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Forbehandling og biogasanlæg til organisk dagrenovation i 2011 – kan de tidligere 
problemer fra Helsingør og Århus forebygges? 
 
Baggrund og formål for notatet 
Der findes i dag mange biogasanlæg, som behandler kildesorteret organisk dagrenovation, og hvor 
slutproduktet anvendes til jordbrugsformål. Biogasanlæggene findes bl.a. i Tyskland, Schweiz, 
Nederlandene og Sverige, mens der i Danmark pt. kun er to biogasanlæg i drift, som modtager 
organisk dagrenovation. 
 
Danske kommuner og organisationer er med rette opmærksomme på de problemer, som biogas-
anlæggene i Helsingør og Århus havde med det grønne husholdningsaffald. Problemerne førte til, at 
anlægget i Helsingør lukkede, og at kildesortering og særskilt håndtering af organisk dagrenovation i 
Århus kommune stoppede. Der er stor opmærksomhed på, at erfaringerne fra Helsingør og Århus 
bliver inddraget, når det overvejes at forøge genanvendelse og eventuel bioforgasning af organisk 
dagrenovation i Danmark. 
 
Dette notat beskriver, hvad der gik galt for anlæggene i Århus og Helsingør med særlig fokus på de 
tekniske udfordringer, og det opridses, hvordan organisk dagrenovation kan genanvendes i dag. 
Notatet belyser kun økonomiske forhold sporadisk, idet en sammenligning på dette område mellem 
daværende priser til udvikling og anlæg og nutidens priser for sammenlignelige ydelser ikke 
forventes at være meningsfuld. Økonomiske vurderinger af nuværende muligheder for 
genanvendelse af organisk dagrenovation må gennemføres særskilt. 
 
 
Opsummering af erfaringerne fra de tidligere anlæg i Helsingør og Århus 
 
Kildesortering og indsamling 
• En vedvarende informationsindsats er vigtig for at opretholde en god kildesortering. 
• Brugervenlig kildesortering er ofte vanskelig at implementere i etageejendomme med 

affaldsskakt. Andre løsninger kan overvejes, f.eks. at undtage disse ejendomme for visse dele 
af kildesorteringen eller at indføre andre systemer end kildesortering. Alternativt kan 
affaldsskakten afblændes, hvis boligejeren får dispensation fra bygningsmyndigheden. 

• Kildesorteringssystemet skal anvende så tynde plastposer, som indsamlings- og 
sorteringssystemet tillader. Alternativt kan der anvendes papirsposer eller spande i køkkenet til 
det organiske affald. Centrale optiske sorteringssystemer efter posefarve kræver mere solide 
poser end ved sortering i opdelte beholdere ude ved husstandene. 

 



   

Forbehandlingen og biogasanlægget 
• Forbehandlingen skal kunne håndtere kildesorteret organisk dagrenovation med svingende 

indhold af synlige urenheder, og det skal frasortere så lidt som muligt af det organiske affald 
til forbrænding eller deponering 

• Teknologierne til (central) sortering, forbehandling og hygiejnisering skal være afprøvede og 
veldokumenterede. Ellers er det et udviklingsprojekt med en anden risikoprofil, og der skal 
her være kalkuleret med, at projektet ikke nødvendigvis vil lykkes 

• Hele systemet skal passe sammen. Bl.a. skal forbehandlingen give en renhed af det organiske 
affald, der kan håndteres af den efterfølgende biogasteknologi 

• Biogasanlæg til flydende affald kræver normalt helt rent organisk affald uden små 
plaststykker mv 

 
Slutproduktet til jordbrugsformål 

• Der skal være fokus på at producere et slutprodukt uden indhold af synlige urenheder (små 
plaststykker mv.) for at kunne afsætte det til jordbrugsformål 

• Afsætningen er afgørende og kræver en målrettet dialog med brugerne (landmænd). 
• Opbevaringskapacitet for slutprodukter til jordbrugsformål skal som minimum kunne rumme 

hele vinterhalvårets produktion 
 
 
Forbehandling og biogasteknologi i 2011 er kommet videre 
 
Oftest bedst og billigst at placere biogasanlæg i landbrugsområder 
Ved planlægning og placering af biogas- og komposteringsanlæg tages der i de fleste tilfælde 
hensyn til, at anlæggene kan medføre en ikke uvæsentlig lugtemission. Normalt placeres anlæggene 
i betydelig afstand til beboelse o. lign. for ikke at genere naboer og for at minimere omkostninger til 
håndtering af lugtkilder fra anlægget. Lugtemission og gener kan dog begrænses i et vist omfang ved 
at optimere anlæggets proces og drift, herunder tage hensyn til vind og vejr. 
 
Der findes eksempler fra udlandet, hvor biologiske behandlingsanlæg til organisk dagrenovation er 
placeret i industriområder, og hvor anlæggene ikke har givet anledning til væsentlige lugtgener for 
naboerne. I projekteringen af anlæggene har der imidlertid været sikret tilstrækkelig fysisk plads og 
økonomisk råderum til etablering af store luftsluser og gode aflæsningsforhold samt den nødvendige 
behandling af anlæggets afkastluft fra både affaldsmodtagelsen, selve den biologiske behandling 
samt fra håndteringen af slutprodukterne. 
 
Biogasanlæg med tør proces kan være at foretrække til kildesorteret, organiske dagrenovation 
Kildesorteret, organisk dagrenovation indeholder fysiske urenheder (plast, metal, glas mv.). 
Biogasprocesser og -systemer, som opererer med højt tørstofindhold (> 15 % tørstof) kan normalt 
bedre håndtere urenhederne, fordi anlæggene ikke er afhængigt af at pumpe findelt organisk 
materiale rundt og dermed følgende risiko for tilstoppede pumper og ventiler pga. plast mv. Denne 
type biogasanlæg fungerer med en såkaldt tør proces, fordi det modtagne faste organiske affald ikke 
gøres flydende. 
 
Et eksempel på en dansk, tør biogasteknologi findes hos biogasanlægget BioVækst ved Holbæk, 
som har behandlet det grønne husholdningsaffald fra adskillige sjællandske kommuner siden 2003. I 
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bl.a. Tyskland, Schweiz og Nederlandene findes også adskillige biogasanlæg, der benytter tørre 
biogasteknologier til behandling af kildesorteret organisk dagrenovation1. 
 
Ved nogle tørre biogasteknologier foretages frasorteringen af de fleste fysiske urenheder efter 
biogasprocessen, hvilket dette kan medvirke til højere biogasudnytte, fordi det undgås at frasortere 
en del af den indsamlede organiske dagrenovation sammen med urenhederne inden biogasprocessen. 
Det er under alle omstændigheder vigtigt at have fokus på de samlede omkostninger til sortering og 
på mængden af frasorteret organisk materiale ved sortering. 
 
Generelt er det dog under alle omstændigheder vigtigt gennem information og vejledning at undgå 
store mængder urenheder i den kildesorterede organiske dagrenovation - også selv om biogas-
anlægget kan håndtere det uden problemer. Et stort indhold af urenheder vil forøge omkostningerne 
til sortering og kan evt. medvirke til, at biogasreaktoren fyldes med materiale, som ikke i sig selv 
fører til biogasproduktion2. 
 
Våde biogasteknologier kræver flydende materiale uden urenheder 
De våde biogasteknologier anvendes i dag oftest til flydende organisk affald som gylle, visse typer 
af industriaffald eller til spildevandsslam (spildevandsslam kan også omfatte organisk dagrenovation 
neddelt med køkkenkværn indbygget i vasken og ledt til renseanlægget). Grænsen mellem våde 
biogasteknologier, der pumper en flydende masse rundt, og tørre biogasteknologier til fast affald kan 
være uskarp3. 
 
Våde biogasteknologier kan også behandle organisk dagrenovation, hvis forbehandlingen er udviklet 
og gennemprøvet, så den er passer godt til den konkrete våde biogasteknologi og -proces. Den 
forbehandlede organiske dagrenovation til våde processer skal være af høj kvalitet uden urenheder 
som plast mv., hvilket kræver en kombination af poseåbning, sortering, neddeling og afsluttende 
sigtning. 
 
Der findes bl.a. i Sverige adskillige biogasteknologier og -anlæg med en våd proces, som også 
behandler kildesorteret, organisk dagrenovation, der er forarbejdet til en tyktflydende væske. Den 
mest almindelige forbehandling i Sverige er neddeling med en skruepresse, hvilket giver en meget 
ren ”pressevæske” uden fysiske urenheder, men samtidigt fjernes der op til 1/3 af det indsamlede 
kildesorterede organiske dagrenovation ved denne forbehandling4. 
 

                                                 
1 Anlægget ved Holbæk anvender den ”tørre” biogasteknologi Aikan (se www.aikantechnology.com), mens bl.a. de tørre teknologier 
Kompogas (se www.axpo-kompogas.ch), Dranco (se www.ows.be) og Bekon (se www.bekon.eu) anvendes på mange anlæg i andre 
europæiske lande. Artiklen ”Anaerobic digestion of MSW in Europe” i tidsskriftet BioCycle, feb. 2010, side 24-26, beskriver de 
sidste 20 års udvikling i Europa mht. antal og kapacitet af biogasanlæg til organisk dagrenovation (tørre og våde teknologier). 
2 Indsamling af have-parkaffald som del af kildesorteret organisk dagrenovation er normalt uhensigtsmæssigt, fordi andre måder at 
indsamle og behandle have-parkaffald er billigere, og gaspotentialet er lavt for store dele af have-parkaffaldet. Dog vil biogasanlæg 
med tør proces ofte anvende noget have-parkaffald (f.eks. indsamlet via genbrugsstationerne) som strukturmateriale til processen 
og/eller en afsluttende kompostering inden slutproduktet afsættes til landmænd mv. 
3 Eksempelvis opereres der i Aikan-teknologien med en fysisk todelt bioforgasning, hvor første del foregår som en primært tør proces 
og anden del som en våd proces i en adskilt, traditionel biogastank. Hermed undgås, at plast mv. giver tekniske problemer for den 
våde del. 
4 Anna Bernstad og Jes la Cour Jansen, Lunds Universitet, personlig meddelelse november 2010. 
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Indsamling i papirsposer og god information kan give meget rent kildesorteret, organisk 
dagrenovation, hvilket i Danmark kendes fra Billund kommune5. I Billund neddeles papirsposerne 
med indhold af organisk dagrenovation, blandes sammen med kommunalt spildevand og pulpes, for 
til sidst at blive bioforgasset sammen med industriaffald i en våd proces. Urenhederne fjernes sent i 
processen og udgør i alt ca. 2 % af den modtagne mængde dagrenovation11. 
 
Tradition og mulighed for at få afsat en bioforgasset væske er med til at afgøre, om der eventuelt er 
mulighed for at vælge en våd proces. Mange steder føres den forbehandlede organisk dagrenovation 
(uden fysiske urenheder) til gylle-biogasanlæg. Generelt skal de flydende slutprodukter kunne 
anvendes i nærområdet for at undgå store omkostninger til transport, eller produkterne skal afvandes 
og tørres (evt. ved brug af overskudsvarme) inden videre transport. 
 
Forskellige kombinationer af kildesortering og central sortering  
Der kan opnås synergieffekter ved at samtænke håndteringen af flere fraktioner i en samlet 
udvikling af hele systemet for husholdningsaffald / dagrenovation. En ændret håndtering af f.eks. 
den organiske dagrenovation kan med fordel planlægges samtidigt med (eller fremtidssikres i 
forhold til) en ønsket ændring i håndtering af f.eks. papir, plast og/eller metal. Endvidere er der 
efterhånden mange gode eksempler på, at forskellige former for sortering hos affaldsproducenten 
(husstanden/ virksomheden) bliver kombineret med supplerende central sortering6. 
 
Optiske sorteringsanlæg til forskellige farvede poser sorterer i dag i to til fire fraktioner med en 
sorteringseffektivitet på ca. 92 %. Husstandene har kildesorteret fraktionerne i farvede poser med én 
farve til hver fraktion, og alle poser er lagt i samme beholder. Anlægsinvesteringen til optiske 
sorteringsanlæg er stadigvæk stor. Den mest rimelige forrentning af investeringen må sandsynligvis 
forventes, hvis anlægget sorterer i fire fraktioner.  
 
Der er over årene rettet større opmærksomhed på stordriftsfordele og på nødvendigheden af at opnå 
en tilstrækkelig affaldstilførsel (af sammenligneligt affald fra husholdninger og erhverv) til at 
forrente en afholdt investering. Der fokuseres også på, hvordan investering i en ændret håndtering af 
noget affald et sted i systemet burde kunne medføre besparelser andre steder i systemerne til 
affaldshåndteringen. F.eks. har systemløsninger, hvor husstandene kan vælge mellem at få tilskud til 
en hjemmekomposteringsbeholder til deres vegetabilske dagrenovation eller at kildesortere den 
organiske dagrenovation til central behandling, en indbygget konkurrence om affaldet. Dette kan 
muligvis totalt set medføre øgede omkostninger for kommunen. 
  
Endelig udvikles der stadig nye former for central håndtering og behandling, som ikke inddrager 
sorteringen hos affaldsproducenten. Et eksempel på dette er projektet ”REnescience”, der 
gennemføres af Dong Energi, Amagerforbrænding m.fl.. Her centralsorteres og behandles den 
blandede dagrenovation, så der opnås en flydende pulp af det organiske affald (inkl. papir) samt tre 
materialefraktioner (glas, blandet metal, blandet plast,) til videre behandling og sortering med 
henblik på genanvendelse, mens en restfraktion af bl.a. træ, tekstiler og noget plast skal forbrændes7. 

                                                 
5 Grindsted renseanlæg i Billund kommune har modtaget organisk dagrenovation fra område Grindsted siden 1997 og område Billund 
siden 2008 (jf. Affaldsplan 2009, 26. august 2010, Billund kommune). 
6 Sorteringsanlæg hos f.eks. Dansk Affald A/S ved Vojens (www.duoflex.dk ) og nomi i/s ved Holstebro (www.nomi.dk) eller diverse 
sorteringsanlæg i Centraleuropa, bl.a. efter oplæg fra Ingenieurgemeinschaft Innovative Umwelttechnik GmbH (www.ig-iut.at).
7 Se www.renescience.com  
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Erfaringerne fra biogasanlægget i Helsingør 
 
Baggrund 
Biogasanlægget i Helsingør behandlede kildesorteret organisk dagrenovation og industriaffald og 
var i drift i perioden 1991-1996 under navnet Nordsjællands Biogasanlæg I/S. Anlægget var i hele 
perioden præget af tekniske problemer og problemer med lugt, og der var hyppige driftsstop trods 
forskellige tekniske udbedringer8. 
  
Lugt og placering 
Biogasanlægget i Helsingør var placeret i et industriområde lige ved siden af et beboelsesområde 
med parcelhuse, og mange naboklager over lugt var en af de vigtigste årsager til, at anlægget måtte 
lukke. Det daværende Frederiksborg Amt havde opstillet et strengt krav i anlæggets miljøtilladelse 
om maksimal lugtemission på < 5 LE/m3 i skel, så boligkvarteret ikke ville blive påført væsentlige 
lugtgener. Ejerkommunerne fik udarbejdet et forprojekt om en mulig ombygning af anlægget bl.a. 
for at undgå lugtgener fremadrettet, men en efterfølgende vurdering af forprojektet konkluderede, at 
der måtte forventes væsentlige lugtgener selv efter den foreslåede ombygning9. 
 
Forbehandling og driftsstop  
Anlægget anvendte en kendt udenlandsk teknologi til selve bioforgasningen. Biogassen blev primært 
produceret ud fra en tynd væske, idet alt fast materiale, som ikke forholdsvis nemt kunne neddeles 
og delvist opløses til en flydende pulp, blev sorteret fra ved forbehandlingen10. Men biogasreaktoren 
blev kombineret med forbehandlingsteknologier, som var mere uprøvede og nye i forbindelse med 
den valgte teknologi til bioforgasning. Bl.a. var den valgte teknologi til separationen og 
recirkuleringen af det faste materiale i affaldet uegnet, fordi centrifugen blev slidt op på få måneder 
pga. indhold af sand i affaldet.  
 
I perioder uden driftsforstyrrelser blev ca. 1/3 af det modtagne affald frasorteret ved 
forbehandlingen. Det frasorterede affald bestod af plastposer, dels af diverse urenheder (plast, metal, 
glas, knogler) som fejlagtigt var med i det kildesorterede organiske affald, dels af væsentlige dele af 
det organiske affald samt bundfældet materiale som sand mv. Det frasorterede affald blev ført til 
forbrænding eller deponering. 
 
Forbehandlingen gav ofte problemer, og der var generelt problemer med for mange urenheder (plast 
mv.) i pulpen til den efterfølgende håndtering, hvilket resulterede i driftsstop. Det blev forstærket af, 
at transportsystemet fra affaldsgraven til forbehandlingen var enstreget og ikke kunne omgås. 
Kildesortering var ofte dårlig, især fra etageejendommene, og de mange urenheder medførte 
jævnlige driftsstop. Desuden lykkedes det aldrig at få enheden til hygiejnisering ved 70 °C til at 

                                                 
8 Indsamling og anvendelse af organisk dagrenovation i biogasanlæg. Miljø, teknik og økonomi: Statusrapport. Miljøprojekt nr. 386, 
1998 (angivet som 1999). Miljøstyrelsen. 
9 Nordsjællands Biogasanlæg I/S - Vurdering af forprojekt for ombygning af Nordsjællands Biogasanlæg. Marts 2000, Avdelingen för 
Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Projektrapport af J. la Cour Jansen fra Lunds 
Universitet med bistand fra Rambøll. 
10 BTA® processen var på daværende tidspunkt anvendt i biogasanlæg i nogle centraleuropæiske lande. Der er tale om en 
totrinsproces med delvis hydrolyse af det partikulære affald. En opdateret beskrivelse af videreudviklet forbehandling og 
biogasreaktor findes på http://bta-international.de  
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virke, og derfor blev affaldspulpen pumpet uden om denne enhed11. De forskellige tekniske 
problemer med forbehandlingen og urenhederne i pulpen var - ud over lugtgenerne - den anden 
vigtige årsag til, at anlægget måtte lukke. 
 
Biogasanlægget producerede en tynd væske, som blev udbragt som gødning på landbrugsjord, dog 
med restriktioner på grund af den manglende hygiejnisering ved 70 °C. Da væsken med kun ca. 3 % 
tørstof havde et lavt indhold af næringsstoffer, var den økonomisk forsvarlige transportafstand 
meget kort, og væsken blev udbragt på landbrugsjord på naboejendomme. Anlægget producerede 
også en organisk fiberfraktion med ca. 35 % tørstof, men fiberfraktionen blev dog kun anvendt til 
jordbrugsformål i meget begrænset omfang. Det skyldtes først og fremmest et for højt indhold af 
synlige urenheder (plast mv.) i fraktionen11+12. 
 
Der blev i årene 1997-2000 udarbejdet og vurderet forslag til større tekniske forbedringer af 
anlægget, inkl. tiltag til at reducere lugtemissionen. Der var også projekteret med udbygning af 
opbevaringsmulighederne for den afgassede væskefraktion, fordi udbringning i vinterhalvåret af 
flydende affald, der reguleredes af bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål, ved 
at blive forbudt eller stærkt begrænset. De forskellige forslag til forbedringer blev vurderet som 
værende utilstrækkelige, og i de efterfølgende år blev Nordsjællands Biogasanlæg I/S nedlagt9. 
 
Læren fra Helsingør  

• Placeringen af biogasanlæg skal tage hensyn til, at der vil forekomme lugtemission. 
• En vedvarende informationsindsats er vigtig for at opretholde en god sortering. 
• Forbehandlingen skal kunne håndtere kildesorteret organisk dagrenovation med svingende 

indhold af synlige urenheder, og hele systemet skal passe sammen – forbehandlingen skal 
passe til den efterfølgende biogasteknologi. 

• Forbehandlingen må ikke frasortere væsentlige mængder af den kildesorterede organiske 
dagrenovation til forbrænding eller deponering, - det organiske affald skal bioforgasses. 

• Systemerne til forbehandling og hygiejnisering skal være afprøvede og veldokumenterede. 
Alternativt vil der være tale om et udviklingsprojekt, og der skal være velvillighed til at 
acceptere, at projektet ikke nødvendigvis vil lykkes.  

• Slutprodukterne skal have en kvalitet, der gør dem anvendelige til jordbrugsformål. 
• Der skal være tilstrækkelig kapacitet til at opbevare alle slutprodukter i vinterhalvåret. 

                                                 
11 Sammenstilling af danske basisdata for bioforgasning af organisk dagrenovation. November 2001. Rapporten indgår som bilag 2 i 
Basisdokumentation for biogaspotentialet i organisk dagrenovation. Miljøprojekt nr. 802, 2003. Miljøstyrelsen. 
12 Bilag 3 og 4 i Jordbrugsmæssig værdi af produkter fra organisk dagrenovation, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 64, 1993. 
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Erfaringerne fra Århus’ komposteringsanlæg og biogasanlæg 
 
Baggrund 
Århus kommune havde fra slutningen af 1980’erne gennemført forsøg med kildesortering af 
organisk dagrenovation og kunne fra 1991 behandle dette affald på et nybygget højteknologisk 
komposteringsanlæg. Komposteringsanlægget var teknisk nyt på mange måder og under udvikling 
for kommunen i forbindelse med forsøgene med kildesortering. I 1996 var anlægget dog endnu ikke 
overdraget til kommunen af leverandøren, og det kom aldrig til at virke efter hensigten13+ +14 15. 
 
Kommunen fik bygget et gyllebaseret biogasanlæg, som blev indviet i 1995, og anlægget blev 
efterfølgende udbygget, så det også kunne behandle den organiske dagrenovation. Biogasanlægget 
modtog organisk dagrenovation i perioden 2001-2004, og det højteknologiske komposteringsanlæg 
blev i denne forbindelse nedlagt16+17. 
 
Kildesortering og forbehandling 
Generelt havde kommunen gode erfaringer med kildesorteringen, men den effektive udsortering i 
etageboligerne var dog faldende i løbet af 1990’erne - især for boliger med affaldsskakt15. Kom-
munen indførte et nyt affaldssystem for dagrenovation i 2001, hvor der bl.a. var fokus på, at det 
skulle være lige så let at kildesorte for husstande i etageboliger med affaldsskakt som for husstande i 
enfamilieboliger. Den organiske dagrenovation skulle nu lægges i en grøn plastpose og restaffaldet i 
en sort plastpose. Poserne skulle lukkes med en knude og kunne derefter lægges i den samme 
affaldsskakt/beholder16. 
 
De grønne og sorte poser blev efterfølgende sorteret på et nybygget centralt optisk sorteringsanlæg, 
som adskilte de lukkede grønne poser fra de sorte poser og fra ikke-emballeret dagrenovation. 
Anlægget fungerede dog dårligt med hensyn til at udsortere de grønne poser med det organiske 
affald. Efter det optiske anlæg blev de grønne poser åbnet, indholdet sorteret med rullesigter, og den 
organiske dagrenovation blev tilført biogasanlægget. 
 
Det viste sig, at den forbehandlede, kildesorterede organiske dagrenovation indeholdt for mange 
urenheder i form af plast mv., hvilket gav driftsproblemer på biogasanlægget. Forbehandlingen blev 
derfor udbygget med en affaldspresse16+18. Forbehandlingen med en affaldspresse omdannede den 
organiske dagrenovation til en tyktflydende masse, som blev tilført biogasanlægget uden at give 
væsentlige driftsproblemer. Det blev dog hurtigt tydeligt, at forbehandlingen med optisk sortering og 
affaldspresse ikke kun fjernede urenhederne men også store mængder af det organiske materiale, så 
kun en mindre del af den kildesorterede organisk dagrenovation blev tilført biogasanlægget. Det 
meste endte med at blive ført til forbrænding eller deponi (jf. næste afsnit). 

                                                 
13 Komposteringsanlæg Århus Nord. 2-strømssystem i Århus Kommune. Miljøprojekt nr. 238, 1993. Miljøstyrelsen. 
14 Genanvendelse af dagrenovation. System 2000 i Århus Kommune – Hovedrapport. Miljøprojekt nr. 372, 1997. Miljøstyrelsen. 
15 Genanvendelse af dagrenovation med SYSTEM 2000 i Århus kommune. Delrapport 3: Materiel, behandlingsanlæg og økonomi. 
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 66, 1997. 
16 Erfaringer med indsamling og behandling af bioaffald i Århus Kommune. Miljøprojekt nr. 820, 2003. Miljøstyrelsen.  
17 Landmænd køber kommunalt biogasanlæg. Landbrugsavisen, 24. december 2004. 
18 Affaldspressen af typen Dewaster®, som bl.a. består af en specialkonstrueret konisk sneglepresse, er nærmere beskrevet i Central 
sortering af dagrenovation, Miljøprojekt nr. 932, 2004. Miljøstyrelsen. 
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Miljøvurdering af systemet 
Kommunen fik i 2003 gennemført en opgørelse over energiforhold og drivhusgas-emission ved 
kommunens system til håndtering af dagrenovation, og der blev fulgt op med en mere udbygget 
miljøvurdering året efter19+20. Vurderingen viste, at det valgte system for så vidt angik håndtering af 
den organiske dagrenovation ikke havde miljøfordele i sig selv i forhold til alternativet - 
forbrænding på det nærliggende affaldsforbrændingsanlæg. Der var flere forhold, der havde 
afgørende betydning for denne konklusion.  
 
Det havde stor betydning for konklusionen, at der blev anvendt særligt solide grønne og sorte 
plastposer til henholdsvis det organiske affald og restaffaldet i de fleste husstande i kommunen. Det 
gav et forholdsvist stort merforbrug af plastik, hvilket var afgørende for det dårlige resultat af den 
del af livscyklusvurderingen, der omhandlede emissionen af drivhusgasser. Der går således meget 
(fossilt) energi til produktion af kraftige plastposer, og efterfølgende er der en væsentlig emission af 
(ikke CO2-neutral) drivhusgas ved forbrænding af poserne. 
 
I første omgang var det nødvendigt at sikre anvendelsen af særligt solide plastposer i husstande i 
høje etageboliger med affaldsskakt for at undgå, at poserne gik i stykker, når de ramte bunden af 
skakten. Også bebyggelser med centralt eller mobilt sug af dagrenovation fik udleveret ekstra tykke 
plastposer. Efterhånden blev det dog klart, at der var problemer mange steder med holdbarheden af 
især de grønne poser, og at poserne var gået i stykker, når de nåede det optiske sorteringsanlæg. 
Ikke-emballeret affald var med til at give problemer på sorteringsanlægget, så udsorteringen af de 
grønne poser ikke fungerede optimalt. Derfor fik flertallet af husstandene efterfølgende udleveret 
kraftigere plastposer16+20+21.  
 
Et andet væsentligt forhold var, at forsorteringen på det optiske sorteringsanlæg ikke kom til at virke 
efter hensigten trods anvendelse af kraftige plastposer og informationskampagner om at huske at 
lukke poserne med en knude. Sorteringsanlægget var kun i stand til at udsortere ca. 1/2 af de grønne 
poser, mens resten endte sammen med de sorte poser og kom til forbrænding.  
 
Endelig var det tilknyttede biogasanlæg bygget til behandling af flydende affald, og i sådanne 
systemer er pumper, ventiler mv. følsomme overfor urenheder i affaldet. De er ikke bygget til at 
håndtere plaststykker og andet i det indkomne affald. Desuden er biogasanlægget ikke bygget til at 
frasortere eventuelle urenheder efter behandlingen. For at undgå urenheder i affaldet til biogas-
anlægget blev en affaldspresse en del af forbehandlingen. Men den samlede forbehandling betød nu, 
at ca. 2/3 af affaldet i de grønne plastposer blev frasorteret til forbrænding og deponi, og kun ca. 1/3 
af den kildesorterede organiske dagrenovation endte således med at blive bioforgasset19+20. 

                                                 
19 Bilagsrapport 1: Miljøvurdering af affaldssystemet i Århus kommune – en præliminær opgørelse over energi og emission af 
drivhusgasser i forbindelse med håndteringen af dagrenovation i Århus. Arbejdspapir fra sep. 2003 af J. T. Kirkeby & T. H. 
Christensen, Miljø & Ressourcer, DTU. Udført for Århus Kommunale værker og Århus Miljøcenter. 
20 Miljøvurdering af affaldssystemet for dagrenovation i Århus Kommune. 2. udgave. Projektrapport fra okt. 2004 af J. T. Kirkeby & 
T. H. Christensen, Miljø & Ressourcer, DTU. Udført for Århus Kommunale værker og Århus Miljøcenter. 
21 Køkkenaffaldsposer til dagrenovation er ofte ca. 0,018 mm tykke, mens der med henblik på en efterfølgende central optisk 
sortering almindeligvis anvendes 0,033 mm tykke grønne poser til det organiske affald og 0,028 mm tykke sorte poser til restaffaldet 
(f.eks. i Vejle kommune). I Århus fik mange husstande 0,040 mm tykke grønne poser og 0,033 mm tykke sorte poser. Disse 
posetykkelser blev anvendt til beregning af merforbruget af plast, og der blev endvidere tillagt et merforbrug af plast pga. 
husstandenes brug af ukurante poser (dvs. almindelige indkøbsbæreposer af plast). 
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Afholdte investeringer og driftsøkonomi 
Kommunen blev efterhånden mere og mere opmærksom på de økonomiske omkostninger ved hele 
konceptet. Kommunen havde siden 1990 valgt at medvirke til udvikling og forbedring af systemer 
til husstandenes kildesortering, og kommunen var samtidigt med til at forbedre renovations-
arbejdernes arbejdsmiljø ved håndtering af dagrenovationen. Disse mål blev indfriet i stort omfang. 
Kommunen satsede også på at udvikle en ny type komposteringsanlæg og medvirkede til at 
implementere nye systemer til forbehandling inden bioforgasningen, men dette var ikke vellykket. 
Endvidere havde biogasanlægget givet årlige underskud siden indvielsen17. 
 
Der var gennem årene alt i alt blevet anvendt betydelige økonomiske midler på at få udsorteret og 
biologisk behandlet den organiske dagrenovation, og de resulterende investerings- og 
driftsomkostninger pr. ton biologisk behandlet affald blev væsentligt højere end forbrændings-
omkostninger pr. ton affald. Kommunen besluttede i 2004 at stoppe for husstandenes kildesortering 
af den organiske dagrenovation og lukke sorteringsanlægget med det optiske system mv. Biogas-
anlægget blev ved udgangen af året solgt til landmænd, som leverede svinegylle til anlægget17. 
 
Læren fra Århus  

• Kildesorteringssystemet bør anvende så tynde plastposer, som det er praktisk muligt i 
forhold til indsamlings- og sorteringssystemet, eller der kan eventuelt anvendes papirsposer 
eller spande i køkkenet det organiske affald. Et centralt optisk sorteringssystem til affald 
sorteret i forskelligt farvede poser kræver dog solide poser. 

• Brugervenlig kildesortering er vanskelig at implementere i etageejendomme med (én) 
affaldsskakt, og andre løsninger bør overvejes for disse boliger. Det kan være undtagelse af 
(nogle) etageejendomme fra visse dele af kildesorteringen, indførelse af andre systemer end 
kildesortering for (nogle) etageejendomme, eller eventuelt at lukke affaldsskakten, hvilket 
dog kun kan besluttes af ejendommens ejer og kræver en dispensation fra de lokale 
bygningsmyndigheder. 

• Områder med centralt eller mobilt sug af dagrenovation kan i nogle tilfælde have lignende 
udfordringer med at indføre brugervenlig kildesortering som etageejendomme med 
affaldsskakt. 

• Forbehandlingen skal kunne håndtere kildesorteret organisk dagrenovation med svingende 
indhold af synlige urenheder, og hele systemet skal passe sammen – forbehandlingen skal 
passe til den efterfølgende biogasteknologi. 

• Forbehandlingen må ikke frasortere store mængder af den kildesorterede, organiske 
dagrenovation til forbrænding og deponering, - det organiske affald skal bioforgasses. 

• Systemerne til centralsortering og forbehandling skal være afprøvede og veldokumenterede. 
Alternativt vil der være tale om et udviklingsprojekt, og der skal være velvillighed til at 
acceptere, at projektet ikke nødvendigvis vil lykkes. Det var i Århus primært tale om 
udviklingsprojekter. 
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