål?


