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OPI-PROJEKT 
Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 

Referat af møde 1 med Ragn Sells og Lennart Ipsen  
Dato: 0609 2017 
 
Deltagere:  
Ragn Sells: Massimo Forti 
Lennart Ipsen: Johnny Ipsen 
NGF Nature Energy: Morten Gyllenborg og Kenneth 
Bofa: Jens Hjul-Nielsen, Cæsar Funch Jensen, Henrik Larsen og Mette Butzbach 
AAU: Stig Hirsbak og Hans Christian Holmstrand 
 
Dagsplan 

1) Velkomst  
2) Nature Energy præsentation  
3) Rundvisning på Ragn Sells og NGF Nature Energys anlæg 
4) Drøftelser vedrørende Bofas kommende udbud 

 
Bilag: ppt. fra NGF Nature Energy; Biogas_Morten_Gyllenborg_06_09_2017_hos_RS 
 
Ad. Pkt. 1) 
Præsentationsrunde og kaffe. 
 
Ad. Pkt. 2) 
Jf. ppt.  
Bofas forskellige overvejelser om mulige scenarier på Bornholm blev drøftet, herunder; 
Kontraktperioden skal afspejle/være rimelig i forhold til de nødvendige investeringer. 
Projekt kræver politisk vilje. Bornholm har fordel af at der er eksisterende biogasanlæg der kan opgraderes. 
Ulempe at der ikke er gasnet – dvs. biogas skal transporteres til evt. modtager / anvendes til transport. 
Virksomheders interesse i at aftage gassen? Gas til transport skal have kvalitet jf. f.eks. skraldebilens 
motorkrav fra producent. Der er mindre støttekroner når gas anvendes til transport. 
Det anbefales at Bofa undersøger mængder og muligheder og stiller scenarier op.  
 
Ad. Pkt. 3) 
Besigtigelse af begge anlæg.  
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Ad. Pkt. 4) 
Om selve forbehandlingsanlægget og pulpen: 
Kvalitet af pulp jf. input (dvs. kvalitet af indsamlet affald som tilføres anlægget). 
Anlæggets evne til at håndtere input (slid, driftsstop, mv.). 
Tørstofindhold. Indhold af urenheder. Analysekrav. 
Skalering af anlæg jf. mængde KOD på Bornholm. 
Sæsonsvingninger i affaldsmængde (turistsæson). 
Papir eller plastpose. 
 
Om udbud og muligheder på Bornholm:  
Placering af forbehandlingsanlæg; væk fra naboer, ikke i følsomt område. Gerne i synergi med 
forbrændingsanlæg. 
Tidsperspektiv fra kontraktunderskrivelse til ibrugtagning af forbehandlingsanlæg (lokation, tilladelser, 
bestilling og opsætning af udstyr + leveringstid på biler). 
Back – up plan hvis det med tilladelserne trækker ud?  
Det vil være at foretrække hvis så meget som muligt er på plads allerede i udbuddet. 
Biokraft skal være 100% afklaret i udbud (sikkerhed / risiko / forpligtigelse mv). 
 
Om indsamling: 
Plastik eller papirspose til KOD? (CO2 problematik med plast). 
Indsamling i sæk eller beholder? 14 dages indsamling? Levetid på bil der samler KOD. 


