
ECOGI

Forbehandlingsteknologi til optimal 

udnyttelse af ressourcerne i organisk 

affald



Gemidan Gruppen



Gruppe fakta:
• Ca. 60 medarbejdere

• Behandler årligt 600.000 ton af forskellige typer 
organisk affald:
• HPA, rødder, slam, biomasse, 

organisk husholdningsaffald mm.

• Design og salg af Ecogi-anlæg

• Primære markeder:
Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, UK, Finland

Gemidan Gruppen



Gemidan Ecogi A/S

Vigtigste forretningsområder:

• Design og salg af Ecogi-anlæg

• Levering, montering og idriftsættelse af Ecogi-anlæg

• Drifts- og vedligeholdelsesaftaler

• Reservedelssalg



Organisk affald behandlet i ECOGI
Organisk erhvervsaffald



Organisk affald behandlet i ECOGI
Kildesorteret organisk dagrenovation KOD



Kildesortering af husholdningsaffald

116-130 kg 
grey/yr

70-84 kg 
organic/yr

Biogas

Household waste
200 kgs/inh./yr*)

*)Tal taget fra ”Kortlægning af dagrenovation i Enfamilieboliger/Etageboliger”, Miljøprojekt 1414 udført af Econet for MST 2012/2014  



Pulpning er tilendebragt



Biopulp klar til biogasanlæg



Typisk rejekt



Standard Ecogi anlæg

Fødetragt

Pulper

Separator

Procestanke

Transportsnegl

Skruepresse



Automatisk kran til Ecogi anlæg



Fuldautomatisk styring



Pulpkarakteristika

• Fra 15 - 17% TS

• KOD omkring 85% VS in TS

• Partikelstørrelse (målt på TS):
• 93% <1.3 mm, 60% <100 μ

• Renhed af biopulp >99,9% (tør basis)

• Metanudbytte >450 Nm3 CH4/t VS svarende til 65 Nm3

CH4 pr ton biopulp. 

• 1 ton affald svarer til ca.1.5 ton biopulp

• pH værdi omkring 4,0 - 4,5 

• Lave værdier af tungmetaller og andre 
fremmedelementer



Hurtig gasudvikling i digester



ETV udført af DTI/DANETV



Synlige urenheder i pulpen



Synlige urenheder i pulpen



Opsummering af væsentligste fordele

- Designet til at modstå de udfordringer organisk affald byder 

på, tåler fremmedlegemer (metaldele, sten mm.)

- Tillader de fleste forskellige emballagetyper – plastik, metal 

dåser, glas, papir, pap mm.

- Enestående, dokumenteret pulpkvalitet (>99.9%), digestat

kan bruges direkte som næringsrig gødning i landbruget

- Optimal udnyttelse af det organiske indhold i affaldet (>95%)

- Tillader højt indhold af plastikemballage og andre 

uorganiske komponenter i affaldet (op til 20%). 

- Fuldautomatisk drift, lave drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger






