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1 RESUMÉ

1.1 Baggrund og formål

Med den kommende Ressourcestrategi fra regeringen forventes det, at der vil 

være krav om udsortering af genanvendelige fraktioner, herunder organisk 

dagrenovation, som skal understøtte EU’s 2020-plan. Nærværende 

værdikædeanalyse er et screeningsværktøj, der skal give Bofa overblik over 

effekterne ved særskilt behandling af den organiske fraktion fra 

dagrenovationen, herunder miljø, energiproduktion og 

genanvendelsesprocenten.

1.2 Metodetilgang

Analysen tager udgangspunkt i en værdikædeanalysemodel, hvor effekten af 

kildesortering af organisk affald beregnes i forhold til genanvendelsespotentialet 

af dagrenovationen, den ændrede energiproduktion og de afledte økonomiske 

effekter på Bofa. 

Der tages udgangspunkt i en værdikædeanalyse, der omfatter de væsentligste 

konsekvenser for energiproduktionen og økonomien ved ændringer af 

håndteringen af dagrenovationen af Bofa, som er anskaffelse af affaldsmateriel, 

indsamling og behandling af den indsamlede dagrenovation. Som udgangspunkt 

er det antaget, at Bofa udleverer to nye plastbeholdere til borgerne i stedet for de 

nuværende sækkestativer, og servicerer kommunens indbyggere med et nyt 

stativ og opsamlingsposer af papir til bioaffaldet i køkkenet. Den kildesorterede

dagrenovation vil blive indsamlet skiftevist med 14 dages intervaller, hvor det 

transporteres til Bofa. 

Det antages at den brændbare fraktion vil fortsat blive brændt på Bofa, mens 

analysen afdækker med forskellige variationer af behandlingsmuligheder for 

bioaffaldet. Bioaffaldet vil enten blive forbehandlet på et nyt forbehandlingsanlæg

placeret på Bofa med henblik på bioforgasning på det fælles gyllebaserede 

biogasanlæg på Bornholm. Alternativt vurderes 2 scenarier, hvor den 

kildesorterede bioaffald bliver omlastet i en ny hal og transporteret til Sjælland 

eller Jylland til eksisterende anlæg med kapacitet til forbehandling og forgasning 

af biopulpen.

Til sidst i rapporten er der lavet følsomhedsanalyser, som afdækker potentialet 

ved at substituere den udsorterede mængde med enten ved fra haveaffaldet 

eller importeret affald, samt evt. behandling af kildesorteret erhvervsaffald.

Der er anvendt 2012 data til vurdering af omkostningerne i de enkelte scenarier.

1.3 Konklusioner

Analysen viser, at det er muligt at genanvende 31% af den usorterede 

dagrenovation. Indsamling og behandling af kildesorteret affald vil øge 

omkostningerne sammenlignet med forbrænding af hele dagrenovationen under 
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forudsætning af, at prisen på biopulpen hos biogasanlægget er 0 kr. per ton. Den 

laveste pris ved kildesortering af dagrenovation kan opnås ved etablering af et 

forbehandlingsanlæg på Bofa med en kapacitet på 2,5-3 ton i timen.

Ved forbehandling og bioforgasning på Bornholm, reduceres 

nettovarmeproduktionen med 9%, mens den forbrændte mængde dagrenovation 

reduceres med ca. 28%. Ved bioforgasning vil der modsat referencescenariet 

blive produceret el, således at den samlede behandling af dagrenovation vil 

bidrage med en øget elproduktion baseret på vedvarende energi til Bornholm

med en nettostigning på 4.000 GJ. Hvis forbehandlingen af bioaffaldet foregår 

uden for Bornholm, vil den samlede varmeproduktion reduceres med ca. 35% i 

forhold til forbrænding af den fulde dagrenovationsmængde, mens tonnagen 

reduceres med 31%, hvor elforbruget tillige reduceres med ca. 30% til et 

nettoforbrug på ca. 2.100 GJ. 

Det økonomisk mest fordelagtige scenarie afhænger af afregningsprisen for 

biopulpen. Hvis det bornholmske biogasanlæg afregner med 0 kr./ton, vil det 

økonomisk mest fordelagtige scenarie være fastholdelse af referencescenariet. 

Det billigste scenarie for kildesortering med afregningsprisen på 0 kr. vil være 

etablering af et Biosep-anlæg på Bornholm, som er tæt fulgt af fraførsel af den 

kildesorterede fraktion til Komtek grundet en lav behandlingspris. Scenarierne er 

inklusiv etablering af hal, anlæg, udlevering af beholdere og stativer, 14-dages 

indsamling og udlevering af poser til borgerne.

Tabel 1-1: Årlige meromkostninger i forhold til referencen (forbrænding) ved 0 kr. per ton 

biopulp.

Biogas på Bornholm Transport til Sjælland

Scenarie Ecogi 
forbehandling

Biosep 
forbehandling

AIKAN KOMTEK

Samlet 3,7 mio. kr. 2,3 mio. kr. 3,3 mio. kr. 2,6 mio. kr.

Helårsrenovation 166 kr. per år 103 kr. per år 148 kr. per år 117 kr. per år

Følsomhedsanalysen viser, at den samlede økonomi er følsom over for den 

indsamlede mængde bioaffald, idet kapaciteten på anlægget er ca. 40% højere 

end den årlige forventede tonnage af bioaffald fra husholdningerne. Ved 

supplement med organisk affald fra erhvervslivet er det muligt at forbedre 

selskabsøkonomien, således at behandlingsprisen for Biosep reduceres fra 660 

kr. per ton til 515 kr. per ton. Det kræver dog en dispensation fra Miljøstyrelsen.

Substitution af den reducerede mængde til forbrænding er selskabsøkonomisk 

mest fordelagtigt ved sortering af ved fra haveaffaldet til forbrænding, der 

samtidig sikrer Bofa en højere omsætning og fastholdelse af de nuværende 

direkte tilknyttede arbejdspladser på forbrændingsanlægget, mens der på 
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forbehandlingsanlægget er antaget en medarbejdervækst på Bofa på 1½ 

mandeår. 

Det skal understreges at scenarierne for behandling af madaffald på Bornholm er 

afhængig af, at biogasanlægget kan modtage biopulpen. Biogasanlægget har 

ved afrapporteringen en udfordring i forhold til Mejeriforeningens krav til, at den 

behandlede mængde alene skal baseres på sporbare kilder, hvilket 

husholdningsaffald ikke er omfattet af. Det anbefales derfor at der indledes en 

dialog med biogasanlægget med henblik på at identificere en løsning på 

problematikken. 
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2 FORMÅL OG METODEBESKRIVELSE

2.1 Overordnet formål og metode

Formålet med analysen er at få undersøgt, hvordan særskilt behandling af 

organisk affald vil påvirke de forskellige trin i behandlingen af affald 

(værdikæden) på Bofa i form af ændringer i affaldsstrømme, energiproduktion og 

økonomi sammenlignet med forbrænding. 

Der analyseres forskellige to forskellige forbehandlingsmetoder af kildesorteret 

affald og efterfølgende bioforgasning på Bornholm samt transport fra Bornholm 

til hhv. AIKAN og KOMTEK på Sjælland.

Indledningsvist analyseres affaldsstrømme, samt de afledte 

indsamlingsomkostninger og udgifter til indkøb af nye beholdere. Herefter 

beregnes energiproduktion/forbrug og økonomi for 1 ton dagrenovation for de 

forskellige forbehandlingsmetoder og slutbehandlingsmetoder (forbrænding og 

bioforgasning).  

Til slut sammensættes scenarierne til en samlet analyse for de årlige 

omkostninger til indsamlingen fremgår, og de analyserede forbehandlings- og 

slutbehandlingsmetoder resulterer i 5 scenarier, heraf ét referencescenarium 

(udelukkende forbrænding) som alle omfatter den samlede 

dagrenovationsmængden. Dette betyder, at der i biogasscenarierne, udover 

omkostninger til indsamling, materiel, forbehandling og bioforgasning, også 

indgår omkostningsændringer til forbrænding ved den ændrede 

affaldssammensætning af restaffald og rejekt fra forbehandlingsanlægget, 

således at den øgede brændværdi prissættes.

2.2 Rapportens opbygning

Rapporten indledes med en beskrivelse af de overordnede forudsætninger for 

analysen (kap. 3) efterfulgt af en beskrivelse af dagrenovations sammensætning 

og mængder (kap. 4).

Dernæst gennemgås først indsamling (kap. 5), forbehandlingsteknikker (kap. 6)

og herefter slutbehandlingsteknologier (forbrænding og bioforgasning) (kap. 7), 

dels i form af en teknologibeskrivelse, dels i form af en beskrivelse af de 

behandlede mængder (tørstof, tilsætning af vand mv.), herunder energiindhold,

og endelig følger en beskrivelse af de økonomiske data. I denne beskrivelse 

opgøres alle affalds-, energi- og økonomidata i forhold til 1 tons tilført affald. 

Følgeligt sammensættes scenarier (kap. 8) med forskellige kombinationer af

forbehandlings- og slutbehandlingsteknologier. Her opgøres alle affalds-, energi-

og økonomidata i forhold til den samlede dagrenovationsmængde, som Bofa

modtager. Referencescenariet er forbrænding af den samlede 

dagrenovationsmængde på Bofa’s forbrændingsanlæg. 
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Resultaterne sammenfattes i kap. 9, og der præsenteres følsomhedsanalyser i 

kap. 10. Konklusioner findes i kap. 11.
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3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER

Nærværende analyse baseres på stamdata, som dels er indhentet fra Bofa, dels 

fra leverandører af forbehandlingsteknologier samt erfaringstal fra 

biogasbranchen.

For at sikre klarhed over den terminologi, der anvendes for de forskellige outputs 

(grønne kasser) fra processerne (blå kasser), er de vist i nedenstående figur.

Outputtet fra de forskellige forbehandlingsmetoder kaldes typisk forskellige 

navne, fx biovæske, biopulp mv. 

.

Figur 3-1: Procesdiagram for indsamling og behandling af kildesorteret dagrenovation

3.1 Affaldssammensætning og mængder

Udgangspunktet for affaldssammensætningen og mængderne er indvejede 

dagrenovationsmængder i 2012 på Bofa. Miljøstyrelsen har i samarbejde med 

Econet udarbejdet en sammensætning af standardrenovation for affald 

Opsamling i stativ i køkken

Forbehandling

Bioforgasning

BiopulpRejekt

Afgasset biopulp

Indsamling i beholder

Bioaffald

BioaffaldRestaffald

Indsamling i beholder

Restaffald

Forbrænding
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produceret i Danmark1. Opgørelsen af affaldsmængderne fremgår af Tabel 3-1.

Der blev i 2012 indsamlet i alt 9.524.ton usorteret dagrenovation til forbrænding

på Bornholm, som indgår i nærværende analyse. Dagrenovation udgør ca. 48%

af den samlede forbrændte mængde på forbrændingsanlægget.

I opgørelsen og beregning af produktion af varmen på Bofa’s anlæg er det 

antaget at sammensætningen af dagrenovationen er stabil. Fakta er dog, at 

affaldet vil variere over året, f.eks. vil der ske en fordampning i varme perioder, 

således at tørstofandelen indsamlet om sommeren i gennemsnit er højere end 

om vinteren. Omvendt vil der ofte blive smidt mere vegetabilsk affald ud, f.eks. 

vandmelonskræller, grønsagstoppe mv. om sommeren, som reducerer 

tørstofindholdet i den samlede organiske fraktion, idet tørstofindholdet i 

vegetabilsk affald generelt er lavere end det gennemsnitlige tørstofindhold.

Ud fra affaldssammensætningen kan energiindholdet af dagrenovationen 

beregnes, idet det samlede energibidrag hænger sammen med indholdet af vand 

og tørstof, samt affaldets sammensætning.

Analysen af de enkelte fraktioners energiindhold per kg tørstof er baseret på 

Easewastes 48 fraktioner (DTU’s LCA-værktøj), hvor Econets bestemmelse af 

tørstof (anvendt i forbindelse med projekt for Nomi, 2012) er anvendt til at 

fastsætte energiindholdet for den enkelte affaldstype, idet brændværdien som 

oftest har vist sig at være lavere for affaldet end den teoretisk beregnede 

brændværdi ud fra tørstofindholdet i Easewaste.

Denne grundlæggende antagelse har væsentlig indflydelse på outputtet fra en 

behandlingsproces, idet den influerer på forbehandlingens forbrug af væske, 

samt den efterfølgende energipotentiale af de producerede affaldsstrømme til 

hhv. forbrænding og bioforgasning.

                                                  
1 Sammensætning af dagrenovation og ordninger for hjemmekompostering, Miljøprojekt 

nr. 868, 2003.
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Madaffald

Andet organisk

Andet 

organisk/uorganisk

Uorganisk

Tabel 3-1: Dagrenovationssammensætning og mængde 2012, Bofa.

Affaldsfraktion Andel Dansk standard

dagrenovation

Energi Tørstof

% Ton/år GJ/kg TS % af våd vægt

Vegetabilsk madspild 31,07% 2.876 12,41 29,22

Animalsk madspild 9,88% 914 20,48 37,78

Aviser 3,73% 345 15,18 64,94

Tidsskrifter 1,02% 94 14,17 83,03

Reklamer 3,61% 334 15,69 80,1

Bøger og telefonbøger 0,16% 15 17,09 83,57

Kontorpapir 0,81% 75 9,28 58,8

Andet rent papir 1,50% 139 13,30 75,17

Papir til emballering 1,80% 167 19,93 68,42

Pap 0,42% 39 14,04 74,05

Mælkekartoner ol. 2,32% 215 20,67 74,85

Kartoner m. Alu-folie 0,69% 64 23,49 83,86

Køkkenpapir 2,40% 222 12,98 37,32

Beskidt papir 1,25% 116 16,07 48,99

Beskidt pap 3,47% 321 15,84 59,17

Plastfolie 1,02% 94 40,02 95,64

Plastemballage 0,96% 89 37,15 93,17

Plastemballage - andet 0,37% 34 36,86 79,73

Andet af plast 6,82% 631 30,41 65,97

Haveaffald 3,31% 306 7,71 30,68

Døde dyr og ekskrementer 0,77% 71 10,54 39,53

Bleer og tamponer 6,59% 610 17,43 33,47

Vatpinde etc. 0,15% 14 25,36 65,73

Andet bomuld etc. 0,27% 25 -   52,47

Træ 0,38% 35 12,34 45,03

Tekstiler 1,95% 180 18,14 67,84

Sko og læder 0,45% 42 23,83 92,12

Gummi etc. 0,06% 6 27,07 92,35

Kontorartikler 0,36% 33 29,25 93,24

Cigaretskodder 0,21% 19 11,56 57,67

Andet brændbart 0,89% 82 23,92 90,53

Støvsugerposer 0,93% 86 7,84 70,82

Klart glas 0,86% 80 -   88,02

Grønt glas 0,86% 80 -   99,83

Brunt glas 0,86% 80 -   94,97

Andet glas 0,33% 31 -   89,45

Alu beholdere 0,43% 40 -   91,7

Alu bakker og folier 0,53% 49 5,36 81,16

Metalbeholdere 0,94% 87 -   86,82

Metalfolier 0,19% 18 36,69 89,35

Andet af metal 1,17% 108 -   91,71

Jord 0,36% 33 6,76 37,93

Sten og grus 0,82% 76 -   100

Aske 0,31% 29 -   67,01

Keramik og porcelæn 0,58% 54 -   97,7

Kattegrus 1,43% 132 -   83,94

Batterier 0,55% 51 -   91,1

Andet ej brændbart 0,17% 16 -1,07 63,38

Sum         100% 9.254
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Som nævnt må det forventes, at sammensætningen af affaldet varierer over året, 

samt efter hvilket område, der indsamles fra. Derfor vil det reelle input og output 

sandsynligvis afvige i forhold til resultaterne fra beregningerne. Der vil blive 

udarbejdet følsomhedsanalyser, hvor de forventede variationer fremgår, samt de 

påvirkninger det medfører for analysens resultater.

3.2 Forudsætninger for energiberegninger

Nyttiggørelsen af affaldet forudsættes i referencen at ske ved, at alt affaldet 

tilføres Bofa’s forbrændingsanlæg. Anlægget har en energiudnyttelse af affaldet 

på 93,9 % til varmeproduktion ud fra en antagelse om at affaldet i gennemsnit 

har et energiindhold på 9,3 GJ/ton og en årlig varmeproduktion på 176.643 GJ

solgt og 2.271 GJ bortkølet varme. Dette er en meget høj virkningsgrad i forhold 

til andre affaldsforbrændingsanlæg.

Nyttiggørelse af biogassen forudsættes at ske ved tilførsel af biogassen til en 

kraftvarmemotor med en totalvirkningsgrad på 85%, heraf en el-virkningsgrad på 

40%
2
. 

3.3 Økonomiske forudsætninger

De økonomiske beregninger bygger på data leveret fra de forskellige anlæg, 

samt Bofa’s nuværende omkostningsniveau ved tømning af beholdere og 

stativer. Der er taget udgangspunkt i en her-og-nu situation, hvilket betyder, at 

der ikke tages højde for prisudviklinger på fx energi, ligesom der ikke tages 

højde for ændrede tilskudsregler for biogas eller forbrænding over tid. 

For forbrændingsanlæg indgår ikke kapitalomkostninger (sunk cost), idet 

anlægget er opført, i modsætning til forbehandlingsanlæg, der udelukkende skal 

håndtere den organiske fraktion. Her indgår både drifts- og kapitalomkostninger. 

Ligeledes antages det, at forbrændingen af affaldsmængderne kan håndteres 

med den nuværende kapacitet, således at kedlen kan håndtere den ændrede 

brændværdi for affaldet ved udsortering af bioaffaldet og substitution af den 

reducerede mængde affald med erstatningsbrændsel 

Ved kildesortering indsamles den organiske dagrenovation separat. Dette kan i 

praksis gøres på en række forskellige måder, fx ved indsamling i to-kammer bil 

eller skiftevis indsamling af organisk dagrenovation og restaffald. 

I analysen tages der højde for eventuelle meromkostninger ved todelt 

indsamling, som omfatter omkostningerne ved indkøb af stativer, papirposer i 

køkkenet, samt indkøb og afskrivning på nye beholdere. Ligeledes medtages de 

ændrede tømningsomkostninger i forbindelse med den to-delte indsamling. Der 

                                                  
2

Baseret på Energistyrelsens teknologikatalog http://www.ens.dk/da-
DK/Info/TalOgKort/Fremskrivninger/Teknologikatalog/Documents/01-
10%20Electricity%20Generation%20and%20CHP%20-Thermal%20Processes.xlsx , 
idet der vælges data så eksisterende affaldsforbrænding og gasmotor har samme 
totalvirkningsgrad.  

http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Fremskrivninger/Teknologikatalog/Documents/01-10%20Electricity%20Generation%20and%20CHP%20-Thermal%20Processes.xlsx
http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Fremskrivninger/Teknologikatalog/Documents/01-10%20Electricity%20Generation%20and%20CHP%20-Thermal%20Processes.xlsx
http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Fremskrivninger/Teknologikatalog/Documents/01-10%20Electricity%20Generation%20and%20CHP%20-Thermal%20Processes.xlsx
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er endvidere indregnet en besparelse på papirsække ved at overgå til en system 

med containere. De specifikke forudsætninger gennemgås i kap. 5.

I følsomhedsanalyserne ses der på, hvad de forskellige valg har af betydning for 

resultaterne.

3.4 Miljøeffekter

Udsortering af en fraktion fra usorteret affald sker med det formål enten at 

forbedre de afledte miljøeffekter ved behandling af fraktionen, fx ved at ændre 

behandlingsformen fra forbrænding til genanvendelse og/eller øge værdien af 

fraktionen. 

Initiativer med henblik på at udsortere organisk affald har indtil nu haft til formål 

at reducere mængden til forbrænding og samtidig hæve andelen af affald til 

genanvendelse. Med genanvendelse af organisk affald forstås, at 

næringsstofferne fra bioaffaldet recirkuleres til jordbrug, da produktion af biogas 

(et brændsel) uden recirkulering skal betragtes som nyttiggørelse jf. definitionen 

på genanvendelse i affaldsbekendtgørelsens § 3 
3
:

”Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til 

produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål 

eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke 

energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til 

brændsel eller til opfyldningsoperationer”. 

Genanvendelsesmulighederne af biopulpen efter forbehandling er reguleret af 

hhv. Miljøbeskyttelseslovens § 194 og Slambekendtgørelsen5. Hvis biopulpen er 

baseret på kildesorteret affald, vil den afgassede biopulp kunne udbringes i 

overensstemmelse med Slambekendtgørelsens regler. Hvis biopulpen er baseret 

på usorteret dagrenovation, vil anvendelsen af biopulpen være reguleret af 

Miljøbeskyttelsesloven, hvor muligheden og miljøeffekten for udbringning af den 

afgassede masse skal vurderes af modtagerkommunen, som tillige skal indhente 

en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen og veterinærchefen i fødevareregionen, jf. 

afsnit 7.2.1.

Genanvendelseseffekten ved de analyserede forbehandlings- og 

forgasningsteknologier vil blive opgjort i henhold til Miljøstyrelsens definition, 

hvor det med den nuværende lovgivning vurderes, at forbehandling af det 

modtagne affald vil kunne registreres som genanvendelse, hvis den afgassede 

biopulp kan udbringes på jordbrug.

                                                  
3

BEK nr 1309 af 18/12/2012

4
LBK nr 879 af 26/06/2010

5
BEK nr 1650 af 13/12/2006
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4 DAGRENOVATION, SAMMENSÆTNING OG ENERGIINDHOLD

Opgørelsen af affaldet på de 48 fraktioner, som fremgår af Tabel 3-1, vil i denne 

sammenhæng kunne inddeles i 4 hovedgrupper; hhv. organisk affald, delvist 

organisk affald, uorganisk affald og vand.

4.1 Affaldssammensætning og energiindhold i dagrenovationen

Der tages udgangspunkt i den typiske affaldssammensætning for dagrenovation 

i danske husholdninger analyseret af DTU i samarbejde med Econet, idet de 4 

hovedgrupper kan beskrives med følgende karakteristika: 

― Madaffald mm.: Udgør 48,9% af affaldsmængden og har et gennemsnitligt 

tørstofindhold på 33,2%. Madaffaldet bidrager således med 162 kg tørstof 

per ton indsamlet dagrenovation. Den nedre brændværdi for tørstof fra 

madaffald er 17,8 GJ/ton. Madaffald mm. er den fraktion, som normalt indgår 

i sorteringsvejledningen i DK for kildesorteret organisk affald, og som Econet 

opgør som ”Organisk affald, KOD”. 

― Andet organisk affald.: Udgør 21,6% af affaldsmængden med et 

gennemsnitligt tørstofindhold på 66,4%. Andet organisk tørstof bidrager 

således med 144 kg tørstof per ton indsamlet dagrenovation. Den nedre 

brændværdi for tørstof fra andet organisk affald er 18,2 GJ/ton. Andet 

organisk affald er fibre af organisk oprindelse fra bl.a. bleer, papir, pap, 

bøger mv.

― Uorganisk affald: Udgør 29,5% af affaldsmængden med et tørstofindhold 

på 71,2%. Uorganisk affald bidrager således med 210 kg tørstof per ton 

indsamlet dagrenovation. Den nedre brændværdi for tørstof fra restaffald er 

17,5 GJ/ton.

― Vand: Udgør 48,4% af affaldsmængden. Vandet udgør i alt 484 kg per ton

indsamlet dagrenovation. Vand tillægges en negativ brændværdi på 2,34 

GJ/ton beregnet som opvarmning fra 20°C til 100°C og efterfølgende 

fordampning af vandet. 

Ved opdeling af affaldet i de 3 hovedgrupper er det muligt at beregne et evt. 

ændret biogasindhold af det kildesorterede affald, hvis der skulle være behov for 

eller ønskes en analyse af potentialet ved ændring af sorteringskriterierne hos 

borgerne.

Affaldets indhold af energi i de 4 hovedgrupper kan beregnes ud fra 

energiindholdet og tørstofandelen i Tabel 3-1. Energiindholdet baseret på den 

nedre brændværdi for et ton referenceaffald fremgår af Tabel 4-1:
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Tabel 4-1: Energiindhold i 1 ton referenceaffald (dagrenovation).

Fraktion Masse Brændværdi per 
fraktion

Samlet 
energiindhold

Madaffald mm., tørstof 162 kg 17,8 GJ/ton 2,88 GJ

Andet organisk, tørstof 144 kg 17,4 GJ/ton 2,50 GJ

Uorganisk, tørstof 210 Kg 17,5 GJ/ton 3,67 GJ

Vand 484 Kg -2,34 GJ/ton - 1,13 GJ

Total 1.000 kg 7,91 GJ/ton 7,91 GJ

Brændværdien og fordelingen i de enkelte fraktioner er baseret på analyser 

foretaget af Econet og Easewaste i 2009
6
, som fremgår af Tabel 3-1.

4.2 Affaldssammensætning ved kildesortering

Når affaldet kildesorteres, opdeles dagrenovation i to fraktioner: organisk affald 

og restaffald, der indsamles i separate beholdere. Energiindholdet og tørstoffet i 

fraktionen afhænger således af den forventede sammensætning af det 

indsamlede affald.

Det forudsættes, at der ved indførsel af kildesortering vil blive anvendt en 

sorteringsvejledning, som omfatter affaldstypen organisk affald, hvilket som 

udgangspunkt er sorteret i henhold til opdelingen listet op i fraktioneringen af 

affaldet i den mørke grønne markering i Tabel 3-1 (Organisk affald, KOD), men 

vil erfaringsvist indeholde dele af restaffaldet, ligesom restaffaldet vil indeholde 

en stor del af det organiske affald.

Kildesorteret bioaffald der er indsamlet fra husstande består derfor i praksis

primært af Madaffald m.m. og vand, og i mindre grad af Andet organisk affald og

Uorganisk affald.

Restaffald består derimod primært af Uorganisk affald og Andet organisk affald, 

og i mindre grad af Madaffald m.m. og vand.

Det antages ved kildesortering, at der udsorteres 60% af fraktionen fra boligerne, 

i Bofa´s opland inklusiv sommerhusene og evt. erhverv der deltager i 

dagrenovationsordningen. Derudover antages det, at ca. 2,5% af restaffaldet 

fejlsorteres og tilføres anlægget med det kildesorterede affald, hvilket giver en 

samlet andel af urenheder i bioaffaldet på ca. 5%, hvor tidligere analyser har 

afdækekt en højere andel af urenheder. Andelen af urenheder stiger erfaringsvist 

med en høj andel af etageboliger med en fælles affaldsløsning, samt hvis 

affaldet indsamles i valgfri emballage. På Bornholm er andelen af boliger med 

fælles affaldsindsamling lav og Bofa har ønsket at indsamlingsposen er baseret 

                                                  
6 Riber, Petersen og Christensen, Chemical composition of material fractions in Danish 

household waste, Waste Management, Vol. 29, 2009
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på papir, hvorfor andelen af urenheder er estimeret til maksimalt at udgøre 5% af 

det ubehandlede bioaffald, idet anvendelsen af papirposer erfaringsvist 

reducerer andelen af urenheder. 

Med ovennævnte antagelser vil 60% af det organiske tørstof i Madaffald m.m.

udsorteres til den kildesorterede affaldsfraktion ved husstanden. Med antagelsen

om at den kildesorterede biomasse også indeholder 5% ”forureninger” af det 

øvrige affald, vil der således kunne genfindes 2,5% af Andet organisk affald og 

2,5% af Uorganisk affald i det kildesorterede affald, der tilføres 

forbehandlingsanlægget, som skal udsorteres for at producere en ren 

forgasningsbar fraktion. Samlet forventes det, at der udsorteres 306 kg til 

forbehandling per ton dagrenovation ved kildesortering, mens de øvrige 694 kg 

tilføres forbrænding.

Tabel 4-2: Sammensætning og fordeling af affald ved kildesortering ift. 1 tons 

dagrenovation.

Affaldstype Bioaffald (våd 
vægt)

Restaffald (våd 
vægt)

Bioaffald
(tørstof)

Restaffald 
(tørstof)

Madaffald 293 kg 195 kg 97 kg 65 kg

Andet organisk 5 kg 211 kg 4 kg 140 kg

Uorganisk 7 kg 288 kg 5 kg 205 kg

I alt 306 kg 694 kg 106 kg 410kg
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5 INDSAMLING AF DAGRENOVATION

Indsamlingen af dagrenovationen omfatter emballering og transport af affald ved 

og fra husstanden til behandlingsanlægget. Indsamlingen omfatter udstyr til 

opsamling i køkkenet, samt indsamlingen af affald i beholder ved den enkelte 

boligenhed/virksomhed.

Indsamlingen af affald i beholder omfatter valg af beholder, indsamlingsfrekvens, 

samt tømning og transport til anlæg.

5.1 Opsamling af affald i køkkenet

Opsamlingen af dagrenovation i køkkenet kan omfatte udlevering af stativer til 

køkkenet, ekstra poser dedikeret til den enkelte affaldsfraktion, dvs. vejen fra 

køkkenet til affaldsbeholderen uden for huset.

Ved opsamlingen af affaldet i køkkenet kan der være krav om stativets 

udformning, som relaterer sig til antallet af opsamlingsmuligheder, posens 

størrelse, samt muligheden for at der er lufttilførsel mellem posens side og 

stativets ydre flade. Ligeledes kan der være krav til posens egenskaber i relation 

til det enkelte forbehandlingsanlæg.

5.1.1 Usorteret dagrenovation

I referencescenariet opsamler borgerne på Bornholm dagrenovationen i et 

valgfrit stativ og posestørrelse i forbindelse med den daglige produktion af affald 

i køkkenet, dog under forudsætning af, at det emballerede affald kan placeres i 

stativet ved vejen. Den benyttede emballageform er ligeledes uden betydning, da 

forbrændingsanlæggets tekniske kapacitet ikke påvirkes af de gængse 

emballagers kemiske egenskaber. Derfor stilles der ikke krav til borgerne i 

forbindelse med opsamlingssystemerne monteret i køkkenet, hvorfor Bofa

hverken udleverer eller forhandler udstyr til den daglige opsamling af 

dagrenovation i køkkenet i referencescenariet.    

5.1.2 Kildesorteret dagrenovation

Ved indsamling af kildesorteret dagrenovation kan det overvejes om der skal 

stilles krav til opsamlingsudstyret i køkkenet. Med udgangspunkt i de hyppigst 

udbredte opsamlingsalternativer i køkkenet (papir, plast eller biopose), hvor 

posens egenskaber kan medføre krav til et særligt stativ, er der i det følgende 

taget udgangspunkt i et nyt scenarie for indsamling af dagrenovation på 

Bornholm.

Som udgangspunkt er det overordnet antaget, at der er tilsluttet 1 husstand per 

sækkestativ, 3 husstande per 360 l beholder til boligblokke, samt 6 husstande 

per 660 l beholder.

Det antages at restaffaldet fortsat indsamles i valgfri emballager, men at der 

stilles krav om indsamling af bioaffald i papirpose af en vådstærk kvalitet på 70 g 

per m
2
. Det antages, at indsamlingen i papirposer sker ved udlevering af 200 
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poser per husstand/indsamlingsstativ. Ved valg af indsamling af bioaffaldet i 

papirpose vil der blive stillet krav om, at posen placeres i et åndbart stativ, dvs. 

at væggen på stativet er perforeret, idet et lukket stativ øget risikoen væsentligt 

for, at papirposen gennemvædes og går itu, når affaldet bæres fra køkkenet ud 

til indsamlingsbeholderen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at Bofa udlevere 

et stativ til husstanden, for at gøre det brugervenligt for borgeren. Omkostningen 

til stativet er erfaringsvist ca. 20 kr. per stativ, som er indeholdt i omkostninger til 

indkøb af beholdere.

Det antages, at der skal udleveres 200 á 33 øre stykket per pose per husstand. 

Det udgør samlet 4.86 mio. poser  årligt til 24.412 husstande/tilmeldinger på 

Bornholm, svarende til en årlig meromkostning på 1,6 mio. kr..

5.2 Indsamling af affald i beholder

I forbindelse med indsamlingen af affaldet fra køkkenet, stilles en beholder/stativ 

til rådighed for borgeren, som tømmes med en fast tømningsfrekvens, hvorefter 

affaldet transporteres til (for)behandlingsanlægget, hvor det tømmes af.

5.2.1 Referencescenariet

I referencescenariet bliver dagrenovationen på Bornholm indsamlet i 

sækkestativer ved de fleste helårsboliger og sommerhuse, samt 660 l beholdere 

ved fælles affaldsløsninger i fx etageboliger og feriecentre. Dagrenovationen 

tømmes 1 gang om ugen som standard, men der er også mulighed for at 

reducere antallet af tømninger til en 14-dages tømning. I Tabel 5-1 fremgår 

antallet af tilmeldinger til dagrenovation på Bornholm pr april 2013
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Tabel 5-1: Indsamling af affald ved husstanden, Bornholm april 2013

Beholder Tømningsinterval Periode Enheder Tømninger 

pr. år

Priser

(kr/tømning)

Sækkestativ Ugetømning Helårs 15.936 52 11,59

14 dages tømning Helårs 4.237 26 11,59

14 dages tømning, Jun-Aug 55 6 11,59

Ugetømning Sommer 3.473 26 11,59

14 dages tømning 

JJA, sommer**

Helårs 257 13 11,59

Containere, 

660 L, BB

Ugetømning Helårs 335 52 23,5

Containere, 

660 L 

Ugetømning Helårs 3 52 23,5

Containere, 

360 L

Ugetømning Helårs 29 52 20,52

Containere, 

660 L, BB

Ugetømning Sommer 86 26 23,5

Containere, 

660 L 

Ugetømning Sommer 1 26 23,5

Containere, 

360 L

Ugetømning Sommer 0 26 20,52

   

Den samlede omkostning til tømning i referencescenariet er på ca. 12,5 mio.kr.

Ved tømning af sækkestativer indkøbes papirsække til stativerne, som er udbudt 

via det tidligere Renosam. Det er antaget, at der benyttes det antal papirsække 

per husstand, som tømningsfrekvensen er anført i Tabel 5-1, dvs. 52 poser til 

helårstømninger mv..

5.2.2 Indsamling af kildesorteret affald

Når kildesorteringen af dagrenovationen indføres, vil affaldet blive indsamlet i 2 

beholdere til hhv. restaffald og bioaffald, som tømmes skiftevist hver 14. dag, fx 

vil restaffaldet blive tømt i lige uger og bioaffaldet i ulige uger. 

Indsamlingen vil foregå i en traditionel et-kammerbil, som skal være monteret 

med perkolatopsamlingstank, som sikrer at der ikke spildes væske fra 

bioaffaldet, når bilen transporterer affaldet. 

Restaffaldet vil (primært ved haveboliger) som udgangspunkt blive indsamlet i en 

190 l plastbeholder, mens bioaffaldet vil blive indsamlet i en 140 l beholder, i 

stedet for at blive indsamlet i sækkestativ. Der vil derfor være behov for indkøb 
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af de 2 beholdere som erstatning for sækkestativet og papirposerne. 

Omkostningen hertil er estimeret til i alt 410 kr. pr. husstand7

Ved større boligblokke vil der ofte være opsat flere beholdere end 1 beholder i 

affaldsøerne. Her vil der ved opsætning af fx 2 stk. 660 l beholdere i 

referencescenariet typisk være mulighed for at nøjes med at opsætte en enkelt 

660 l beholder til bioaffald, og kun opgradere med yderligere 1 stk. 660 l 

beholdere til restaffald ved overgangen til 14-dages tømning. Idet der ikke har 

fuldstændig klarhed over fordelingen og antallet af containere er det i 

nærværende analyse antaget, at der vil være behov for opsætning af en 

tilsvarende beholdervolumen for at opretholde kapaciteten til 14 dages 

dagrenovation. Omkostningen til hhv. en 360 l og en 660 l beholder er anslået til 

hhv. 800 og 900 kr.

Det resulterer i følgende antal beholdere, som anført i Tabel 5-2.

Tabel 5-2: Nye beholdere ved kildesortering

Den samlede meromkostning til containere er beregnet til 10,2 mio. kr., og hertil 

kommer udbringning af beholdere, som er anslået til 50 kr. pr. beholder eller 

beholdersæt til erstatning for sækkestativer, i alt 1,2 mio. kr. Dette giver en 

                                                  
7

Miljøstyrelsen (2013): Miljø-og samfundsøkonomisk analyse af muligheder for øget genanvendelse 

af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation. 

Nuværende 
tilmelding

Beholderstørrelse og 
antal

    110 l    190 l  360 l 660 l

Pris pr. 
container
eller sæt

Omkostning til 
containere

Sækkestativ, uge 15.936 15.936 410            6.533.760 

Sækkestativ, 14 d 4.237 4.237 410            1.737.170 

Sækkestativ, 14 d 55 55 410                  22.550 

Sækkestativ, uge 3.473 3.473 410            1.423.930 

Sækkestativ, uge, 
JJA, sommer

257 257 410               105.370 

Containere, 660 L, 
BB

335 335 900                301.500 

Containere, 660 L 3 3 900                    2.700 

Containere, 360 L 29 29 800                  23.200 

Containere, 660 L, 
BB

86 86 900                  77.400 

Containere, 660 L 1 1 900                       900 

Containere, 360 L 0 0 800

I alt 10.228.480
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samlet omkostning på 11,4 mio. kr. svarende til en årlig omkostning på 1,5 mio. 

kr. Indendørs stativer koster i alt 0,4 mio. kr., svarende til en årlig omkostning på 

ca. 50.000 kr., mens udlevering af poser udgør en meromkostning på ca. 1,6 

mio. kr.

Til gengæld er der beregnet en besparelse på papirsække på 1,8 mio. kr. 

baseret på at 23.958 husstande overgår til containere og en sækkepris på 1,75 

kr./sæk.

Tabel 5-3:Tømning ved kildesortering

I Tabel 5-4 opsummeres de årlige meromkostninger til indsamling af kildesorteret 

affald. Enhedsomkostningen til tømning er antaget uændret ved overgang fra 

sække til containere. Ved ugeafhentning vil tømningsomkostningen ikke stige, da 

rest- og organisk affald afhentes skiftevis hver 14. dag. Ved 14. dages tømning 

vil der være en meromkostning ved tømning. Den samlede omkostning til 

Nuværende 

tilmelding

Nyt tømnings-

Interval

Periode Tømning

spris

Ekstratøm-

ninger pr. 

husstand

Meromkostnin

g til tømning

Sækkestativ, 
uge

14 d, skiftevis Helårs
11,59 0 -

Sækkestativ, 
14 d

14 d, skiftevis Helårs
11,59 26

             
1.276.778 

Sækkestativ, 
14 d

14 d, skiftevis Jun-Aug
11,59 6

                        
3.825 

Sækkestativ, 
uge

14 d, skiftevis Sommer
11,59 0

                               
-   

Sækkestativ, 
uge, JJA, 
sommer

14 d skiftevis

JJA, sommer
Helårs

11,59 13
                      

38.722 

Containere, 
660 L, BB

14 d, skiftevis Helårs 23,5 0 -

Containere, 
660 L 

14 d, skiftevis Helårs 23,5 0 -

Containere, 
360 L

14 d, skiftevis Helårs 20,52 0 -

Containere, 
660 L, BB

14 d, skiftevis Sommer 23,5 0 -

Containere, 
660 L 

14 d, skiftevis Sommer
23,5 0 -

Containere, 
360 L

14 d, skiftevis Sommer 20,52 0 -

I alt 1.319.324
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tømning ved kildesortering er på 13,8 mio. kr. Dette betyder at den samlede 

meromkostning i forhold til referencescenariet er på 1,3 mio. kr. 

Tabel 5-4: Indsamlingsomkostning, kildesorteret affald

Beholder Investering Årlige 

meromkostninger

Containere 10,2 mio. kr. 1,5 mio. kr.

Besparelser, store poser -1,8 mio. kr.

Poser indenfor 1,6 mio. kr.

Tømning, meromkostning 1,3 mio.kr. 

I alt 2,6 mio. kr.

Uanset om der tømmes bioaffald eller restaffald, vil affaldet blive transporteret til 

Bofa, hvor det vil blive behandlet på forbehandlingsanlægget eller 

forbrændingsanlægget.

5.3 Service til borgeren

I referencescenariet har kunderne oplevet en service, hvor der er et ugentligt 

tømningsvolumen på 110 l om ugen, og hvor borgeren har haft ansvaret for 

indkøb af beholderen, samt stativ til køkkenet. 

Borgerne vil få udleveret stativer og papirposer til indsamling af bioaffaldet, samt 

beholderne til indsamling ved vejkanten. Den ugentlige tømning vil blive fortsat, 

dog vil affaldet fremover blive opbevaret i 14 dage, idet restaffaldsbeholderen og 

bioaffaldsbeholderen vil blive tømt skiftevis i hhv. lige og ulige uger.

Ved implementering af to-delt indsamling vil borgerne opleve en øget service i 

forhold ti let øget tømningsvolumen (ved helårstømning ændres den fra 110 l til 

165 l per uge), men samtidig vil affaldet skulle opbevares i 14 dage fremover.
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6 FORBEHANDLINGSMETODER

For at kunne bioforgasse den organiske dagrenovation, er det nødvendigt at 

forbehandle dagrenovationen for at frasortere den ikke-organiske fraktion.

Forbehandlingen skal som udgangspunkt alene udføres på bioaffaldet. I det 

følgende beskrives to forskellige forbehandlingsmetoder, som er udvalgt med 

baggrund i en forventet økonomisk mest rentabel behandlingsmetode, som ville 

kunne behandle organisk affald indsamlet fra supermarkeder eller lignende, hvis 

det skulle blive muligt, enten ved en konkret ansøgning til Miljøstyrelsen om 

undtagelse for kravet om at kommunale behandlingsanlæg ikke må modtage 

erhvervsaffald til materialenyttiggørelse eller at forbehandlingsanlægget bliver 

delvist privat ejet, således at det er registreret som et privat ejet selskab.

 Ecogi, som forhandles i DK af Komtek Miljø af 2012 med 1 anlæg opsat i 

Danmark

 Biosep, som har flere referencer i Sverige og Norge (herunder Linköping 

og Oslo) forhandlet af Biopreplant

Der er medtaget omkostninger til etablering af hal i forbindelse med modtagelse 

af bioaffaldet, fødetragt og forbehandlingsanlæg, samt lagerfacilitet til flydende 

produkter. 

Der er ikke medtaget omkostninger til indkøb af gummiged, samt dieselforbrug 

og evt. lugtbegrænsende foranstaltninger, som evt. vil indgå i myndighedernes 

overvejelser ved etablering af hallen. Det forventes, at rejektet fra 

forbehandlingsanlægget transporteres via transportbånd til en eksisterende 30 

m3 container, som tømmes over i siloen til forbrændingsanlægget sammen med 

restaffaldet.

6.1 Ecogi, kildesorteret dagrenovation

6.1.1 Beskrivelse af teknologi

Ecogi er udviklet med henblik på at separere urenheder og evt. plastemballage 

fra kildesorteret organisk affald ved hjælp af en teknologi, som separerer det 

organiske affald ved at pulpe affaldet (opslemme affaldet i vand ved 

centrifugering), hvorefter rejekt og organisk affald separeres med en 12 mm. 

sigte. Herefter koncentreres biomassens tørstof ved hjælp af skruepresse. 

Affaldet forgasses sammen med gylle, men anlægget har også afprøvet

muligheden for at samforgasse biopulpen med slam. Anlægget kan håndtere 

emballeret erhvervsaffald og affald fra supermarkeder.
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Figur 6-1: Principskitse for Ecogi

Ecogi er i drift med 1 anlæg i fuld skala etableret i Holsted. Med den nuværende 

opbygning tilføres affaldet batchvist, hvorfor anlægget vil stå stille, når det ikke er 

bemandet. Anlægget har en stabil drift i forbindelse med forbehandling af 

kildesorteret affald indsamlet fra Vejle Kommune. Affald er indsamlet i 

plastposer. Derudover har anlægget gennemført adskillige tests på andet 

kildesorteret affald indsamlet i bl.a. Vestforbrændings opland samt 2 tests af 

usorteret affald indsamlet i Amager Ressourcecenters opland. 

6.1.2 Forudsætninger

For at beregne fordelingen af affaldet efter separationen af Bofa’s bioaffald er det 

antaget, at mængden af rejekt i forhold til indgangsmaterialet fastholdes i forhold 

til anlæggets oplysninger for papirposer på 15% af den indkomne masse, mens 

tørstofsandelen i biomassen fastholdes på 13% efter separation ved skruepresse 

på biovæsken, hvor det fraseparerede vand recirkuleres og tilsættes næste 

batch. Det antages at biopulpen overholder grænseværdierne i 

slambekendtgørelsen, hvorfor biopulpens fibre kan genanvendes efter 

biogasproduktion på f.eks. landbrugsjord.

6.1.3 Affaldssammensætning og energiindhold

Ved behandling af kildesorteret affald tilsættes en andel vand, som er afstemt 

efter tørstofindhold. Under de nuværende forhold med forbehandling af 

kildesorteret affald fra Vejle Kommune forbruges der per ton dagrenovation 0,7 

m
3

recirkuleret vand og 0,5 m
3

rent vand til at pulpe og separere affaldet i et 

rejekt og en biopulp, i alt 1,2 m
3

vand pr. tons kildesorteret affald. Idet affaldet fra 

Bornholm indsamles i papirposer vil tørstoffet i den indkomne masse være 

højere, hvorfor der anvendes mere vand til at pulpe processen. Det antages 

derfor at der anvendes 1,4 m
3

vand, heraf er 0,9 m
3

recirkuleret vand ved 

behandling af afafld i papirposer og standardaffald..

Ud fra modelforudsætningerne bliver tørstofindholdet i rejektet beregnet til 36,7% 

efter separationen.

Massebalancen er illustreret i Figur 6-2. 
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Figur 6-2: Massebalance for kildesortering af affald med Ecogi

Ved forbehandling af bioaffald tilføres der altså vand til det kildesorterede

organiske affald (hvor der dog også separeres vand til recirkulering), således at 

den samlede masse øges med ca. 43% i forhold til tilført dagrenovation.

Ud fra analyser af biopulpen udført af Komtek i forbindelse med kildesortering af 

affald, vurderes det at den organiske fraktion kan genanvendes efter 

forbehandlingen.

Ud fra massebalancerne kan fordelingen og brændværdien af de producerede 

affaldsfraktioner baseret på fordelingen af tørstofindholdet og procenten mellem 

biopulpen og rejektet beregnes. Fordelingen og balancen fremgår af Tabel 6-1.
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Tabel 6-1: Masse- og energibalance for Ecogi pr. ton dagrenovation

Fraktion Masse (tørstof/væske)   Brændværdi per 
fraktion

Energi i 
alt

Ind i Ecogi kg/ton dagrenovation GJ/ton GJ

Madaffald mm. TS 97,36 17,76 1,73

Andet organisk TS 3,59 17,43 0,06

Uorganisk TS 5,25 17,45 0,09

Vand inkl. tilført via 
affald

628,07 -2,34 -1,47

I alt tilført Ecogi 734,27 0,56 0,41

Ud af Ecogi

Tørstof i biopulp 89,57 17,76 1,59

Vand i biopulp 599,45 -2,34 -1,41 

Biopulp i alt 689,02 0,27 0,19 

Tørstof i rejekt 16,63 17,59 0,29

Vand i rejekt 28,62 -2,34 -0,07 

Rejekt fra Ecogi i alt 45,25 4,98 0,23 

Fra Ecogi i alt 734,27 0,56 0,41

6.1.4 Økonomiske enhedspriser

Da anlægget kun skal behandle det kildesorterede affald, er den nødvendige 

kapacitet kun på ca. 3.000 tons. Kapitalomkostninger er dog baseret på et 

anlæg, der kan behandle ca. 29.000 tons, da virksomheden ikke producerer 

anlæg i mindre skala. Der er antaget at anlægget kan drives med 1 ansat samt 

½ driftsleder/administrativ medarbejder, da det tænkes placeret i tilknytning til 

Bofa’s øvrige aktivitetsområder på Almegårdsvej. 

Det antages at der opføres en bygning med betongulv i beton, der er 

modstandsdygtigt i forhold til syrer, idet biopulpen har en lav pH. Opbevaring af 

væske til recirkulering vil foregå i en lagertank på ca. 5 m
3

Det antages, at 

anlægget opsamler den producerede biopulp i en lagertank på ca. 25 m
3
,som 

kan tømmes af en tankbil. Driftsomkostninger, el og øvrige forbrug er skaleret i 

forhold til den behandlede mængde, idet de er afhængig af den behandlede 

mængde affald, når anlægget kører batchvist.

Den samlede kapitalinvestering ved indkøb af et Ecogianlæg med lagerfaciliteter 

og bygninger er oplyst af forhandler til 22 mio dkr. som afskrives over 20 år.
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Tabel 6-2: Behandlingsomkostninger, Ecogi

Kr./tilført ton

El 23

Administration 106

Forsikringer 11

Vedligehold 233

Bemanding 141

Driftsomkostninger, i alt 515

Kapitalomkostninger* 572

Samlede omkostninger 1.087

*Baseret på 20 års levetid og 4% forrentning

Behandlingsomkostningen for kildesorteret affald til Ecogi er på ca. 1.100 kr. ton.

6.2 Biosep

Biosep er udviklet med henblik på at separere urenheder og evt. plastemballage 

fra kildesorteret organisk affald. 

6.2.1 Beskrivelse af teknologi

Affaldet fødes først ind i en tragt efterfulgt af en transportskrue, som føder en 

hammermølle. Her slås emballagen i stykker og større affaldsstykker neddeles. 

Derefter transporteres affaldet over en magnetseparator, hvor magnetisk metal 
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fjernes. Det neddelte bioaffald tilføres herefter Biosep-modulet, hvor der tilsættes 

væske, så der i biopulpen opnår den ønskede tørstofprocent på ca. 16,5%. 

Bioaffaldet bliver slynget, i en proces der varer omkring 5 min. i et lukket system 

med undertryk, hvor biopulpen suges ud gennem en sigte på 12 mm. 

Når der ikke tappes yderligere af systemet tilsættes en ny batch affald med 

væske, som gennemgår den samme proces, indtil rejektet i centrifugen opnår en 

given volumen i Biosep-modulet. Herefter vaskes rejektet med rent vand, hvor

det brugte vaskevand tilføres biopulpen. Biopulpen pumpes i løbet af hele 

processen kontinuert til en lagertank, som tømmes af tankvogn til biogasanlæg, 

mens rejektet transporteres via en snegl til en restaffaldscontainer.

Figur 6-3: Principskitse for Biosep – 1 trin

Der er pt. to anlæg i fuldskala i drift med op til flere enheder. Det ene er placeret i 

Sverige i Linköping og det andet i Norge på Oslos nyeste anlæg i Romerike. Det 

er større anlæg der modtager op til 35.000 ton madaffald/affald fra 

supermarkeder. Derudover er flere anlæg i mindre skala ved at blive realiseret 

bl.a. i Norge ved Frevar. Anlægget kan håndtere alle emballagetyper anvendt i 

husholdninger herunder affald emballeret i plast, samt affald fra supermarkeder i 

forskellig emballage. Bioposer er det mindst velegnede emballage.

6.2.2 Forudsætninger

For at beregne fordelingen af affaldet efter separationen med Biosep er det 

antaget, at mængden af rejekt i forhold til indgangsmaterialet fastholdes i forhold 

til anlæggets oplysninger (10% af den indkomne masse), mens tørstofsandelen i 

biopulpen fastholdes på 16,5% efter separation, hvor det fraseparerede vand 

recirkuleres og tilsættes næste batch. Det antages at biopulpen overholder 

grænseværdierne i slambekendtgørelsen, hvorfor den afgassede biopulp kan 

genanvendes efter biogasproduktion på f.eks. landbrugsjord.

6.2.3 Affaldssammensætning og energiindhold

Med ovenstående antagelser ved behandling af kildesorteret affald i papirposer

tilsættes en andel vand, som er afstemt efter tørstofindhold. I henhold til 

erfaringerne fra Bioseps anlæg i fuldskala (Linköping) med forbehandling af 

kildesorteret affald fra Linköping Kommune, forbruges der per ton kildesorteret 

dagrenovation 0,85 m3 væske til at separere affaldet i et rejekt og en biopulp, 
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som er lidt højere end de nuværende forbrugstal. Dette skyldes at affaldet er 

tørrere ved indsamling i papirposer end ved indsamling i plastposer. For 306 kg 

tilført affald forbruges derfor 0,268 m3 vand.

Ud fra forudsætningerne bliver tørstoffet i rejektet beregnet til 54% efter 

separationen.

Massebalancen er illustreret i Figur 6-4. 

Figur 6-4: Massebalance for kildesortering af affald ved Biosep

Ud fra praksis i Sverige og analyser af tungmetaller i biopulpen i forbindelse med 

kildesortering af affald, vurderes det, at den organiske fraktion kan genanvendes 

efter forbehandlingen. Ud fra massebalancerne kan fordelingen og 

brændværdien af de producerede affaldsfraktioner baseres på fordelingen af 

tørstofindholdet og procenten mellem biopulpen og rejektet beregnes. 

Fordelingen og balancen fremgår af Tabel 6-3.
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Tabel 6-3: Masse- og energibalance for Biosep pr. ton dagrenovation

Fraktion Masse 
(tørstof/væske)   

Brændværdi per 
fraktion

Energi i 
alt

Ind i Biosep kg/ton dagrenovation GJ/ton GJ

Madaffald mm. TS 97,36 17,76 1,73

Andet organisk TS 3,59 17,43 0,06

Uorganisk TS 5,25 17,45 0,09

Vand inkl. tilført via affald 467,45 -2,34 -1,10

I alt tilført Biosep 573,65 1,37 0,79

Ud af Biosep

Tørstof i biopulp 89,57 17,76 1,59

Vand i biopulp 453,29 -2,34 -1,06 

Biopulp i alt 542,86 0,97 0,53 

Tørstof i rejekt 16,63 17,59 0,29

Vand i rejekt 14,16 -2,34 -0,03 

Rejekt fra Biosep i alt 30,79 8,42 0,26 

Fra Biosep i alt 573,65 1,37 0,79

Ud fra beregningerne af energiindholdet i biopulpen og rejektet fra Biosep kan 

det ses, at brændværdien for fraktionerne er højere samlet set end for Ecogi 

kildesorteret, da det kildesorterede bioaffald til forbehandling tilføres mindre 

vand. Energiindholdet i biopulpen er vurderet ens, idet det er antaget at 

effektiviteten ved forbehandlingsprocessen er ens. Dog er energiindholdet per 

ton biopulp højere i Biosep, da der er mindre vand tilført biopulpen.

6.2.4 Økonomiske enhedspriser

Et Biosep-anlæg har relativt lave kapitalomkostninger og kan skaleres i mindre 

målestok og har dermed også lave vedligeholdelsesomkostninger. 

Bemandingsomkostninger ligger nogenlunde på niveau med et Ecogi-anlæg. De 

samlede anlægsomkostninger for et anlæg, der håndterer den kildesorterede 

organiske del vurderes på baggrund af erfaringstal fra Sverige til ca. 10 mio. kr.

inkl. bygning, lagertanke og fødetragt, men eksklusiv læssemaskine og 

container. 
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Tabel 6-4: Behandlingsomkostninger, Biosep 

Kr./tilført ton

El 37

Administration 106

Forsikringer 5

Vedligehold 110

Bemanding 141

Driftsomkostninger, i alt 400

Kapitalomkostninger* 260

Samlede omkostninger 660

*Baseret på 20 års levetid og 4% forrentning

De samlede behandlingsomkostninger ligger på ca. 660 kr. /tons.

6.3 Opsamling på forbehandlingsteknologier

Massebalancen og den samlede økonomi påvirkes alt efter den valgte 

indsamlingsmetode af affaldet, samt hvilken forbehandlingsteknologi, som 

benyttes i forbindelse med håndteringen af dagrenovationen. Nedenfor 

opsummeres de vigtigste pointer fra afsnittet.

Teknologierne til forbehandling af dagrenovationen kan alle håndtere 

kildesorteret organisk dagrenovation i valgfri emballage. Der er dog forskelle på 

opbygningen af teknologierne, som kommer til udtryk i forbindelse med 

massebalancen og den afledte økonomi. I Tabel 6-5 er de forskellige 

behandlingsteknologier af dagrenovationen opsummeret.

Tabel 6-5: Opsummering på behandlingsteknologier per ton dagrenovation.

Reference Ecogi Biosep

Affald til forbehandling 0 kg 306 kg 306 kg

Vandforbrug 0 kg 383 kg 237 kg

Hjælpestoffer - - -

Biopulp til forgasning 0 kg 689 kg 543 kg

Biogasudbytte (metan/ton dagrenovation) 0 m
3
  13,8 m

3
13,8 m

3

Biogasudbytte (metan per ton biopulp) - 20,0 25,4

Rejekt 0 kg 45 kg 31 kg

Restaffald 1.000 kg 719 kg 719 kg

Energiindhold til forbrænding 7,92 GJ 6,73 GJ 6,76 GJ
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Som det kan ses af Tabel 6-5 ændres mængden af affald og 

biogasproduktionen, alt efter hvilken forbehandlingsmetode og 

affaldssammensætning, der tilføres det enkelte forbehandlingsanlæg.

De samlede omkostninger for forbehandlingen er opsummeret i Tabel 6-6.

Tabel 6-6: Samlede forbehandlingsomkostninger per ton forbehandlet affald.

Ecogi Biosep

El 23 37

Administration 106 106

Forsikringer 11 5

Vedligehold 233 110

Bemanding 141 141

Driftsomkostninger, i alt 515 400

Kapitalomkostninger* 572 260

Samlede omkostninger 1.087 660

*Baseret på 20 års levetid og 4% forrentning
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7 SLUTBEHANDLING

Nedenfor beskrives de slutbehandlingsmetoder, der er analyseret i rapporten. 

Det drejer sig overordnet om to metoder, hhv. forbrænding og bioforgasning, 

hvor forskellige anlæg indgår i analysen:

 Forbrænding

o Eksisterende forbrændingsanlæg hos Bofa

 Bioforgasning

o Biogasfællesanlæg på Bornholm

o AIKAN, Audebo ved Holbæk, Sjælland

o KOMTEK, Holsted ved Vejen, Jylland

7.1 Forbrænding

Dagrenovation til forbrænding er defineret som affald med positiv brændværdi 

samt en liste over uønskede stoffer, som særligt omfatter PVC, PCB og 

tungmetaller. En række affaldsfraktioner er defineret som genanvendelige, men 

er de sammenblandet klassificeres en blanding af brændbart affald og 

genanvendeligt affald som brændbart.

7.1.1 Energibalancer

Såfremt affaldet nyttiggøres i Bofa’s anlæg, som forventes at have en 

totalvirkningsgrad på 93,9 % til varme, jf. afsnit 3.2, idet varmen udnyttes til 

fjernvarmeproduktion, fås følgende energiudbytte:

Tabel 7-1: Energiudbytte af 1 ton referenceaffald på Bofa

Energi, ind Varme, ud Samlet 
energiudbytte

Forbrænding 7,92 GJ 7,43 GJ 7,43 GJ

7.1.2 Økonomiske enhedspriser

Data for forbrænding er indhentet fra Bofa og tager udgangspunkt i BEATE 

indberetning fra 2012 prisniveau.

Der er udelukkende tale om driftsomkostninger, dvs. kapitalomkostninger indgår 

ikke.
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Tabel 7-2: Driftsomkostninger, forbrænding

Kr./tilført tons

Driftsomkostninger 725

Afgifter 454

Varmesalg -621

I alt, driftsomkostninger 558

Omkostningerne forholder sig til den samlede affaldsmængde med en 

brændværdi på 9,3 GJ/tons jf. Bofa’s grønne regnskab. Det antages, at 

driftsomkostninger til forbrænding ikke ændrer sig væsentligt, når 

affaldsmængden og sammensætningen ændrer sig, fx ved fjernelse af 

hovedparten af den organiske fraktion. 

Brændværdien for dagrenovationsdelen er beregnet til 7,92 GJ/ton, og 

varmesalget er derfor justeret proportionalt i forhold til denne brændværdi. Det 

betyder, at varmeindtægten for dagrenovationsdelen er nedjusteret i forhold til 

indtægten for den samlede affaldsmængde. I de øvrige scenarier hvor 

brændværdien i restaffaldet ændrer sig alt efter indholdet, er der ligeledes 

justeret i varmesalget, så det følger brændværdien proportionalt. 

7.2 Bioforgasning

Bioforgasning er en nyttiggørelsesproces, som muliggør genanvendelse og 

recirkulering af næringsstoffer fra organisk affald, efter at energien er omdannet 

til biogas af naturligt forekommende bakterier.  

Generelt er denne analyse baseret på en antagelse om, at biopulpen tilføres et 

biogasanlæg, som baserer sig på en såkaldt våd forgasningsproces, hvor 

biopulpen skal kunne pumpes rundt på anlægget. 

Hvis anlægget behandler gylle, er der en tommelfingerregel om, at væsken skal 

have et tørstof, der er omkring 12% for at sikre, at biopulpen kan pumpes rundt.

Hvis væske har en højere viskositet end f.eks. gylle, kan det dog godt lade sig 

gøre at pumpe væsker rundt med et højere tørstofindhold. Derudover har 

biogasanlæggene typisk krav om, at den største diameter på partiklerne i affaldet 

er 12 mm. Dette skal enten være klaret før biopulpen ledes til anlægget, eller 

biogasanlægget kan have en macerator, som neddeler biopulpen inden den 

ledes ind i tanken. Samtlige af de analyserede forbehandlingsanlæg leverer en 

biopulp, der lever op til de tekniske krav på biogasanlægget.

7.2.1 Krav til biopulp

Alt efter hvilket land der modtager biopulpen, vil en række krav til biopulpens 

oprindelse eller indhold af miljøfremmede stoffer gøre sig gældende. Nedenfor 

opsummeres krav for hhv. danske anlæg med udbringning på landbrugsjord eller 

andre arealer nævnt i slambekendtgørelsen.
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Ud over de tekniske krav til biopulpen (jf. afsnit 7.2), skal biopulpen leve op til 

lovgivningen for at kunne anvendes som slutprodukt på landbrugsjord. 

I Danmark er udspredningen af biopulp fra affald reguleret af hhv. 

Miljøbeskyttelsesloven og Slambekendtgørelsen, jf. afsnit 3.4.

Den afgassede biopulp fra kildesorteret affald eller pulp der har opnået tilladelse 

til at blive udspredt på et givent areal, skal overholde en række specifikke krav til 

indholdet af miljøfremmede stoffer per kg tørstof, herunder tungmetaller og 

komplekse organiske forbindelser, DEHP, NPE og PAH. Derudover stiller 

Slambekendtgørelsen krav om opvarmning af affaldet til 70 
o
C i en time, hvis 

affaldet skal kunne spredes frit i forhold til lovgivningen. Alternativt er der 

restriktioner på anvendelsen af den afgassede biopulp. Opvarmning af biopulpen 

er en mulighed på en del biogasanlæg.

Hvilket udspredningsareal der må spredes afgasset biopulp fra 

husholdningsaffald på kan endvidere være reguleret af krav fra aftageren af 

landmandens produkter. I Danmark har for eksempel fødevareproducenten Arla 

stillet krav til deres leverandører, hvor de forbyder anvendelsen af 

gødning/biopulp, som er helt eller delvist baseret på organisk husholdningsaffald. 

Kravene er opstillet af mælkeleverandørforeningen, men omtales oftest som 

kravene til ”Arlagården”.

Biogasanlægget på Bornholm afsætter pt. den afgassede gylle til landmænd, der

er omfattet af Arlagården. Derfor vil anlægget med de nuværende driftsforhold

have problemer med at modtage biopulp fra Bofa’s forbehandlingsanlæg, når

anlægget leverer gylle til landmænd, som dyrker foder til Arla’s malkekvæg.

Derfor skal denne problematik afklares, inden der tages en beslutning om Bofa

skal producere og levere biopulp til det bornholmske biogasanlæg. 

7.2.2 Energiindhold

Det antages, at forgasning af biopulpen på biogasanlægget som udgangspunkt 

sker med samme effektivitet og udnyttelsesgrad, uanset om forgasningen sker 

på eget eller eksternt anlæg. Derfor er de overordnede energibalancer for de 

forskellige biogasanlæg ens. Det konkrete energiudbytte afhænger dog 

naturligvis af sammensætningen af den biopulp, der kommer ind i anlægget, 

hvilket afhænger af den forbehandlingsmetode, der anvendes. Dette beskrives 

under scenarierne.

Energiudbyttet ved forgasning af madaffald er målt i utallige forsøg og ligger 

mellem 110 og 140 m
3

biogas per ton behandlet kildesorteret affald. Det præcise 

energiudbytte afhænger af rejektmængden og sorteringseffektiviteten på 

forbehandlingsanlægget. Udbyttet er afhængigt af energiindholdet i pulpen samt

tilgængeligheden af mikroorganismer og deres effektivitet. Idet energiindholdet 

per ton TS i Organisk affald og Andet organisk er opgjort til den samme 
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intensitet, vurderes det, at energiudbyttet per ton TS i biopulpen er ens for alle 

forbehandlingsteknologier.  

Med udgangspunkt i NIRAS’ erfaringsdatabase baseret på målinger og teoretisk 

udbytter er det vurderet, at udbyttet ved bioforgasning er 333 Nm
3

CH4 (metan) 

per ton tørstof tilført bioforgasning fra biopulpen. Energiindholdet i CH4 er 

beregnet til 0,0358 GJ/Nm
3
.

Biogas består af ca. 2/3-dele CH4 og ca. 1/3 del CO2 og har en massefylde på 

1,14 kg/Nm
3
. Derfor vil produktionen af gas fra et ton tørstof på 333 Nm

3
CH4  

(som udgør ca. 66% af biogassen) svare til ca. 500 Nm
3

biogas pr. ton tørstof. 

Dette har betydning for tørstofbalancen, da forgasning af biopulpen vil reducere 

tørstoffet ved fjernelse af kulstoffet og øvrige molekyler. Forgasning af 1 ton 

organisk tørstof medfører, at der fjernes ca. 568 kg tørstof, mens de øvrige 432 

kg tørstof forbliver i væsken som en ”Fiberfraktion”.

Ved forgasning på et biogasanlæg vil der være et egetforbrug til hhv. 

opvarmning af biopulpen, som øger omsætningshastigheden og effektiviteten af

de tilstedeværende mikroorganismer, samt elforbrug til omrører, pumper mv. 

Tabel 7-3: Egetforbrug til bioforgasning

Egetforbrug el Egetforbrug varme

Biogasanlæg 17,5 kWh/ton biopulp 33,6 kWh/ton biopulp

7.2.3 Økonomiske enhedspriser, biogasfællesanlæg

Der er ikke analyseret de økonomiske forhold for det bornholmske 

biogasfællesanlæg. I grundanalysen antages et modtagegebyr på 0 kr. I 

følsomhedsanalyserne beregnes break-even priser for biopulpen for forskellige 

scenarier.  

Energinet.dk har udgivet et faktaark med standardomkostninger for at 

biogasanlæg. Data herfra er vist i nedenstående tabel, som benyttes i 

forbindelse med vurdering af overskudsgraden for biogasanlægget ved 

modtagelse af biopulp fra forbehandlingen af bioaffaldet på Bofa.

Omkostninger er opgjort pr. indkommende ton biopulp, dvs. den fortyndede 

affaldsmængde, mens gasprisen er opgjort i henhold til nuværende 

tilskudsordning og den gennemsnitlige afregningspris for naturgas.

Tabel 7-4: Økonomiske nøgletal, fælles biogasanlæg. 

Fælles biogasanlæg

Driftsomkostninger 31 Kr./ton

Anlægsomkostninger 29 Kr./ton



3. september 2013

36Bofa:

Værdikædeanalyse af organisk affald

www.niras.dk

Fælles biogasanlæg

I alt, omkostninger biogasanlæg 60 Kr./ton

Gaspris (indtægt) 6,06 kr./ m3 metan

Gasprisen baserer sig på en forventning om, at der kan opnås fuldt eltilskud til 

anlægget. Endvidere er beregningerne baseret på en nu-situation. Som reglerne 

er nu, vil eltilskuddet aftrappes fra 2016. 

7.2.4 Økonomiske enhedspriser, BioVækst

AIKAN har et officielt modtagegebyr på 700 kr. pr. ton kildesorteret 

dagrenovation med et lavt indhold af urenheder.

7.2.5 Økonomiske enhedspriser, KOMTEK

KOMTEK har et officielt modtagegebyr på 375 kr. pr. ton kildesorteret 

dagrenovation for affald med et lavt indhold af urenheder.

7.2.6 Økonomiske enhedspriser, transport

Ved afsætning af biopulp til biogasfællesanlæg på Bornholm er der antaget en 

transportomkostning på 25 kr./tons.

Ved transport til BioVækst, AIKAN-teknologi på Sjælland og KOMTEK i Jylland

er der antaget en pris på 7.500 kr. for et 20 tons læs inkl. færgeoverfart. Dette 

svarer til en omkostning på 375 kr./tons. Transportprisen til KOMTEK er 

endvidere tillagt en broafgift på 1.600 kr. per hængertræk, som er 

omkostningerne for 1 tur over broen, idet det antages at vognmanden finansierer 

returkørsel med andre varer, når turen går retur fra Jylland.
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8 SCENARIER

Der er i alt 5 scenarier, der er analyseret på. Udover referencescenariet er der to 

scenarier med bioforgasning på Bornholm med hhv. Ecogi og Biosep 

forbehandling og to scenarier, hvor biopulpen sendes til Sjælland og behandles 

på hhv. AIKAN og KOMTEK.

Figur 8-1: Oversigt over sammensætning af scenarier

For hvert scenarium opgøres de samlede omkostninger for hele 

dagrenovationsmængden, så scenarierne er sammenlignelige. Det betyder at 

ved kildesortering af affaldet medtages også omkostninger til forbrænding af 

restaffald og evt. rejekt fra forbehandling. 

8.1 Referencescenarie

I basisscenariet forbrændes hele dagrenovationsmængden, dvs. 9.254 tons med 

en brændværdi på 7,92 GJ/ton. 

Tabel 8-1: Årlige nettoomkostninger, referencescenarie.

Basis Årligt antal Kr./ton Kr. i alt

Indsamling

Containere inkl. udbringning

Køkkenstativer 0
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Basis Årligt antal Kr./ton Kr. i alt

Tømning 1.054.149 12.467.324

Plastsække 1.032.803 1.807.405

I alt indsamling 14.274.729

Forbrænding

Driftsomkostning inkl. 
afgifter

9.254 1.179 10.910.065

Varmesalg 9.254 -528 -4.889.632 

Omkostninger i alt, 
forbrænding          6.020.433

Nettoomkostning        20.295.162

Den samlede omkostning i basisscenariet er således ca. 20,3 mio. kr.

8.2 Scenarium 1a, Ecogi kildesorteret og biogasfællesanlæg

I scenarium 1a forbehandles den kildesorterede organiske del af 

dagrenovationen, dvs. 2.831 tons på et Ecogi-anlæg. Der tilsættes en del vand, 

så outputmængden fra anlægget er 6.376 tons biopulp. Restaffaldet går til 

forbrænding, ligesom rejektet fra forbehandling (fra fejlsortering) går til 

forbrænding. Biopulpen køres til biogasfællesanlæg, hvor det forgasses og 

spredes på marken. Der indgår en omkostning til transport til biogasanlægget, 

hvorimod modtagegebyret i grundscenarierne antages at være 0 kr. 

Den samlede mængde til forbrænding er 6.842 tons fra rejekt og restaffald, hvor 

der ses en højere indtægt fra varmesalg per ton forbrændt mængde, grundet den 

højere brændværdi, som er 9,1 GJ/ton for det tilførte restaffald og rejekt i forhold 

til referencen på 7,92 GJ/ton dagrenovation.

Tabel 8-2: Årlige nettoomkostninger, scenarium 1a, Ecogi og biogasfællesanlæg

Årligt antal Kr./tons Kr. i alt

Indsamling

Containere inkl. udbringning

Køkkenstativer

48.370

26.595

1.460.752

Tømning 1.167.982 13.786.648

Poser indenfor 4.863.950 1.605.104

I alt 16.852.504

Forbehandling 2.831 1.087              3.076.251 

Bioforgasning

Transport af biopulp (ton)         6.376 25                159.405 

Modtagegebyr (ton)         6.376 0 0
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Årligt antal Kr./tons Kr. i alt

Omkostninger i alt                159.405

Forbrænding

Behandlingsomkostninger 6.842 1.179             8.065.870 

Varmesalg 6.842 -607           -4.153.815 

Omkostninger, i alt             3.912.055

Nettoomkostninger           24.000.215

Scenarium 1a er forbundet med en samlet omkostning på 24,0 mio. kr., hvilket er 

en meromkostning på 3,7 mio. kr. forhold til referencen.

8.3 Scenarium 1b, Biosep kildesorteret og biogasfællesanlæg

I scenarium 1b forbehandles den kildesorterede organiske del af 

dagrenovationen, på et Biosep forbehandlingsanlæg. Der tilsættes også her en 

del vand, så outputmængden fra anlægget er 5.224 tons biopulp.

Restaffaldet og rejektet fra forbehandling (fra fejlsortering) går til forbrænding. 

Den samlede mængde til forbrænding er 6.708 tons, hvor der ses en højere 

indtægt fra varmesalg per ton forbrændt mængde, grundet den højere 

brændværdi, som er 9,33 GJ/ton for det tilførte restaffald og rejekt i forhold til 

referencen på 7,92 GJ/ton, samt mindre vand i rejektet end ved Ecogi-

forbehandlingen.

Biopulpen transporteres til biogasfællesanlæg, hvor det bioforgasses og 

udspredes på marken. Der indgår en omkostning til transport til biogasanlægget, 

hvorimod modtagegebyret i grundscenarierne antages at være 0 kr. 

Tabel 8-3: Årlige nettoomkostninger, scenarium 1b, Biosep kildesorteret og 

biogasfællesanlæg

Årligt antal Kr./tons Kr. i alt

Indsamling

Containere inkl. udbringning

Køkkenstativer

48.370

26.595

1.460.752

Tømning 1.167.982 13.786.648

Poser indenfor 4.863.950 1.605.104

I alt 16.852.504

Forbehandling 2.831 659 1.866.566

Bioforgasning
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Årligt antal Kr./tons Kr. i alt

Transport af biopulp       5.024 25 125.592

Modtagegebyr 5.024       0 0

Omkostninger i alt 125.592

Forbrænding

Behandlingsomkostninger 6.708 1.179 7.908.043 

Varmesalg 6.708 -622 -4.174.757

Omkostninger, i alt 3.733.286

Nettoomkostninger 22.577.947

De samlede omkostninger for scenarium 1b er på ca. 22,6 mio. kr., hvilket er 2,3

mio. kr. mere end i referencen.

8.4 Scenarium 2a, Transport fra Bornholm og behandling på AIKAN 

I scenarium 2a samles den kildesorterede organiske del af dagrenovationen, i alt 

2.831 tons i en opsamlingshal, hvorefter det sejles til Sjælland og køres til AIKAN 

anlægget, BioVækst. Restaffaldet går til forbrænding, i alt 6.423 tons. Der indgår 

således en omkostninger til opsamlingshallen samt tranport til AIKAN. Endvidere 

indgår behandlingsgebyr på AIKAN på 700 kr./ton.

Brændværdien på affaldet til forbrænding er højere end i reference og 1-

scenarierne, hvilket skyldes, at rejektet fra forbehandlingen med tilhørende 

vandindhold ikke tilbageføres, hvilket øger tørstoffet og dermed brændværdien 

for den forbrændte dagrenovationsandel.

Tabel 8-4: Årlige nettoomkostninger, scenarium 2a , Transport fra Bornholm til AIKAN

Årligt antal Kr./tons Kr. i alt

Indsamling

Containere inkl.  udbringning

Køkkenstativer

48.370

26.595
1.460.752

Tømning 1.167.982 13.786.648

Poser indenfor 4.863.950 1.605.104

I alt 16.852.504

Transport til Sjælland

Opsamlingshal 147.164

Transport til fastlandet 2.831 375 1.061.710

I alt 1.208.874
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Årligt antal Kr./tons Kr. i alt

Forbehandling og 
bioforgasning

Behandlingsgebyr 2.831 700 1.981.859

Forbrænding

Behandlingsomkostninger 6.423 1.179 7.572.171

Varmesalg 6.423 -625 -4.014.588 

Omkostninger, i alt 3.557.583 

Nettoomkostninger, i alt 23.600.819

Scenarium 2a giver en samlet omkostning på 23,6 mio. kr., hvilket er en 

meromkostning på 3,3 mio. kr. i forhold til referencescenariet.

8.5 Scenarium 2b, Transport fra Bornholm og KOMTEK

I scenarium 2b samles den kildesorterede organiske del af dagrenovationen, i alt 

2.831 tons, i en opsamlingshal, hvorefter det sejles til Sjælland og køres til 

KOMTEK anlægget beliggende i Jylland. Restaffaldet går til forbrænding på 

Bofa, identisk med Scenarium 2A, dvs. i alt 6.423 tons med en brændværdi på 

9,33 GJ/ton. Der er medregnet en omkostning til opsamlingshallen samt 

transport til KOMTEK inklusiv broafgift, 1-vejs. Endvidere indgår 

behandlingsgebyr på KOMTEK på 375 kr./ton. 

Tabel 8-5: Årlige nettoomkostninger, scenarium 2b , Transport fra Bornholm til KOMTEK

Årligt antal Kr./tons Kr. i alt

Indsamling

Containere inkl.  
udbringning

Køkkenstativer

48.370

26.595

1.460.752

Tømning 1.167.982 13.786.648

Poser indenfor 4.863.950 1.605.104

I alt 16.852.504

Transport til Sjælland

Opsamlingshal 147.164

Transport til fastlandet 2.831 455 1.288.208 

I alt 1.435.372 

Bioforgasning

Behandlingsgebyr 2.831 375 1.061.710          



3. september 2013

42Bofa:

Værdikædeanalyse af organisk affald

www.niras.dk

Forbrænding 6.423

Behandlingsomkostninger 1.179 10.485.185

Varmesalg -625 4.014.588 

Omkostninger, i alt       3.557.583 

Nettoomkostninger, i alt 22.907.168

De samlede omkostninger for scenarium 2b er ca. 22,9 mio. kr., svarende til en 

meromkostning på 2,6 mio. kr. i forhold til referencen.
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9 SAMMENFATNING AF RESULTATER

I dette kapitel opsummeres resultaterne for både affaldsmængder, energiindhold 

og økonomi i de forskellige scenarier.

9.1 Referencescenarie

I referencescenariet forbrændes alt affaldet på forbrændingsanlægget. 

Affaldsstrømmen fremgår af Tabel 9-1 nedenfor.

Tabel 9-1: Affaldsstrømme til slutbehandling i referencescenariet

Affaldsstrøm Masse (ton) TS (ton)

Scenarie Reference Reference

Biopulp, forgasning 0 0

Dagrenovation, forbrænding 9.254 4.774

I alt til biogas 0 0

I alt til forbrænding 9.254 4.774

Det samlede energiudbytte ved forbrænding af den samlede mængde 

dagrenovation beregnes ud fra anlæggets samlede energieffektivitet. Derudover 

er egetforbruget af el oplyst i det grønne regnskab fordelt ligeligt mellem 

tonnagen, dvs. de er beregnet et egetforbrug på 92,1 kWh/ton affald lig med 0,33 

GJ/ton

Energiudbyttet ved referencescenariet fremgår af Tabel 9-2 nedenfor.

Tabel 9-2: Energiudbytte ved referencescenariet i GJ

Energiindhold 
i affald

Eludbytte Varmeudbytte Samlet 
energiudbytte

Forbrænding 73.247 0 68.778 68.778

Biogasmotor   -      -      -    

Totalt 73.247 0 68.778 68.778

Egetforbrug 3.068 0 0

Nettoudbytte -3.068 68.778 65.710

9.2 Kildesorteret affald

I scenarierne med kildesortering behandles kun den kildesorterede del på 

forbehandlingsanlægget, hvor det fulde potentiale for udsortering af madaffald 

ikke er anvendt som udgangspunkt. Dette skyldes, at borgerne ikke forventes at 

kunne udsortere mere end 60% i gennemsnit af den potentielle mængde. 



3. september 2013

44Bofa:

Værdikædeanalyse af organisk affald

www.niras.dk

9.2.1 Affald og energiproduktion

Affaldsstrømmenes sammensætning for den samlede dagrenovationsmængde 

fremgår af Tabel 9-3. Som det kan ses, reduceres den samlede mængde til 

forbrænding ved kildesortering med hhv. 22% ved Ecogi og 23% ved Biosep, 

hvilket skyldes, at rejektet fra Biosep indeholder mindre vand, grundet et mindre 

behov for vand til udsortering af det organiske til biopulpen. Denne effekt kan 

også ses i biopulpen, hvor Ecogi producerer en biopulp der er 27% større 

volumenmæssigt, men med det samme energiindhold. Det betyder at der på

biogasanlægget skal benyttes en større kapacitet til forgasningen af det samme 

energiindhold ved Ecogi i forhold til Biosep, som forbehandlingsmetode.

Tabel 9-3: Affaldsstrømme til slutbehandling ved kildesortering

Affaldsstrøm Masse (ton) TS ( ton)

Scenarie Ecogi Biosep Ecogi Biosep

Biopulp, forgasning 6.376 5.024 829 829

Rejekt, forbrænding 419 285 154 154

Restaffald 6.423 6.423 3.791 3.791

I alt til biogas 6.376 5.024 829 829

I alt til forbrænding 6.842 6.708 3.945 3.945

Det ses, at en høj andel fra forbehandlingen bliver til biopulp, og at mængden af 

tørstof er ens, mens andelen af vand er en anelse højere ved Ecogi’s 

forbehandlingsmetode end ved Bioseps forbehandlingsmetode. 

Ved vurdering af nettoenergiproduktionen skal der medtages følgende 

egetforbrug til henholdsvis Ecogi og biogasanlæg:

Tabel 9-4: Egetforbrug til forbehandlingsanlæg til kildesorteret affald

Egetforbrug el Egetforbrug varme

Forbrændingsanlæg 92,1 kWh/ton affald tilført 0
8

kWh/ton affald tilført

Ecogi 28 kWh/ton affald tilført 0 kWh/ton affald tilført

Biosep 35 kWh/ton affald tilført 0 kWh/ton affald tilført

Med en nyttiggørelse af metan i gasfyret kraftvarmemotor fås følgende samlede 

udbytte fra 1 ton affald ved forbehandling med Ecogi, bioforgasning (på 

biogasfællesanlæg) og forbrænding på Bofa’s anlæg:

                                                  
8 Egetforbrug af varme er indeholdt i virkningsgraden på 93,9 % idet den er beregnet på 

solgt varme kontra brændt mængde
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Tabel 9-5: Energiudbytte i GJ/år ved kildesortering, Ecogi

Brændværdi i 
affald

Eludbytte Varmeudbytte Samlet 
energiudbytte

Forbrænding 62.239 0 58.443 58.443

Egetforbrug -2.268 0 -2.268

Forbrænding i 
alt

62.239 -2.268 58.443 56.174

Biogasmotor 9.882 3.953 4.447 8.399

Egetforbrug -687 -771 -1.458

Biogas i alt 3.266 3.676 6.941

Netto udbytte 72.121 997 62.118 63.115

Det samlede energiudbytte er lidt lavere end i referencen (ca. 4%), som kan 

begrundes med en antaget reduceret virkningsgrad på en standard biogasmotor 

i forhold til forbrændingsanlægget, samt at en del af energien i fibrene går ”tabt” 

ved nedmuldning på landbrugsjord. Som det dog ses er der nu et nettoudbytte 

på el-siden til forskel fra referencescenariet, på trods af et relativt højt 

egetforbrug på forbrændingsanlægget. Dette kan tilskrives den høje el-

virkningsgrad på biogasanlægget.

Ved vurdering af nettoenergiproduktionen for affald forbehandlet ved Biosep, 

bioforgasning og forbrænding på anlægget medtages der ved opgørelsen af den 

samlede energiproduktion egetforbrug til henholdsvis Biosep og biogasanlæg

ligesom for scenarium 1A. Resultaterne viser, at den samlede energiproduktion 

reduceres med ca. 3 % i forhold til referencescenariet, dvs. marginalt mindre end 

for Ecogi.

Tabel 9-6: Energiudbytte i GJ per år ved kildesortering v. Biosep

Brændværdi i 
affald

Eludbytte Varmeudbytte Samlet 
energiudbytte

Forbrænding 62.553 0 58.737 58.737

Egetforbrug -2.224 0 -2.224

Forbrænding i 
alt

62.553 2.224 58.737 56.513

Biogasmotor 9.882 3.953 4.447 8.399

Egetforbrug -673 -608 -1.281

Biogas i alt 3.279 3.839 7.119

Netto udbytte 72.435 1.055 62.576 63.632

Brændværdien i den samlede mængde affald tilført forbrændingsanlægget er lidt 

højere end ved Ecogi, idet rejektet er tørrere for Biosep. Der ses fortsat et 
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nettoudbytte af elproduktionen. Det kan endvidere observeres, at den samlede 

bornholmske varmeproduktion kun er 9% lavere end referencescenariet ved 

forbrænding af ca. 27,5 % mindre dagrenovation, når der kildesorteres og 

biopulpen forgasses på det bornholmske fællesanlæg med en gennemsnitlig 

kraft/varmeproduktion. 

Der er dog stort set ikke nogen forskel mellem energiproduktionen ved de 2 

forbehandlingsteknologier til kildesorteret affald. Årsagen herfor er, dels at 

vandindholdet i rejektet stort set er identisk, samt at udsorteringseffektiviteten 

stort set er ens for begge teknologier, hvilket betyder at der er samme andel af 

rejekt og restaffald per ton dagrenovation, som skal nyttiggøres.    

Ved fraførsel af bioaffaldet til Sjælland vil en stor del af den af potentialet for 

produktion af vedvarende energi gå tabt. Her vil der blive fraført ca. 30% af den 

samlede affaldsmængde, som dog ikke er den andel med højest brændværdi. 

Det betyder at der ved fraførsel af bioaffald fra Bornholm vil ske en 

nettoreduktion på ca. 17% af den samlede energiproduktion.

Tabel 9-7: Samlet energiproduktion ved fraførsel af bioaffald

Energiindhold i 
affald

Eludbytte Varmeudbytte Samlet 
energiudbytte

Forbrænding 60.153 0 56.484 56.484

Biogasmotor 0 0 0 0

Total 60.153 0 56.484 56.484

Egetforbrug 0 -2.130 0 -2.130

Nettoudbytte 0 -2.130 56.484 54.354

9.2.2 Miljøeffekter, kildesortering

Ved kildesortering af affald vil en stor del af affaldet fortsat blive ført til 

forbrænding. Ca. 69% af det indkomne affald vil blive nyttiggjort direkte, mens 

31% vægtmæssigt vil blive udsorteret til forbehandling.

Forbehandlingen af det kildesorterede affald betyder, at der produceres en 

genanvendelig fraktion, som jf. affaldsbekendtgørelsen skal materialenyttigøres. 

Reelt set vil det dog være en mindre del af tørstoffet fra den organiske fraktion, 

som recirkuleres. Hvis det vurderes, hvor stor en andel af fibrene der recirkuleres 

på landbrugsjorden i forhold til den indgående mængde, vil den samlede 

genanvendelsesprocent baseret på affaldsindholdet ende på ca. 7% af den 

samlede dagrenovationsmængde eksklusiv sort jern fra forbrændingen og 

magnet separeret ved magnetseparatoren.
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9.2.3 Økonomi

I forhold til de økonomiske resultater er der en meromkostning forhold til 

referencescenariet for både bioforgasning på Bornholm og transport til Sjælland. 

Meromkostningen varierer fra 2,3 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Det billigste scenarium 

udover referencen ved kildesortering er at anvende Biosep forbehandling og 

bioforgasning på Bornholm.

Omkostningen til indkøb og udlevering af beholdere til borgerne, som øget 

serviceniveauet betragteligt betyder en samlet meromkostning på 2,6 mio. kr. i 

forhold til referencescenariet. Uden denne meromkostning ville både 

bioforgasning på Bornholm (med modtagegebyr på 0 kr.) med Biosep 

forbehandling være rentabel og transport fra Bornholm til KOMTEK vil balancere 

med referencescenariet.

Tabel 9-8: Sammenligning af scenarier med forbehandling af kildesorteret dagrenovation 

ift. forbrænding

Forbrænding Biogas på Bornholm Transport fra Bornholm

Reference 1a, Ecogi 1b, Biosep 2a, AIKAN 2b, KOMTEK

Ton Mio kr. ton Mio kr. Ton Mio kr. tons
Mio 
kr.

ton
Mio 
kr.

Indsamling 14,3 16,9 16,9 16,9 16,9

Forbehandling 2.831 3,1 2.831 1,9

Opsamling og transport fra 
Bornholm

2.831 1,2 2.831 1,4

Bioforgasning   6.376 0,2* 5.024 0,1* 2.831 2,0 2.831 1,1

Forbrænding 9.254 6,0 6.842 3,9 6.708 3,7    6.423 3,6   6.423 3,6

I alt 20,3 24,0 22,6 23,6 22,9

Nettoomkostning ift. 
referencescenariet

3,7 2,3 3,3 2,6

*Transport til biogasanlæg 

Analysen viser endvidere, at behandlingsomkostningerne for dagrenovation på 

forbrændingsanlægget er højere end forbehandling og forgasning på Bornholm 

ved hjælp af Biosep. Derfor vil en øget andel kildesorteret bio kunne forbedre 

økonomien ved etablering af kildesortering. Dette vil fx kunne ske ved at tilbyde 

erhvervslivet ledig kapacitet på forbehandlingsanlægget, alternativt opnå 

dispensation hos Miljøstyrelsen i forhold til kravene om, at offentligt ejede anlæg 

til kildesorteret affald ikke behandle erhvervsaffald, med mindre det var etableret 

inden februar 2009 med en given overskudskapacitet.

Omkostningerne ved de forskellige behandlingstrin samt de samlede 

omkostninger er vist i nedenstående figur.
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Figur 9-1: Totale omkostninger for alle scenarier..

Som det kan ses af Figur 9-1 har investeringsomkostningen for den valgte 

forbehandlingsteknologi stor betydning i forhold til den samlede omkostning for 

kildesorteringsscenariet, hvilket skyldes at de fleste forbehandlingsanlæg har en 

langt større kapacitet end det behov, som Bornholm har her og nu, men også i 

fremtiden, hvis befolkningsprognosen med faldende indbyggertal holder stik.

Derfor er det vigtigt at sikre sig, at det er muligt at indsamle den forventede 

kildesorterede mængde inden beslutning om, at forbehandlingsanlægget skal 

etableres på Bornholm eller om det skal transporteres væk fra øen uden 

forbehandling.

Reference  Ecogi  Biosep AIKAN  KOMTEK

I alt 20.295.162 24.000.215 22.577.947 23.600.819 22.907.168

Bioforgasning 0 159.405 125.592 1.981.859 1.061.710

Opbevaring og transport fra
Bornholm

1.208.874 1.435.372

Forbrænding 6.020.433 3.912.055 3.733.286 3.557.583 3.557.583

Forbehandling 0 3.076.251 1.866.566 - -

Containere og poser 1.807.405 3.065.855 3.065.855 3.065.855 3.065.855

Tømning 12.467.324 13.786.648 13.786.648 13.786.648 13.786.648
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10 FØLSOMHEDSANALYSER 

Idet der i analysen er identificeret flere parametre, som har væsentlig betydning 

for de samlede omkostninger for etablering af kildesortering af bioaffald på 

Bornholm, er der gennemført følsomhedsanalyser, der dels skal afklare hvilken 

effekt grundforudsætningerne har i forhold til meromkostningerne ved 

kildesortering. 

10.1 Break-even for at gøre bioforgasning mere rentabelt end 

forbrænding

Da modtagegebyret på biogasfællesanlæg på Bornholm er usikkert er der 

gennemført en række følsomhedsberegninger i forhold hertil. Beregningerne er 

gennemført som break-even beregninger, så illustreres hvad modtagebyret kan 

være for at forskellige mål opfyldes. 

Det er beregnet hvad Bofa skal modtage fra biogasanlægget for at bioforgasning 

er mere rentabelt end forbrænding af hele dagrenovationsmængden. Her skal 

Bofa modtage hhv. 581 og 485 kr. for biopulpen.

Tabel 10-1: Break-even omkostning for modtagegebyr til biogasfællesanlæg på Bornholm 

vs forbrænding

Ecogi Biosep

Modtagegebyr 581 485

Driftsomkostninger 60 60

Gassalg -236 -299

Samlet underskud for 
biogasanlæg

405 246

Det vil betyde at biogasanlægget ikke har gevinst (tværtimod sætter væsentligt 

til) ved modtagelse af biopulpen, idet de skal betale et betragteligt beløb til for at 

modtage den, som er opgjort i det samlede underskud for biogasanlægget. Det 

er altså ikke muligt at holde borgerne omkostningsløse ved at stille krav om en 

given pris for at modtage biopulpen på biogasanlægget.

10.2 Indsamling

I grundanalyse er det antaget at Bofa afholder omkostninger til både papirposer i 

køkkenet, nye containere samt ekstra tømning. I det følgende analyses hvad det 

betyder for resultatet hvis borgerne selv afholder omkostninger til indkøb af 

containere og udbringning, som i referencescenariet, hvor de selv afholder 

omkostningerne til indkøb af sækkestativer.

Det ses, at ved bioforgasning på Bornholm (med modtagegebyr på 0 kr.) og 

forbehandling med Biosep så kun er 0,9 mio. kr. dyrere end referencescenariet.
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Tabel 10-2: Ændrede omkostninger ved brugerbetaling af containere

Biogas på Bornholm Transport fra Bornholm

Reference 1a, Ecogi 1b, Biosep 2a, AIKAN 2b, KOMTEK

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Grundanalysen 20,3 24,0 22,6 23,6 22,9

Brugerbetaling 
af containere

20,3 22,5 21,2 22,1 21,5

Reviderede 
omkostninger

0 2,2 0,9 1,8 1,2

Meromkostningen ved kildesorteringen er derfor væsentligt relateret til den 

øgede service Bofa tilbyder borgerne ved at udlevere beholdere til borgeren.

10.3 Substitutionsbrændsel

I forbindelse med en del af dagrenovationen frasorteres opstår der ledig 

kapacitet på forbrændingsanlægget. Denne kapacitet kan med fordel anvendes 

til forbrænding af andet brændsel med en høj brændværdi.

Der er i projektet identificeret 2 mulige scenarier for ekstra tilførsel af affald til 

forbrændingsanlægget, sortering af ved fra haveaffald med fortsat kompostering 

af løvet alternativt import af affald fra udlandet med lav forbrændingskapacitet.

10.3.1 Ved fra haveaffald

Ved sortering af veddet fra haveaffaldet antages det, at den fulde mængde 

haveaffald neddeles og sorteres, hvorefter veddet separeres og løvet 

komposteres med efterfølgende milevendinger og harpning. 

Ved denne proces produceres der således 2.051 ton ved, dvs. ca. 85% af den 

reducerede mængde dagrenovation. Der er altså som udgangspunkt

tilfredsstillende kapacitet på anlægget til at håndtere mængden.  

Dette resulterer i en masse og energibalance, som er opgjort i Tabel 10-3. Der 

ses således en merproduktion af energi i forhold til referencescenariet på ca. 

32% i forhold til at lade kapaciteten på forbrændingsanlægget være uopfyldt, 

som omfatter den øgede varmeproduktion ved fyring med flis. I forhold til 

referencen øges energiproduktionen samlet set med ca. 28%.
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Tabel 10-3: Energibalance ved forbrænding af ved (GJ)

Brændværdi i 
affald

Eludbytte Varmeudbytte Samlet 
energiudbytte

Forbrænding 85.114 0 79.922 79.922

Egetforbrug -2.904 0 -2.904

Forbrænding i 
alt

85.114 -2.904 79.922 77.018

Biogasmotor 9.882 3.953 4.447 8.399

Egetforbrug 0 -673 -608 -1.281

Biogas i alt 0 3.279 3.839 7.119

Netto udbytte 94.996 375 83.761 84.137

Ved sortering af haveaffaldet i 2 fraktioner, løv og ved, vil der være en reduktion 

af omkostningerne til milevending og harpning af veddet, som er estimeret til at 

udgøre ca. 25% af den indsamlede mængde haveaffald på Bornholm. Som det 

kan ses, vil der være en besparelse ved at frasortere veddet fra haveaffaldet.

Tabel 10-4: Ændrede omkostninger ved substitution af reduceret brændbar mængde med 

haveaffald  

Biogas på Bornholm Transport fra Bornholm

Reference 1a, Ecogi 1b, Biosep 2a, AIKAN 2b, KOMTEK

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Grundanalysen 20,3 24,0 22,6 23,6 22,9

Brændværdi på 11 
GJ/ton9

21,7 25,2 23,8 24,8 24,1

Reviderede 
meromkostninger

0 3,5 2,1 3,1 2,5

Brændværdi på 
14,5 GJ/ton10

21,7 24,7 23,3 24,3 23,6

Reviderede 
meromkostninger

0 3,1 1,6 2,7 2,0

Den primære gevinst ved frasortering af veddet ved en brændværdi på 11 GJ/ton 

er relativ begrænset (en forskel på 0,2 mio. kr. årligt), hvilket kan tilskrives en 

besparelse på håndteringsomkostningerne, mens følsomhedsanalysen baseret 

på en højere brændværdi, netto bidrager med en gevinst på 

forbrændingsanlægget, grundet besparelser på afgifter sammenholdt med en 

                                                  
9 Kilde: Vestforbrænding, data fra eget haveaffaldsforsøg

10 Brændværdi på træaffald iflg. Skat
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øget energiproduktion. Der opnås klart en højere gevinst, jo højere brændværdi 

der er i veddet.

10.3.2 Importeret affald

Alternativt er der mulighed for at importeres affald fra udlandet med lav 

forbrændingskapacitet. Her kan det forventes en indtægt på ca. 250 kr. per ton 

for et brændsel med en gennemsnitlig brændværdi på ca. 11,5 GJ/ton. Det 

antages i alle scenarier at den reducerede tilførte mængde til forbrænding her 

erstattes af importeret forbrændingsegnet affald i tilsvarende mængde, således 

at der i referencescenariet er 0 ton tilført, ved Biosep (Sc. 1b) tilføres der 2.412 

ton mv. 

Tabel 10-5: Energibalance ved forbrænding af ved (GJ)

Brændværdi i 
affald

Eludbytte Varmeudbytte Samlet 
energiudbytte

Forbrænding 91.836 0 86.234 86.234

Egetforbrug -3.068 0 -3.068

Forbrænding i 
alt

91.836 -3.068 86.234 83.166

Biogasmotor 9.882 3.953 4.447 8.399

Egetforbrug 0 -673 -608 -1.281

Biogas i alt 0 3.279 3.839 7.119

Netto udbytte 101.718 211 90.073 90.284

Der ses altså samlet set den højeste energi- og varmeproduktion ved 

substitution af det kildesorterede bioaffald med importeret affald. 

Det antages at det importerede affald lagres på Bofa, som desuden afholder 

havnens håndteringsomkostninger ved modtagelse af ca. 2.500 ton ad gangen

(som er minimumsleverance jf. importøren Combineering). Dette vil betyde, at 

der skal opbygges et lager af forbrændingsegnet affald til et års drift.

Tabel 10-6: Ændrede omkostninger ved substitution af reduceret brændbar mængde med 

importeret affald

Biogas på Bornholm Transport fra Bornholm

Reference 1a, Ecogi 1b, Biosep 2a, AIKAN 2b, KOMTEK

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Grundanalysen 20,3 24,0 22,6 23,6 22,9

Brændværdi på 
11,5 GJ/ton

20,3 24,5 23,1 24,2 23,5

Reviderede 
meromkostninger

0 4,2 2,9 3,9 3,2
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Det ses altså tydeligt, at der ved import af affald vil være en betydelig merudgift i 

forbindelse med Bofa’s driftsbudget, idet energiindtægterne og modtagegebyret 

fra forbrænding af importeret affald langt fra kan modsvares af 

håndteringsomkostningerne. Brændværdien for at fastholde en 

omkostningsneutral forbrænding af importeret affald skal være oppe på 14,9 

GJ/ton affald, hvis scenarierne i forhold til kildesortering skal fastholdes i forhold 

til meromkostninger.

Fordelen ved substitution er, at arbejdspladser på Bornholm fastholdes samt at 

der sker en væsentligt øget varmeproduktion baseret dels på fossilfrie kilder 

(veddet), dels på affald indeholdende en andel af fossilfrit brændsel (importeret 

affald). Der er endvidere en mindre gevinst ved separation af ved og løv, som 

ved en lav brændværdi er en besparelse på håndteringen af haveaffaldet, mens 

den ved en øget brændværdi (over 12,5 GJ/ton) også vil være betyde overskud 

på håndteringen på forbrændingsanlægget.    

10.4 Forbehandling og bioforgasning af storkøkkenaffald

Der er et skjult potentiale for en øget mængde bioaffald til 

forbehandlingsanlægget i erhvervsaffaldet, idet storkøkkener og supermarkeder 

ikke kildesorterer madaffald. Det anslås af Bofa, at dette potentiale udgør ca. 

10% af den indvejede mængde småt erhvervsaffald, som omfatter 

storkøkkenaffald, madaffald fra supermarkeder og andet affald, som er 

emballeret og ikke kan tilføres biogasanlægget uden en forudgående 

behandling. 

I 2012 blev der leveret 5.951 ton småt erhvervsaffald. Ud fra en antagelse om, at 

ca. 827 ton madaffald inklusiv urenheder leveres til forbehandlingsanlægget ud 

over madaffaldet fra husstandene på 2.831 ton vil der i alt blive behandlet 3.656

ton på Biosep. I følsomheden antages det, at bemandingen kan fastholdes på 1 

medarbejder for anlægget og samme driftsledelsesomkostninger, mens andelen 

af vand er justeret ud fra en antagelse om, at affaldet leveres i plast og en anden 

sammensætning af det indkommende affald en ren dagrenovation, idet 

erhvervsaffald typisk er tørrere end dagrenovation fra husholdninger.
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Tabel 10-7: Driftsomkostninger til forbehandlingsanlæg ved tilførsel af erhvervsaffald.

Husholdninger

Kr./tilført ton

Husholdninger og 
erhverv

Kr./tilført ton

El 37 37

Administration 106 82

Forsikringer 5 4

Vedligehold 110 82

Bemanding 141 109

Driftsomkostninger, i alt 400 314

Kapitalomkostninger (20 årigt lån, 4% 
rente) 260

201

Samlede omkostninger 660 515

Det ses at de samlede forbehandlingsomkostninger falder væsentligt ved tilførsel 

af ca. 29% mere kildesorteret bioaffald fra erhvervet. 

Forbehandlingsomkostningerne er altså rimeligt følsomme over for den samlede 

tonnage til anlægget.

Dette giver en forskydning på mængderne som anført i 

Tabel 10-8: Energi- og massebalance ved tilførsel af kildesorteret erhvervsaffald.

Grundanalyse
Inklusiv 

erhvervsaffald

Reference
1b, 

Biosep
Reference 1b, Biosep 

Kildesorteret bioaffald (ton) 0 2.831 0 3.656

Biopulp (ton) 0 5.024 0 6.101

Forbrænding (ton) 9.254 6.842 15.205 12.198

Samlede mængder til 
slutbehandling

9.254 13.218 15.205 18.299

Elproduktion (GJ) -3.068 1.055 -5.041 -88

Varmeproduktion (GJ) 68.778 62.576 120.755 113.260

Samlet energiproduktion (GJ) 65.710 63.632 115.714 113.172

Ses den øgede mængde kildesorterede dagrenovation i et samlet perspektiv 

inklusiv forbrændingen og indsamlingen, kan forskellen på scenarierne aflæses i 

Tabel 10-8, hvor det fremgår, at energiproduktionen falder med ca. 2 %, hvor 

elproduktionen stort set er neutralt, til forskel fra referencescenariet med fuld 
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forbrænding, hvor der er et nettoforbrug på ca. 5.000 GJ. Varmeproduktionen 

reduceres væsentligt ved øget bioforgasning af det organiske affald, som 

primært skyldes, at der produceres en høj andel af el i stedet for varme på 

biogasanlægget, samt omkring 40% af energien fra det organiske affald 

nedmuldes på landbrugsjord, som tilført kulstof.

Det ses af Figur 10-1 at forskellen mellem referencen (inklusiv erhvervsaffald) og 

kildesortering med Biosep reduceres fra 2,3 mio. kr. til 1,9 mio. kr., hvis 

erhvervsaffaldet behandles på det bornholmske anlæg. Dette skyldes at Bofa 

ikke afholder indsamlingsomkostningen og behandlingsprisen på bioaffalde er 

faldet, samtdig med, at den gennemsnitlige brændværdi for både 

erhvervsaffaldet og dagrenovationen er steget.

Figur 10-1: Økonomiske forskelle ved behandling af kildesorteret erhvervsaffald på 

Biosep

Reference  Biosep

I alt 23.617.483 25.553.182

Bioforgasning 0 152.520

Forbrænding 9.342.754 6.663.795

Forbehandling 0 1.884.363

Containere og poser 1.807.405 3.065.855

Tømning 12.467.324 13.786.648
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11 KONKLUSION

Fordele og ulemper for de forskellige overordnede forbehandlings- og 

behandlingsmetoder er summeret i Tabel 11-1, som uddybes i de efterfølgende 

afsnit med de centrale konklusioner for hhv. genanvendelse, energi og økonomi.

Tabel 11-1: Fordele og ulemper ved gundscenarierne.

Reference Behandling på 
Bornholm

Transport til Sjælland

Fordele Kendt 

teknologi

Højt 

energiudbytte

Laveste 

omkostninger

Fastholder

energiproduktionen på 

Bornholm

Genanvendelsesprocent

en øges væsentligt

Fastholder 

næringsstoffer på øen

Kendte omkostninger

uanset mængder

Genanvendelsesprocent

en øges væsentligt

Ulemper Ingen 

genanvendels

e

Fordyrende ift. reference 

Afsætningsmuligheder til 

biogasanlæg endnu ikke 

muligt

Eksport af fossilfri 

energiproduktion fra 

affaldet Tab af 

gødningsværdien 

Fordyrende ift. reference

Usikkerhed

er

Mængder Udvikling på 

modtagepris og 

kapacitet

11.1 Genanvendelse

I forhold til genanvendelse er kildesortering med udspredning af rådneresten pt. 

den eneste affaldsbehandlingsløsning, som reelt kan defineres som 

genanvendelse. Kildesortering af det organiske affald resulterer i, at 31% af 

dagrenovationen fra Bofa’s potentielt vil blive genanvendt. En øget 

genanvendelse af dagrenovationen vurderes med den nuværende lovgivning 

alene at kunne øges ved en øget kildesortering af genanvendelige fraktioner, 

herunder en øget effektivitet hos borgeren. Det er derfor vigtigt, at understøtte 

borgerne med et let tilgængeligt sorteringssystem, som fremmer handlinger og 

ikke alene holdninger, hvilket indførsel af et kildesorteringssystem med 

udlevering af stativer og poser til borgeren understøtter.

11.2 Energi

Energiregnskabet viser med udgangspunkt i analysens grundlæggende 

potentialer produceres der mest mulig energi ved at fastholde 

referencesituationen, når der alene ses på håndteringen af dagrenovationen. I 

forhold til kildesortering er den bedste løsning forbehandling af bioaffaldet med et 

Biosepanlæg.
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Følsomhedsanalyserne viser dog, at Bofa vil have en bedre profil rent 

energimæssigt, hvis der kildesorteres i hhv. rest- og bioaffald, bioaffaldet 

forbehandles på et Biosepanlæg med forgasning af biopulp på Bornholm, hvor 

Bofa substituere den reducerede forbrændte mængde med importeret 

erhvervsaffald med høj brændværdi. Den næstbedste situation (og mest CO2-

neutrale) løsning er substitution af den reducerede dagrenovationsmængde med 

ved fra haveaffald den næstbedste energiproduktion. 

Ved kildesortering og fastholdelse af biopulp produceres der under alle 

omstændigheder enten et overskud af el eller der realiseres potentielt et 

reduceret forbrug end i referencescenariet, uanset om den reducerede mængde 

dagrenovation substitueres med erhvervsaffald eller ved fra haveaffaldet. 

11.3 Økonomi

Det ses, at scenarierne med indsamling og forbehandling af kildesorteret 

dagrenovation giver meromkostninger i forhold til referencen, hvilket især 

skyldes for Ecogi, at der er en høj kapitalafskrivning på anlægget, samt de 

øgede omkostninger til den forbedrede service af borgerne, som skal realiseres 

ved indkøb af beholdere og papirposer til bioaffaldet, hvor 

”beholderomkostningerne” til trådstativer pt. afholdes af den enkelte borger i 

referencescenariet.

Følsomhedsanalyserne viser, at der er en samlet marginal forbedring af Bofa’s 

økonomi ved substitution af den reducerede mængde til forbrænding med 

haveaffald, mens import af affald vil betyde en meromkostning i forhold til 

grundscenarierne.

Ydermere viser følsomhedsanalysen med inddragelse af erhvervsaffald til 

forbehandlingsanlægget, at omkostningerne til forbehandling af bioaffald 

reduceres, idet kapitalomkostningerne og de faste driftsomkostninger forventes 

at kunne fastholdes med en forøgelse på ca. 30% af den indkomne mængde. 

Det reducerer behandlingsomkostningerne på forbehandlingsanlægget fra 660 

kr. per ton til 515 kr. per ton.

Det vurderes, at det er muligt for biogasanlægget og Bofa at opnå en forbedring 

af økonomien (men ikke et overskud) ved kildesorteringen, hvis fx 

biogasanlægget betaler 100 kr. per ton biopulp inklusiv transport, hvilket er en 

realistisk forudsætning set i lyset af det høje energiindhold i pulpen. Men det 

ændrer ikke ved at referencescenariet er det mest økonomisk fordelagtige 

scenarium.

11.4 Anbefaling til den videre proces ved etablering af kildesortering

Med udgangspunkt i ovenstående analyse anbefales det at Bofa indleder en 

dialog med biogasanlægget omkring modtagelse af biopulp, således at der er 

klare linjer omkring placeringen af biogasanlægget.
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Endvidere anbefales det, at der sideløbende indledes en dialog med 

miljøstyrelsen om opnåelse af dispensation i forhold til kravene i 

affaldsbekendtgørelsens § 84.

Herefter anbefales det at starte med at etablere en forsøgsordning i et udvalgt 

boligområde med det ønskede materiel med det formål at vurdere, dels om 

borgerne er tilfredse med ordningen, dels fyldningsgraden i beholderne, samt 

potentialet for indsamlede mængder, som skal være med til at afdække om 

forudsætningen i forhold til de forventede mængder bioaffald til 

forbehandlingsanlæg kan realiseres. Bioaffaldet kan i givet fald leveres til 

Komtek, som kan vurdere gaspotentiale og renhed.

Hvis mængden vurderes at leve op til forventningerne kan Bofa enten beslutte, 

at udbyde og etablere et forbehandlingsanlæg ved hjælp af funktionskrav, eller 

alternativt indgå en aftale med KOMTEK om leverance af bioaffald i en 

begrænset periode (fx 2 år), som en del af en forsøgsordning med etablering af 

en omlastningshal, for at afklare med sikkerhed, at det fulde potentiale kan 

realiseres. Omlastningshallen bør i givet fald dimensioneres og indrettes 

således, at den er forberedt på at kunne rumme et forbehandlingsanlæg til 

bioaffald. 

I løbet af processen vil der selvfølgeligt være behov for indarbejdelse af 

investering i affaldsplanen, borger og brugerinddragelse, udbud af indsamling, 

samt inddragelse af kommunen og bestyrelsen med henblik på fastlæggelse af 

en endelig strategi for at give borgerne mulighed for kildesortering af bioaffald.  


