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OPI-PROJEKT 

Øget ressourceeffektivitet i affaldssystemet på Bornholm 

(Cleantech TIPP) 
 
 

Referat af møde 2 med Ragn Sells og Lennart Ipsen  
Dato: 0510 2017 
 
Deltagere:  
Ragn Sells: Massimo Forti 
Lennart Ipsen: Johnny Ipsen 
Bofa: Jens Hjul-Nielsen, Cæsar Funch Jensen, Henrik Larsen og Mette Butzbach 
AAU: Stig Hirsbak og Hans Christian Holmstrand 
 
Dagsorden: 

1. Rundvisning og samtaler på Biokraft / samarbejde, muligheder, teknik, mv.  
2. Scenarier og muligheder på Bornholm 
3. Indsamling, transport og logistik 
4. Opsamling 

 
Udenfor dagsorden: Referat af møde 1 godkendt. 
 
Bilag: Regionalfondsprogram 2014 - 2020 
 
Ad. Pkt. 1) 
Drøftelser om kapacitet på Biokraft, KOD vs. majs i anlægget, landbrugets interesser, gaspotentiale, mv.  
Det er nødvendigt for projektet at der er opbakning fra landbruget, som skal modtage produktet i sidste 
ende.  
 
 
Ad. Pkt. 2) 
Drøftelser om økonomisk model for etablering og drift af forbehandlingsanlægget, prisstruktur mv.  
Forventede affaldsmængder:  
2-3000 t. kommunalt (forventet mængde på baggrund af Hasleforsøget) 
2-3000 t. erhverv (der er tale om et kvalificeret bud) 
Det begrænsede marked er en udfordring for økonomien. Der er behov for at kvalificere mængden af 
potentielt erhvervsaffald på øen. Prisstrukturen skal være konkurrencedygtig med forbrændingsprisen på 
Bofa. 
 
KOD affaldet kan også behandles ovre. Inklusiv transport vil den pris estimeret være den samme som eller 
konkurrencedygtig med aktuel forbrændingspris. Det vil også kunne lade sig gøre for erhvervsaffaldet. 
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Aktuelt har Bofa ikke kapacitet til selv at behandle alt brændbart affald på øen – dvs. en del sendes til 
behandling ovre. Når 2-3000 t. KOD frasorteres restaffaldet vil der blive kapacitet ledig i ovnen til en del af 
det andet affald som udskibes.   
 
Der er lokale innovationsmidler i Regionalfonden for Bornholm, som kan søges af små/mellemstore 
virksomheder til anlægsinvesteringer. 

- Se vedlagte bilag. 
 
Ad. Pkt. 3) 
Drøftelser om beholdere, størrelser, sække, gamle og nye bydele, fordele og ulemper, tømmeteknik og 
logistik for skraldemanden, samt biltypers fordele og ulemper. 
http://steco.no/produkter/renovasjonsbiler/ 
 

 Skraldebiler på gas: 
Hos Volvo vil prisen blive ca. 45 % dyrere – driftsomkostningerne endnu ukendte, men de forventes at være 
højere end ved diesel som drivmiddel.  
 

 Skraldebiler på el: 
Ragn Sells indfaser skraldebiler på el i Norge – pga. tilskud fra staten som gør det rentabelt modsat i 
Danmark. Bornholm ville dog egne sig til elbiler pga de korte afstande og det allerede etablerede elnet ( i 
modsætning til kørsel på gas hvor der ikke er etableret net). 
Volvo tror ikke på el som drivmiddel til tung transport. 
 
En højere pris på en skraldebil skal ses i lyset af at levetiden kun er 7-8 år når der køres med KOD pga. det 
høje syreindhold i affaldet / væsken fra affaldet. 
 
Drøftelser om innovation i kontraktperioden – det kan være en mulighed at have en særbil kørende som 
testbil i kontraktperioden, som en del af skraldeflåden – f.eks. for at undersøge drift af aggregat ved el, eller 
udvikle metode til effektiv vask af aggregat og beholder, eller andet med henblik på teknisk udvikling.  
 
 
Ad. Pkt. 4) 
Afgørende at landbruget er involveret i projektet, og at der ligger skriftlige aftaler som garanti for at 
Biokraft og landbruget er med som partner. 
Når det kommer så langt vil et tilbud være baseret på at visse forudsætninger er på plads, samt med 
forbehold for miljøgodkendelser mv.  
Det vil være nødvendigt med et nuanceret kendskab til affaldsmængderne på Bornholm, og hvis et udbud 
skal være interessant for Ragn Sells skal der være sikkerhed for tallene og de må ikke være uden ansvar for 
udbyder.   

http://steco.no/produkter/renovasjonsbiler/

