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A. Refleksioner: 
a. Indsamling og beholdere i små gader 
b. Tekniske forhold  
c. Renovationsfolk, borgere og erhverv som brugere af indsamlingssystem, det skal fungere 

for alle 
d. Naboer til pulpanlæg 
e. Markedet for det organiske erhvervs- og serviceaffald 

 

B. Kategorier:  

1. Ved husstanden  
2. Beholdere 
3. Indsamling  
4. Køretøjer 
5. Aflæsning 
6. Pulpanlæg  

7. Pulp 
8. Biogasanlæg 
9. Erhvervsaffald 
10. Arbejdsmiljø 
11. Økonomi 
12. Miljø 
13. Kommunikation 

14. Fraktioner 
15. Afsætning 
16. Plan B 
17. Tidsperiode 

 

 
 

1. Ved husstanden  
1.1. Hvilke fraktioner skal indsamles ved husstanden? 
1.2. Hvor mange fraktioner er der en sikker genanvendelse for? 
1.3. Altså hvad skal være bringe- og hvad skal være henteordning? 
1.4. Skal der være en mellemvariant?  
1.5. Hvilke typer husstande har vi, og hvor mange, hvordan er de fordelt / centreret? (parcelhuse, 

lejligheder, byhuse, landejendomme mv.) 
1.6. Hvilken tømningsfrekvens? Især for madaffald, forskel på sommer og vinter? 
1.7. Hvordan skal madaffald (KOD) emballeres? Hvordan er erfaringerne med tilsmudsede 

containere? 
1.8. Afhentning af farligt affald? 
1.9. Indendørs beholdere, og poser til madaffald - hvilke typer og skal de leveres til husstande eller 

kan almindelige affaldsposer anvendes (sort plast)? 

 

2. Beholdere 
2.1. Hvilke beholdere skal benyttes, skal fraktionerne blandes eller holdes adskilte (f.eks. plast + 

metal, pap + papir osv.).  
2.2. Skal det være multikammerbeholdere, eller single? 
2.3. Hvordan knytter beholderen sig til indsamlingskøretøjet? 
2.4. Skal der bruges sække? Skal der udleveres ekstra sække? Skal sække være af papir eller plast? 
2.5. Hvilke erfaringer har virksomheden med brug af sække, og med udlevering af ekstra sække? 
2.6. Erfaringer med rotter, med overspringer, med sladresække,  
2.7. Hvilke krav stiller beholderen til emballering af KOD?  
2.8. Hvordan er erfaringerne med tilsmudsede containere? 
2.9. Fraktionsposer i bymidte? 
2.10. Sensorer i beholdere til at styre fyldningsgrad? 
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3. Indsamling  
3.1. Hvad er virksomhedens erfaringer med central opsamling - miljøstationer Molok og andre? 
3.2. Hvad er virksomhedens erfaringer med centralsug? 
3.3. Skal der ske afhentning ved skel, eller ved en standplads? Afstand til standpladsen, hvad er 

virksomhedens erfaring her? Falder renhedsgraden af en fraktion proportionelt med afstanden 
til standplads? 

3.4. Skal der være centrale indsamlingsstationer, miljøstationer, skal det være Molok, skal det 
være med centralsug?  

3.5. Skal der anvendes kærre, hvilke erfaringer er der med dette? 
3.6. Erfaringer med indsamling ved besværlige adgangsveje – arbejdsmiljøforhold – 

indberetninger? 
3.7. Indsamling af farligt affald? 

 

4. Køretøjer 
4.1. Erfaringer er med tilsmudsede containere - evt. inlinere - vask? 
4.2. Hvad er virksomhedens erfaringer med indsamlingsmateriel – enkeltkammer – flerkammer - 

sække? Arbejdsmiljøet omkring køretøjet, skal det være toplæssere? 
4.3. Hvilke køretøjer, 1, 2, 3, 4 kammervogne?  
4.4. Hvordan knytter køretøjet sig til beholderen ved husstanden?  
4.5. Hvordan knytter køretøjet sig til aflæsningsplads?  
4.6. Hvilke drivmidler, gas, diesel, el? Dette gælder både køretøj og aggregat. Virksomhedens 

erfaringer? Hvordan kan transporten klares på vedvarende energi (el, biogas) 
4.7. Er der steder på øen med særlige krav til køretøjet (snæver gade, dårlig markvej, skovvej i 

sommerhusområde mv.)? 
4.8. Hvilke erfaringer har virksomheden med sidste nye EURO-norm-motorer? 
4.9. Erfaringer med ”saft” i indlæsningsenheden? 

 

5. Aflæsning ved pulpanlæg 
5.1. Hvordan skal aflæsning ske? I båse, kamre, indendørs mv.) 
5.2. Er der lugtgener forbundet med aflæsning? 
5.3. Er der oplagsmuligheder? 
5.4. Kan der ske vindflugt ved aflæsning? 
5.5. Er der arbejdsmiljøkrav? 
5.6. Er der miljøkrav? Hvilke miljøkrav stilles der til et pulpanlæg, og hvor er de kritiske punkter ved 

moniteringen? 
5.7. Hvilke luftkrav stilles det til et pulpanlæg i lugtenheder? 
5.8. Skadedyr. 

 

6. Pulpanlæg  
6.1. Ejerskabsforhold? 
6.2. Hvad koster anlægget? Total Cost of Ownership? 
6.3. Anlæggets kapacitet, kan et anlæg skaleres efter kapacitet på Bornholm? 
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6.4. Driftsomkostninger? 
6.5. Vedligehold? Udskiftning af sliddele mv.  
6.6. Personalebehov? 
6.7. Kan oplag af indsamlet masse / materialer undgås? 
6.8. Hvordan afleveres / aflæsses på anlægget? Hvilken metode? 
6.9. Emballeret KOD, hvad betyder det for anlægget?  
6.10. Modtagebetingelser? Kvalitet af indsamlet materiale jf. pulpens kvalitet / 

anvendelsesmuligheder? 
6.11. Ressourceforbrug, vand / energi? 

 

7. Pulp 
7.1. Pulpens egenskaber og kvalitet? 
7.2. Rejectets egenskaber og kvalitet? 
7.3. Genanvendelsespotentiale for rejectet? Hvor ender det i dag og hvorfor? 
7.4. Vandindhold i pulp? 
7.5. Hvordan skal pulp dokumenteres? (prøvefrekvens, pris, akkrediteret, osv.) 
7.6. Hvilke krav stilles til prøveudtageren?  
7.7. Hvem stiller krav til dokumentation (myndigheder, biogasanlæg, modtager af pulp, modtager 

af reject, andre?)? 
7.8. Hvad er konsekvens ved uklar / fejlbehæftet / negativ analyse? Driftstop, yderligere analyser, 

afvisning hos modtager?  
7.9. Mængde pulp pr. tilført ton affald /KOD? 
7.10. Hvem ejer pulpen? 

 

8. Biogasanlæg 
8.1. Hvordan sker overførsel fra pulpanlæg til biogasanlæg? 
8.2. Mængde gas pr. ton pulp? 
8.3. Hvad er økonomien i samarbejdet? 
8.4. Kan gaspotentiale påvirkes negativt af proces i pulpanlæg? 
8.5. Hvad vil være ødelæggende for pulpens gaspotentiale? (vandindhold, tørstof, urenheder, 

forurening?) 
8.6. Hvad er konsekvens ved uklar / fejlbehæftet / negativ analyse? Driftstop, yderligere analyser, 

afvisning hos modtager?  
8.7. Hvor skal anlægget placeres? 
8.8. Er der lugtgener? 
8.9. Oplagsmuligheder? 
8.10. Transportlogistik? 
8.11. Hvilke tilladelser og godkendelser kræves? Miljøforhold, plangrundlag mv.  

 

9. Erhvervsaffald 
9.1. Hvad er virksomhedens erfaringer med emballering af madaffald – papir – plast – bioplast? 
9.2. Hvordan får vi fat i erhvervsaffaldet? 
9.3. Hvor meget kan vi få og i hvilken kvalitet, dette gælder særligt for emballage 
9.4. Økonomi / er der en businesscase for affaldsproducenten /leverandøren/Bofa/Biokraft? 
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9.5. Hvem kan køre affaldet, hvem kan lave aftalen om affaldet og hvem kender markedets 
præmisser? 

9.6. Hvordan håndteres f.eks. rødkål på glas? / glasskår og rødkål? 
9.7. Emballage i reject? 
9.8. Potentielle: Supermarkeder, hoteller, restaurant, storkøkken, hospital, kaserne, slagteri? 

 

10. Arbejdsmiljø 
10.1. I kabinen i køretøjet 
10.2. Ved betjening af aggregat 
10.3. Indberetning af besværlig adgangsvej ved indsamling 
10.4. Virksomhedens erfaringer med arbejdsmiljøforhold vedr. køretøjer - i kabine – omkring 

køretøj? 

 

11. Økonomi 
11.1. Erhvervsøkonomisk vurdering? 
11.2. Samfundsøkonomisk vurdering? 

 

12. Miljø 
12.1. CO2 profil? 
12.2. Miljøvurdering? 

 

13. Kommunikation 
13.1. Erfaringer med kommunikation med borgerne – evt. billede og seddeldokumentation – 

direkte til Bofa? 
13.2. Erfaringer med ændring af afhentningsdage, beskæring af bevoksning, m.v. 
13.3. Hvordan kommunikeres der med kunden / husstanden?  
13.4. Hvilke kommunikationsmedier skal i spil? 
13.5. Hvilke metoder? 
13.6. Gensidig kommunikation? 
13.7. Fejlsortering hos borgerne? 

 

14. Materialetyper og affaldsfraktioner 
14.1. Hvad er virksomhedens erfaringer med indsamling og genanvendelse af de syv 

materialetyper (madaffald, papir, pap, metal, glas, træ, plast) i husholdningsaffaldets 
affaldsfraktioner? 

14.2. Hvilke materialetyper skal indsamles for at øge genanvendelsen effektivt? 
14.3. Farvet og ufarvet glas? 
14.4. Plastik i forskellige fraktioner? 
14.5. Metal og plast sammen? 
14.6. Tetrapak? 
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14.7. Batterier og småt elektronik? 
14.8. Pap og papir? 
14.9. Hvad skal være styrende for hvilke fraktioner der skal indsamles? Økonomi, CO2, andet? 
14.10. Skal brugeren selv sortere alt, eller kan noget blandes ved brugeren og sorteres centralt? 
14.11. Skal der ske mere central sortering – hvad kræves rent personalemæssigt? 
14.12. Forskellig tømnings/ indsamlingsfrekvens for forskellige fraktioner?  

 

15. Afsætning 
15.1. Hvilke afsætningsmuligheder findes til det ene og det andet?  
15.2. Hvad er modtagekrav – hvad betyder modtagekrav for indsamling, sortering, håndtering,  
15.3. Er der ejerskab til affaldet? 
15.4. Hvordan skaber vi ejerskab til affaldet og materialerne? 

 

16. Plan B 
16.1. Hvad gør vi med pulpen hvis Biokraft ikke kan modtage? 
16.2. Bioaffald i rådnetanke hos spildevandsanlæg? 
16.3. Opgradering af gas til drivmiddel? 
 
 

17. Tidsperiode 

 
 
 


