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E 
t spildevandsprojekt i Roskilde 
Fjord har vist, at en effektiv 
renseteknologi, der ikke er 
udbredt i Danmark med navnet 
membranbioreaktor (MBR), kan 

være med til at mindske plastikproblemet 
betydeligt.

Mikroplast er et voksende problem i ver-
dens have, hvor der lige nu flyder 51 billio-
ner mikroplastpartikler rundt, viser en un-
dersøgelse af det amerikanske universitet, 
University of California. Mikroplasten kom-
mer eksempelvis fra større stykker makro- 
plast, som gradvist nedbrydes til mindre 
stykker, husholdnings- og plejeprodukter 
samt spildevand fra private boliger og virk-
somheder, der udleder deres spildevand i 
havet eller andre vandudløb.

Fem procent mikroplast
I Danmark bliver spildevand renset inden 
udledning, men ifølge en rapport fra Mil-
jøstyrelsen fanger de danske renseanlæg 
ikke alt det mikroplast, der kommer ind 
med spildevandet. I gennemsnit slipper 
fem procent af mikroplasten fra spildevan-
det således igennem renseanlæggene og 
ud i de danske have, fjorde og åer. Det 
forklarer projektleder hos den danske 
NGO, Plastic Change Claudia Sick:

»Selvom fem procent ikke umiddelbart 
lyder af meget, så er der tale om så store 
mængder vand, som løber gennem de 
danske renseanlæg, at mængden af mi-
kroplast stadig er betydelig stor. Og selv-
om forskningen endnu ikke tør pege på 
fatale konsekvenser for miljøet, så er der 
god grund til at tro, at mikroplast belaster 
havmiljøet lige så meget som større styk-
ker plast,« siger hun og fortsætter:

»Senest viste et nordisk forskningspro-
jekt, at fire ud af fem undersøgte muslin-
gearter i Norden indeholder mikroplast. 
Det kan være skadeligt, da mikroplastpar-
tikler blokerer eller reducerer funktionerne 
i især mindre havdyrs vitale organer. For 
eksempel kan mikroplast sætte sig fast i 
muslingers organer, så de får svært ved at 
filtrere deres føde, og i fisk kan partiklerne 
gøre stor skade på gæller eller fordøjelses-
systemet.« 

Ti gange bedre MBR-rensning
I 2018 afsluttede Plastic Change-projektet 
’Plastfri Roskilde Fjord’, som blev oprettet i 
samarbejde med Det Økologiske Råd og 
brancheforeningen Plastindustrien. Som 
en del af projektet testede man i samar-
bejde med Alfa Laval renseteknologien 
membranbioreaktor (MBR), som er en 

måde at rense spildevand på, der ikke er 
så udbredt blandt de danske renseanlæg.

Og det er en skam, hvis man spørger 
Claudia Sick. For projektet i Roskilde Fjord 
viste nemlig, at MBR-metoden renser spil-
devandet ti gange bedre end den rense-
teknologi, som de danske renseanlæg be-
nytter sig af i dag. Det viser en endnu ikke 
offentliggjort rapport fra Aarhus Universi-
tet, som også var en del af projektet i Ros-
kilde Fjord, fortæller Claudia Sick:

»Ifølge rapporten var der i gennemsnit 
400 mikroplastpartikler per kubikmeter 
spildevand, som det konventionelle rense-
anlæg havde renset, mens der i gennem-
snit kun var 40 partikler i det vand, 
MBR-anlægget havde filtreret. Projektet 
er dermed en stærk indikator på, at MBR 
kan være et effektivt værktøj i kampen 
mod mikroplast, som er et voksende pro-
blem også herhjemme i Danmark,« siger 
hun. 

Ifølge MBR-specialist hos Alfa Laval, Em-
manuel Joncquez, er MBR-teknologien 
som løsning til fjernelse af mikroplast i 
spildevand så småt begyndt at vinde ind-
pas udenfor Danmarks grænser. Men som 
plastikproblematikken vokser, forventer 
han, at man i Danmark også vil sætte 
mere fokus på problemet. 
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Wilden til foodpharma
● Perfekte pumper til krævende 

opgaver i fødevare og 
famaceutisk industri, kugle 
eller flapventiler

● Tåler tørløb
● 1″ til 3″ Tri-Clamp tilslutninger
● Selvansugende < 8 meter 

geometrisk løftehøjde

Wilden til tykt slam
● Pumperne kan pumpe stor 

volumen ved selv lave tryk
● Pumper faste partikler op til 

76 mm (3″ pumpe)
● 2″ og 3″ tilslutninger

MBR-teknologi mindsker udledning 
af mikroplast 

Antallet af mikroplastpartikler i danske have, fjorde og åer er et problem, som kun ser ud til  
at blive forværret de kommende år. Men MBR-teknologien kan mindske problemerne.

Vand //

Man skal vist eje sin egen bank for at få de fordele.  
Og det er ikke helt forkert. Når Lån & Spar giver 3%*  
i rente på lønkontoen, er det ikke, fordi vi er bedre  
venner med Nationalbanken end andre banker.  
Det er fordi, vores ejerkreds mener, at vi skal tilbyde  
medlemmer af Maskinmestrenes Forening særligt  
favorable vilkår. Selv i en tid, hvor renten ellers er negativ.

Lån & Spar er ejet af bl.a. Maskinmestrenes  
Forening. Er du medlem, ejer du os. Derfor får du  
højere rente, bedre vilkår og en bestyrelse, der til  
hverdag varetager dine interesser som lønmodtager.

Giver det mening? Ring 3378 1971  
– eller gå på lsb.dk/mmf og book et møde

3% i rente på op til 50.000 kr. kræver 
medlemskab af Maskin mestrenes Forening 
og afsluttet uddannelse. Indestående over 
50.000 kr. forrentes med 0%. Du skal samle 
hele din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat er en del af en samlet pakke af 
produkter og services, som din økonomi 
kredit vurderes ud fra) Rentesatserne  
er variable og gælder pr. 9. maj 2019.  
Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.  
Men evt. ændringer og nye realkreditlån  
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit 
– se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar. 

3% på  
lønkontoen. 
Hvordan  
kan det lade 
sig gøre?

Læs mere om  
dine fordele som 

medlem af Maskin
mestrenes Forening  
i en bank, du ejer:

lsb.dk/mmf

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, C
vr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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