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OPI-PROJEKT 

Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 

Referat af møde 2 med HCS 
Dato: 2609 2017 
 
Deltagere:  
HCS: Jens Kerrn 
Bofa: Jens Hjul-Nielsen, Cæsar Funch Jensen, Henrik Larsen og Mette Butzbach 
AAU: Stig Hirsbak og Hans Christian Holmstrand 
 
Dagsorden  

1) Rundvisning på Biokraft 
2) Erhvervsaffald  
3) Husholdninger 
4) Problematiske områder 
5) Forbehandlingsanlæg 
6) Indsamling 

 
Udenfor dagsorden: referat af møde 1 godkendt. 
 
Ad. Pkt. 1) 
Rundtur på Biokraft og drøftelser om; 
Hygiejniseringsanlæg og kapacitet på Biokraft, affaldstyper og gaspotentiale. Betydning af det til enhver tid 
gældende energiforlig. Mulighederne hvis Biokraft valgte at køre 2 linjer (ikke noget der aktuelt er planer 
om). Anlægget håndterer 44 % af gyllen på Bornholm. Der er ikke bufferkapacitet på Biokraft, anlægget er 
afhængig af kapacitet hos modtagerne i landbruget. Risiko for forbehandlingsanlægget at der kun er 1 
modtageanlæg til pulp på øen. 
 
 
Ad. Pkt. 2)  
Mulige typer af erhvervsaffald – flere produktionsvirksomheder er vant til at få betaling for deres 
affaldsprodukter, idet en del kan anvendes til foder, herunder mejeri, bryggeri og fiskeindustri. 
Forbehandlingsanlægget skal være rustet til at der er sæsonudsving både for erhvervsaffald og kommunalt 
indsamlet affald. 
Politisk vilje og opbakning, anvisningsregler, takster, mv. som motiverende  
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Ad. Pkt. 3)  
Kommunikation til og med borgere og andre aktører – HCS’ erfaring er at sortering skal gøres så enkelt som 
muligt og det skal gøres til en oplevelse der ikke generer og irriterer borgeren. Kommunikation skal være 
tilbagevendende / ramme det lokale fællesskab / skabe ejerfornemmelse. Løbende info, evaluering og 
feedback, brugerundersøgelser, folk skal vide hvad de bidrager til og de skal motiveres til at blive ved med 
at sortere. Derudover er der borgernes egen dialog på de sociale medier som kan være svær at forberede 
sig på og styre. HCS deltager gerne i kommunikationsopgaver, f.eks. ved fremvisning af behandlingsanlæg.  
Bofa ønsker at ny ordning rulles ud når ”beredskabet er hjemme” til at tage hånd om uventede episoder, 
problemer og udfordringer.  
 
 
Ad. Pkt. 4) 
Diskussion om mindre tilgængelige ejendomme / ejendomme uden plads til beholdere til sortering af affald 
- i forhold til at borgeren i fremtiden skal sortere sit affald yderligere og dermed have flere beholdere / 
sække på adressen.  

 Man kan fokusere på at rulle ny ordning ud dér hvor det er let/udvikling er mulig (f.eks. villaveje) og 
bruge mellemtiden på at udvikle en løsning til de problematiske områder. 

 Man kan etablere affaldsøer/miljøstationer i problematiske områder så borgeren kan sortere sit 
affald dér, fremfor på egen adresse. 

 Der er masser af andre modeller -  
Det er muligt at udvikling for så vidt angår løsningsmodeller til de mindre tilgængelige ejendomme / de 
ejendomme uden plads til beholdere, vil være interessant at se på i kontraktperioden.  
 
Diskussion om innovation og udvikling i kontraktperioden og modellering af udbud. Hvis der ikke specifikt 
ønskes udvikling i forbindelse med et udbud, tilbydes typisk ”en løsning fra bagkataloget”.  
 
 
Ad. Pkt. 5)  
Placering af forbehandlingsanlæg, ejerskab og tilladelser. 

1. Placering af forbehandlingsanlæg vil være mest optimalt ved Biokraft, både af hensyn til logistik og 
til at hygiejniseringsanlæg placeres dér. Fordel med placering ved Biokraft er at der er masser af 
væske og overskudsvarme, som ville kunne nyttiggøres i processer med forbehandling og 
hygiejnisering. 

2. Det kan også være en løsning af have forbehandling i forbindelse med Bofa, der vil så være 
transport af pulp til Biokraft. 

3. Placering af forbehandlingsanlæg ved Bofas sorteringsanlæg i Vestermarie kan også være en 
mulighed, men vil øge transporten. Ved 1 kammerløsning i indsamlingsbilerne vil det være OK, men 
hvis der vælges 2kammerløsning er det ikke optimalt at skulle køre til Bofa med restaffald og videre 
til Vestermarie med KOD. 

 
Forbehandlingsanlægget skal være en selvstændig enhed, både i forhold til Biokraft og til Bofa.  
HCS er indstillet på selv at søge de nødvendige myndighedstilladelser. 
HCS kan godt forestille sig en situation hvor Bofa ejer ejendom og bygning, og HCS lejer sig ind og ejer selve 
procesanlægget. 
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Samarbejde med Biokraft, trafikmængder, biogas som drivmiddel mv.  
Biokraft har bekymring vedr. lugtgener og forholdet til naboerne, øget trafik mv.  
Vurdering af trafik: forsigtigt estimat – 5 biler ind og ud dagligt + 1 bil med reject hver anden dag.  
Biokraft er svageste led, både det fysiske anlæg og rent samarbejdsmæssigt som ekstern aktør. 
Mulighederne for omformning af biogas til drivmiddel er fortsat et emne der skal ses nærmere på, sammen 
med Biokraft.   
 
Indfasning og kontrakt 
Nye ordninger skal indfases i rigtig hastighed så borgerne kommer med, og forventeligt skal der ske en form 
for gradvis udrulning over øen. Indfasning skal beskrives i udbuddet. For så vidt angår erhvervsaffaldet skal 
forbehandlingsanlægget kunne konkurrere med forbrændingsprisen for at gøre det til en attraktiv løsning. 
Det skal undersøges hvordan prismodeller kan sammensættes. 
 
 
Ad. Pkt. 6)  
Bringeordninger 
Bofa har som mål om hvert år at indfase ny bringeordning på containerpladserne, tekstil er netop indført. 
HCS har flere forslag til udviklingspotentiale og bøger kan være en mulighed som ny bringeordning på sigt. 
  
Udviklingspotentiale i henteordninger 
I forhold til udviklingsdelen i udbuddet gør Bofa sig følgende overvejelser: 
Ændring af nuværende papir/pap indsamling for at øge genanvendelsen. 
Plast – det er et klart mål at kontraktperioden skal bruges til at undersøge dette, i dag er det en fraktion 
som det ikke kan betale sig at sortere og indsamle særskilt. 
Bofa ønsker at være med til at nedbringe emballagen generelt, men som kommunal virksomhed er det kun 
muligt at se indad. Der er dog mulighed for at indgå i katalytiske samarbejder, jf. drøftelser på studieturen / 
besøget i Lund.  
 
 
 
 
 
Næste møde 2610 2017 - punkter til dagsorden; 

 Kontrakt og kontraktsammensætning 

 Hvordan HCS ser et samarbejde om udvikling og hvordan kan det indgå i en kontrakt 

 Økonomi, realitetstjek, samfundsøkonomi, de 3 bæredygtighedssøjler, mv.  
 
 
 


