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Opgavebeskrivelse: Revurdering af størrelsen for en fosfor 

personækvivalent 

 

 

Miljøstyrelsen ønsker med denne opgavebeskrivelse at anmode DTU om at udarbejde en 

projektbeskrivelse for revurdering af størrelsen af en personækvivalent for fosfor (P PE). Der anmodes 

om, at der udarbejdes et tilbud på gennemførelse af projektet. Tilbud med angivelse af pris bedes 

indsendt til Miljøstyrelsen senest 25. august 2018.  

 

Problemstilling 

 Der ønskes foretaget en beregning af størrelsen af 1 P PE ud fra målte koncentrationer eller 

transporter i indløb til renseanlæg med ingen eller begrænset belastning fra virksomheder.  

 Størrelsen af 1 P PE opgøres ud fra antagelse af, at 1 BOD PE har været uændret 60 g/døgn 

igennem perioden. 

 Datagrundlaget vil være målt indløbskoncentration til renseanlæg uden eller med meget 

begrænset belastning fra virksomheder. 

 Der ønskes en opgørelse af udviklingen gennem tid – datagrundlaget går tilbage til 1990. 

Baggrund 
Der er gennem tid sket en ændring i udledningen af fosfor med husspildevand som følge af bl.a. mere 

udbredt anvendelse af fosfatfrie rengøringsmidler. Størrelsen af 1 P PE blev i 1993 ændret fra 1,5 kg 

P/år til 1 kg P/år. Siden 1993 er der ikke sket nogen ændring i den officielle størrelse. 

 

Størrelsen af 1 BOD PE er fastlagt ifølge Byspildevandsdirektivet til 60 g/døgn. Vi antager som 

udgangspunkt, at denne størrelse er uændret gennem tid, hvorved udviklingen i 1 P PE kan beregnes 

ud fra forholdet mellem P og BOD i husspildevand. 

Formål med projektet 
Størrelsen af 1 P PE indgår ved beregning af belastning fra spredt bebyggelse, belastning fra 

renseanlæg uden målinger i ind- og udløb samt ved opgørelse af belastning fra regnbetingede udløb fra 

fælleskloak. Belastning fra disse punktkilder indgår ved opgørelse af den samlede belastning til søer og 

til kyst, og størrelsen af 1 P PE har hermed direkte betydning i forhold til f.eks. 

belastningsopgørelserne til vandområdeplanerne. 

 

Den diffuse fosforbelastning fra det åbne land opgøres for umålt opland ud fra model, som beskriver 

den samlede belastning fra landbrug, baggrundsbidrag og spredt bebyggelse. Det er et ønske om 

muligt at udskille bidraget fra spredt bebyggelse fra modellen. En opdatering af P PE vil bidrage til, at 

der vil kunne leveres et bedre datagrundlag for dette. 
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Leverancer 
MST leverer datagrundlag fra en række renseanlæg i form af koncentrationsmålinger af Tot-P, BOD 

COD og Tot-N  samt samtidige vandføringsmålinger. Der vil indgå data fra 58 renseanlæg med ingen 

eller meget begrænset belastning fra virksomheder og data fra de 15 største renseanlæg. Det forventes, 

at der kan leveres data fra 1990 og frem (hele tidsperioden dog muligvis kun for en del af 

renseanlæggene).  

Resultaterne for P PE ønskes dels præsenteret separat på data fra indløb til de renseanlæg, der indgår i 

analysen, og dels i form af en samlet opdateret årlig værdi for P PE. 

 

Resultater ønskes præsenteret i kort teknisk notat. 

  

Tidsplan 

August 2018: DTU leverer projektbeskrivelse og tilbud. 

Umiddelbart efter accept af tilbud: MST leverer datagrundlaget 

December 2018: DTU leverer færdigt teknisk notat med resultater 

 

Organisering 

Projektansvarlig DTU: Luca Vezzaro 

Kontaktperson MST: Lisbeth Wiggers 

 

 

 

 

 


