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OPI-PROJEKT 

Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 

Referat af møde 2 med Fugato // besøg hos Gemidan Ecogi og Billund Vand 
Dato: 11-12 10 2017 
 
Deltagere:  
Fugato: William Koch og Hanne Nisbet 
Bofa: Jens Hjul-Nielsen, Cæsar Funch Jensen, Henrik Larsen og Mette Butzbach 
AAU: Stig Hirsbak  
Gemidan: Lars Ravn Nielsen og Tobias Hoffmann 
Billund Kommune: Jette Søgaard 
Billund Vand: Bjarne Bro 
 
Program: 
Onsdag: Besøg hos Gemidan Ecogi  

1) Præsentation af Gemidan Ecogi, OPI projektet og drøftelser om KOD mv. 
2) Besigtigelse af forbehandlingsanlæg 

 
Torsdag: 
Besøg hos Billund Vand og møde med Billund Kommune  

3) Præsentation af Billund Vand og Billund Kommune vedrørende erfaringer med madindsamling og 
iblanding af pulpet madaffald i spildevandsslam, forud for udbringning på landbrugsjord 

4) Besigtigelse af anlæg 
 
Bilag: ppt fra Gemidan Ecogi 
 
Ad. Pkt. 1) 
Jf. ppt.  
Generelle drøftelser om KOD mv.; håndtering af erhvervsaffald, udnyttelse af reject, troværdig indsamling 
og behandling. Synlige urenheder. 
Poser: Anlægget kan håndtere det hele, alle poser sorteres ud, men almindelige plastposer foretrækkes. 

 Papir: væsker og drypper hos forbrugeren + de suger fedt til sig, som ellers kunne energiudnyttes i 
anlægget. 

 Plast: almindelig plastpose, gerne én dedikeret til madaffald så fejlsorteringer minimeres. Frigør 
CO2 ved forbrænding.  

 Bioplast: bliver meget våd og kan skabe lugtproblemer. Mindre optimal end almindelig plast. 
 
Drøftelser vedrørende forhold på Bornholm; affaldsmængder – forventet max. 5-6000 t/år, kapacitet på 
Gemidan Ecogi anlæg, hygiejniseringsproces, gaspotentiale i KOD. Økonomi for projekt. Behandlingspris på 
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pulpeanlæg skal konkurrere med forbrændingsprisen på Bofa. Økonomi ved transport og behandling ovre. 
Afsætning af pulp. 
 
Drøftelser om udbud: grænse for synlige urenheder i slutprodukt, evalueringskriterier, prisstruktur, bod vs. 
bonus, borgertilfredshed, redskaber til at korrigere system. 
 
Krav til location for pulpanlæg: frostfri bygning, 200 m2, placering ved Biokraft eller Bofa pga. transport, 
lugtproblematik og mandskab.  
 
 
Ad. Pkt. 2) Rundvisning og gennemgang af teknik.  
 
 
Ad. Pkt. 3) 
Præsentation af den model som anvendes i Billund Kommune og som har kørt i knap 20 år; 
Papirposer + papirsæk + særlige poseholdere til køkkenet + miljøstativ udleveres af kommune.  
Miljøstativ + kærre godkendt af arbejdstilsynet.  
14 dg tømning – ved boligforeninger ugentligt af hensyn til lugtgener. 
Borgere kan tilvælge mere kapacitet til restaffald (ikke oftere afhentning). 
Ved afvigelser – sækken indsamles ikke ved forkert sortering. Der laves fotodokumentation og udfyldes 
besked til borger. Ved gentagne afvigelser = regning til borger. 
 
Vigtigt at der er opbakning til system og at den går hele vejen rundt – affaldsmedarbejder, indsamler, 
politiker, alle skal være villige til at stå på mål og forsvare løsning. Der kan være meget modstand og skepsis 
som skal overvindes. 
 
Opstartskampagne og dernæst årlig/kontinuerlig kommunikation for at fastholde sorteringsengagement. 
Vigtig at tvære synlig i lokalsamfundet. 
 
Aktuelt kører Billund med et udbud på mad + restaffald og et andet udbud på genanvendelige fraktioner.  
 
 
Ad. Pkt. 4) Rundvisning på Billund Vand. 
 


