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Med vandmiljøplanen fra 1987 startede en storstilet udbygning med behandling af 

spildevand i Danmark. Alle landets kommuner har i mellemtiden etableret en 

omfattende kloakering med lange rørledninger, med pumpestationer og afsluttende 

behandling i konventionelle biologiske og kemiske rensningsanlæg. Ved 

årtusindskiftet sker der stadig udbygning af kloaknettet, som når ud til selv små 

bebyggelser i landdistrikterne. 

  

Transporten og behandlingen af spildevand er selvsagt ressource- og 

energikrævende. Udgifterne til finansiering og drift af konventionelle 

spildevandsanlæg betales af brugerne gennem en afledningsafgift. Det rensede 

spildevand slutafledes til åer, søer og havet. 

  

Med udsigt til at behandling af spildevand ville blive en af de største offentlige 

forbrugere af elektricitet, indledte Folkecenteret i 1988 forsøg med alternative 

teknikker, der var baseret på en diametralt anderledes holdning til behandling af 

spildevand. 

  

•I stedet for centrale anlæg, valgte vi anlæg tæt ved husholdningen. 

•I stedet for lange rørledninger og pumpestationer, indskrænkedes transporten af 

spildevand til nogle få meter. 

•I stedet for mekanisk drevne anlæg med kemiske og biologisk filtre, betragtes 

spildevand som en ressource, hvor næringssaltene bliver udnyttet til ny biomasse. 

•I stedet for at aflede spildevandet til recipienten foretrækker man i grønne 

spildevandsanlæg at anvende det rensede vand til vanding af afgrøder eller plæner, 

bilvask og lignende formål. 

•I stedet for med afledningsafgift at deltage i finansiering og drift af centrale 

rensningsanlæg, bliver grønne spildevandsanlæg til en integreret del af den enkelte 

husholdning, hvor det vil indgå på linie med grønsagshaven, kompost, solenergi, 

brændselscelleanlæg, husstandsmøllen og el-/brintbilen. 

  



Water for Life forsøgsanlægget har levet op til forventningerne. Det har været 

enkelt og billigt at bygge; bortset fra en lille luftpumpe indeholder det ingen 

mekaniske dele. Driften har været uden problemer. Der kræves ikke særlige 

forudsætninger for at passe et grønt spildevandsanlæg, som må betragtes som en del 

af husholdningens andre installationer, haven m.v. Dersom fortsatte forsøg 

bekræfter de hidtil opnåede resultater, er der banet vej for en helt ny måde at omgås 

spildevand. Rensningsgraden af spildevandet afhænger af, hvor hårdt man belaster 

anlægget, samt hvad man anvender af fremmede stoffer i husholdningen. Man må 

forvente at brugerne af grønne spildevandsanlæg har en økologisk orienteret 

livsform med en naturlig påpasselighed med, hvad man hælder i husets afløb. 

  

Det her beskrevne forsøgsanlæg har i næsten hele driftsperioden været hårdt 

belastet med 7 PE, hvor det faktisk blev designet til 4-6 PE. Det ville derfor under 

alle omstændigheder have vist endnu bedre rensningsgrader ved normalbelastning, 

end de her rapporterede værdier. Vi ser ingen problemer med at rense spildevand til 

direkte udledning, men i så fald må anlægget køre med lav belastning (4 PE eller 

lavere) og moderne fosfatfrie vaskemidler skal benyttes. Der kan i givet fald 

benyttes fosforbindingsfiltre. 



I øvrigt vil det være forkert at overføre kravene til direkte afledning fra konventionelle 

spildevandsanlæg, idet man bør se på de absolutte mængder næringssalte og ikke 

procentandele heraf. Årsagen hertil er, at der sker en markant væskereduktion i grønne 

spildevandsanlæg, som følge af fordampning fra vegetationen i størrelsesordenen 40-

50% på årsbasis, hvormed de afledte mængder bliver ca. halvdelen af de tilførte.  

  

Det her rapporterede forsøgsanlæg har været opstillet i et uisoleret drivhus, hvilket 

naturligvis ikke giver optimale driftsbetingelser i vinterhalvåret. Derfor bør denne 

slags anlæg integreres i den isolerede del af beboelsen, hvilket ikke, viser erfaringerne, 

ved et velfungerende anlæg vil give lugtmæssige ulemper. Til gengæld må der stilles 

krav om store glasarealer, så at solens lys kan udnyttes bedst muligt. Der skal 

endvidere sørges for tilstrækkelig ventilation. Vi vurderer, at min. 12oC vil sikre 

optimal drift på årsbasis. 

  

Energiforbruget til beluftning lå på 20% af en normal husholdnings årsforbrug, det er 

større end ønskeligt. På dette punkt er der behov for at se på den anvendte teknik. Der 

kan utvivlsomt findes mere energieffektive luftpumper, ligesom der kan være for høje 

tryktab i rørene. Driftstiden (7-5%) har også været lang og vil kunne reduceres 

væsentligt, såfremt anlægget kørte med en belastning på 4 PE, svarende til en 

almindelig husholdning, og ikke 7 PE, som tilfældet har været på forsøgsanlægget. Et 

elektricitetsforbrug på 2-300 kWh/årligt vil være realistisk og acceptabelt. I øvrigt kan 

beluftningen på længere sigt integreres i en husholdning, der er selvforsynende med 

vedvarende energi, og som har elektrolyseanlæg, hvorfra ilten kan anvendes til 

beluftning. Der er en række veje at gå til reduktion af energiforbruget, som ikke har 

været tillagt særlig opmærksomhed ved dette forsøgsanlæg. Hovedopgaven har været 

at finde en funktionsdygtig anlægsudformning og at få de biologiske 

fotosyntesebaserede processer til at fungere. Og det er lykkedes med tilfredsstillende 

resultat. 

  



  

Vi mener, at med det nyudviklede Water for Life anlæg findes der omsider et 

realistisk alternativ til konventionel spildevandsafledning. Det vil være urimeligt 

fremover at tvinge ressource- og økologisk bevidste mennesker til at aflede deres 

spildevand til de kommunale anlæg og til at nedsive spildevand, når der findes ny 

teknik, der kan udnytte næringsstofferne i spildevandet til nyttige planter og genbrug 

af spildevand, samtidig med at husholdningerne bliver grønnere og tilføres nye 

æstetiske kvaliteter. At denne type spildevandsanlæg så i sig selv fører til mere 

ansvarlig omgang med, hvad man hælder i sine afløb, kan kun vurderes positivt. 

  

Udbredelsen af denne type anlæg vil blive lettet ved, at der udelukkende er anvendt 

alment tilgængelige materialer, rør, slanger, beholdere og pumper, som allerede er i 

industriel masseproduktion. Nyudviklet er de forskellige filtre, som kan laves i 

forskellige versioner efter beskrivelser og funktionskrav i en letforståelig manual. De 

anvendte planter kan være bredt sammensat efter, hvad der er naturlig vegetation i 

lokalområdet.  

  

Vi har peget på en række forhold, hvor der er behov for forbedringer og 

dokumentation af denne type spildevandsanlæg. Vi står trods alt lige ved begyndelsen 

af en ny lovende udvikling. Således skal der laves bakterieundersøgelser, hvilket blev 

sparet bort i dette forsøgsafsnit. Visse af forbedringerne kan ske som ændringer og 

tilpasning af vores forsøgsanlæg. Men det afgørende er, at man kommer i gang med 

en kontrolleret afprøvning hos almindelige forbrugere, som har et ønske om og er 

motiverede for, at deres spildevand skal indgå i et mere ressourcerigtigt kredsløb, end 

tilfældet er med deres hidtidige afledning af spildevand. Vi anbefaler et 

forsøgsprogram med 40 husholdninger udvalgt efter en række kriterier og med en 

variation i anlægsudformningen, så at man i løbet af en kort årrække kan integrere 

grønne spildevandsanlæg i fremtidens husholdninger. 



Lukket aerob tank 
  

Spildevandet beluftes kraftigt med atmosfærisk luft, der blæses op 

fra bunden af tanken, og aerobe mikroorganismer nedbryder det 

organiske stof. Den ubehagelige lugt føres over  til jordlungen, 

hvor den neutraliseres. 

 

  

 

Covered Aerobic Tank 
  

The wastewater is effectively aerated with atmospheric air, blown 

from the bottom of the tank, and aerobic micro-organisms break 

down organic matter. The unpleasant odour from biogases flows to 

the ground filter where it is neutralized. 

Geschlossener aerober Tank 
  

Das Abwasser wird mit atmosphärischer Luft, die vom Boden des 

Tanks geblasen wird, kräftig belüftet, und aerobe Mikroorganismen 

zersetzen organischen Stoff. Der unangenehme Geruch von 

Biogasen wird zum Bodenfilter geleitet, wo er neutralisiert wird. 



Jordlunge 
  

Den ildelugtende luft fra den lukkede, aerobe tank filtreres gennem 

et kulstofrigt medium bestående af grene, halm, tagrørsrester og 

sphagnum og gøres lugtfri ved hjælp af mikroorganismer. 

 

 

  

 

Ground Filter 
  

The unpleasant odour from the covered, aerobic tank is filtered 

through a carbon-rich medium consisting of twigs, straw, remnants 

of reed, and sphagnum and is made odourless by means of micro-

organisms. 

Bodenfilter 
  

Der unangenehme Geruch von dem geschlossenen, aeroben Tank 

wird durch ein kohlenstoffhaltiges Medium aus Zweigen, Stroh, 

Schilfrohrresten und Torfmull filtriert und wird mit Hilfe von 

Mikroorganismen geruchlos gemacht. 



Åbne aerobe tanke 
  

Spildevandet beluftes og  behandles ved hjælp af alger, 

mikroorganismer, snegle, fisk, og grønne planter. Herefter er 

næsten alle forurenende  stoffer fjernet, og vandet  løber til 

slamtanken. 

 

  

 

Open Aerobic Tanks 
  

The wastewater is aerated and treated by means of algae, micro 

organisms, snails, fish, and green plants. After this nearly all 

pollutants have been eliminated, and the water flows to the sludge 

tank. 

Offene aerobe Tanks 
  

Das Abwasser wird belüftet und mit Hilfe von Algen, 

Mikroorganismen, Schnecken, Fischen und grünen Pflanzen 

behandelt. Danach sind fast alle verunreinigenden Stoffe eliminiert, 

und das Wasser fließt zum Schlammtank. 



Slamtank 
  

Faste partikler bundfælder sig, og slammet løber fra slamtanken til 

det aktive  slambed. Overløbsvandet flyder til det biologiske filter. 

 

  

 

Sludge Tank 
  

Solids particles sediment, and the sludge flows from the sludge tank 

to the active sludge bed. The overflow water flows to the biological 

filter. 

Schlammtank 
  

Feste Partikeln sedimentieren, und der Schlamm fließt vom 

Schlammtank zum aktiven Schlammbeet. Das Überlaufwasser 

fließt zum biologischen Filter. 



Biologiske filter 

  
Mikroorganismer renser spildevandet for organiske rester, og det 

løber  gennem et filter bestående af blåmuslingeskaller over til 

demonstrationsbassinet. 

 

  

 

Biological Filter 

  
Micro organisms eliminate organic residue from the wastewater, 

which flows through a common mussel shell to the demonstration 

pond.  

Biologisches Filter 

  
Mikroorganismen eliminieren organische Reste aus dem Abwasser, 

das danach ein Filter aus Miesmuschelschalen zum Vorführbecken 

fließt. 



Aktivt slambed 

  
Planter omsætter slammet, som bliver til kompost, der bruges i 

haven og  væksthusene. Planter høstes 2-3 gange om året og giver 

ca. 7 kg planterfiber pr. m2. 

 

  

 

Active Sludge Bed 

  
Plants convert the sludge into compost, which is used in the garden 

and the greenhouses. Plants are harvested 2 or 3 times a year and 

yield about 7 kilos of plant fibre per square metre. 

Aktives Schlammbeet 

  
Pflanzen zersetzen den Schlamm, der zu Kompost wird, der im 

Garten oder den Gewächshäusern genutzt wird. Pflanzen werden 

zwei- bis dreimal pro Jahr geerntet und geben etwa 7 kg 

Pflanzenfiber pro m2. 



Demonstrationsbassin 

  
Fisk og planter er her det levende bevis på systemets 

rensningseffekt. 

 

  

 

Demonstration Pond 

  
Fish and plants are here the living proof of the purification effect of 

the system. 

Vorführbecken 

  
Fische und Pflanzen sind hier der lebende Beweis des 

Reinigungseffekts des Systems. 
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