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OPI-PROJEKT 

Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 

Referat af møde 1 med Fugato // studietur til Gotland 
Dato: 18-19 09 2017 
 
Deltagere:  
Fugato: William Koch og Hanne Nisbet 
Bofa: Jens Hjul-Nielsen, Cæsar Funch Jensen, Henrik Larsen og Mette Butzbach 
AAU: Stig Hirsbak og Hans Christian Holmstrand 
Region Gotland: Lisa Larsson, Katarina Nilsson og Magnus Jönsson 
 
Mødet er en studietur til Region Gotland for at få fremvist deres affaldsservicesystem, herunder 
madindsamling, forbehandlingsanlæg, biogas, tankanlæg, gasbiler, samt problemadresser, ”beholder-huse” 
mv. 
 
Program: 
 
Mandag 

1) Introduktion og program  
2) Rundtur i Visby inkl. frokost 
3) Gennemgang af Upphandlinger / affaldsservicesystem og udbud 

 
Tirsdag 

4) Opsamling fra mandagen 
5) Biogasanlægget 
6) Forbehandlingsanlæg 
7) Opgradering og tankanlæg 
8) Sortering ved flerfamilies huse og miljøstationer, samt ”sista posen” ved færgen. 

 
Bilag1: Presentation avfall 18 sept 2017_Gotland_udbud 
 
 
Ad. Pkt. 1)  
Gennemgang af ”opbygning” af affaldsservicesystem på Gotland (husstandsindsamling, återvinningscentral 
og återvinningsstation) –  
Husstand: Madaffald + brændbart  
Återvinningstation og -central: papir, glas, metal, plast 
Kun återvinningscentral: el + hvidevarer, farligt affald, grovaffald. 
Madaffald sorteres i bioplastpose og i særlig beholder med luftgennemstrømning via små lufthuller i 
siderne og ”rillet” bund – for at undgå saft, fluer, utøj og lugtgener. 
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Ad. Pkt. 2) 
Fremvisning af: 
Lille skraldebil uden komprimator og med høj indlæsning, tømning af madaffald mv. i små tætte bygader. 
Affaldshuse centralt placeret i forhold til de ejendomme hvor det ikke er muligt at ha beholder på matriklen 
(tilpasning til bymiljø). 
Problematik med at få plads til skraldebil / anbringe bil så tømning er OK jf. arbejdsmiljø og sikkerhed. 
Återvinningsstation ved flerfamilieshus (tilpasning til bymiljø). 
  
 
Ad. Pkt. 3) 
Jf. bilag 1. 
Diskussioner:  
Kontraktlængde, etablering af anlæg, affaldsmængder / forventet mængde af KOD fraktion. 
Kommunen ejer faste anlæg (og bestemmer beliggenhed), entreprenør ejer, etablerer og driver 
procesanlægget for forbehandling af madaffald. 
Brugerundersøgelser / kommunikation med borgerne – forklare virkning og formål med sortering. 
Kontrakt opdelt i faser, opstart 1 fraktion, undervejs i periode 2 fraktioner – transformering i samarbejde 
med entreprenør.  
Borgere kan selv vælge mellem flere indsamlingsordninger, man har forsøgt at lade gebyret motivere.  
Overvejelser: Vil man styre mod at alle SKAL sortere (dvs. at man modtager en mindre ren fraktion) eller at 
dem der ønsker at sortere skal gøre det og man dermed modtager en mere ren fraktion / altså mængde 
eller kvalitet. 
Beslutningsgrundlag; hvad skal sorteres, hvornår skal der hentes, hvilken beholder og hvad skal være 
motivationsfaktor?  
 
Gotland har valgt at rulle KOD indsamling ud i 9 faser fordelt over 3 år for hele øen (kompliceret logistik 
alene at få folk tilmeldt ordningen og uddelt ny beholder rettidigt). 
Hver etape opdelt i tidsplaner / uger 1-12. Undervejs i projektet har der sket udvikling jf. placering af 
beholdere, rationalisering af indsamlingsruter, forbedring af planlægning, mv.  
Borgermøder forud for alle etaper (mere end 1000 gæster til møder), med deltagelse af politikere, 
embedsmænd og entreprenører.  
 
Enkelt system, let at forstå = god sortering. 
Forankring politisk og i egen virksomhed, intern kommunikation, opfølgning. 
Grænseflader ml. kommune og forbehandlingsanlæg, kommune og indsamler, forbehandlingsanlæg og 
biogasanlæg.  
 
 
Ad. Pkt. 4) 
Diskussioner om udformning af nyt udbud jf. eksisterende situation med etableret entreprenør. 
Herunder risiko for privat monopol situation ved kun 1 anlæg på øen.  
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Ad. Pkt. 5) 
Fremvisning af biogasanlæg + intro til processer i anlægget. 
 
Ad. Pkt. 6) 
Fremvisning af forbehandlingsanlæg til madaffald, herunder aflæsning af madaffald, pulp, reject og 
udsorterede plastposer.  
 
Ad. Pkt. 7) 
Fremvisning af anlæg til opgradering af gas til brændstof, samt tankanlæg til busser og til personbiler.  
 
Ad. Pkt. 8) 
Fremvisning af återvinningsstation, indsamling ved flerfamilieshus og et eksempel på hvad der ikke 
fungerer: ’sista posen’ – en opsamlingsstation for sidste affaldspose inden folk tager færgen.   


