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Affald som fremtidig ressource i sig selv 
og kombineret med spildevand

Indspil v. Morten Carlsbæk på DANVA Temadag 15. juni 2017

CØ med nye forretningmodeller giver mindre affald

• Leasing, salg af ydelse ikke produkt

• Højere kvalitet - tilbagetagning, pant, rene strømme

• EU lovgivning og tiltag

Erhverv har generelt fokus på lavere forbrug af ressourcer

• Mindre spild – lettere produkter

• Ressourcer tilbage – økonomi i genanvendelse/genbrug/repair

• Trend fra metal til plast og til biobaserede produkter 

MEN også mere fokus på genanvendelse – og flere muligheder
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Affaldsbehandling i 
EU i 2012 (%, kun 
landets eget affald)

Note: Mineralsk affald som fx bygge- og 
anlægsaffald samt jord er ikke 
medregnet.
Reference: Waste Management 
Indicators (Eurostat, 2016)
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Note: Jord er ikke medregnet
Reference: Affaldsstatistik 2014 (Miljøstyrelsen, 2016)
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Nye siden 2012 Energiforlig (slide fra 

Foreningen Biogasbranchen)
Biogasudbygning

Udviklingen

Slide fra Foreningen Biogasbranchen

Gasnet

Kraftvarme

Procesindustri

Transport

Varme

Kraftvarme

Gasnet

PJ ENS 2015



20-06-2017

4

Håndbog i behandling af KOD biopulp på rådnetanke 
(udgivet i 2017)

• Udarbejdet af Slagelse Forsyning, Slagelse kommune og EnviDan

• Håndbogens indhold
• 1. Rammebetingelser

• 2. Interessenter

• 3. Krav til KOD biopulp, biogaspotentiale og slutprodukt

• 4. Teknisk løsning

• 5. Lovgivning

• Bilag: business case for KOD biopulp til Slagelse renseanlæg.

• Hvis rammebetingelser opfyldt udfør business case og juridisk analyse 

Håndbogen - (fortsat)

• Kvaliteten af KOD biopulp deklareres for:
• Kildemateriale og sammensætning
• Synlige og fysiske urenheder
• Fysisk/kemiske karakteristika (tørstofindhold, organisk materiale VS, 

biogaspotentiale, næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer)

• Renseanlæggets rådnetanke vurderes mht. hydrauliske belastning, samt 
tørstof-, organisk- og kvælstofbelastning.

• Gassystemet og slambehandlingsdelen (eller rejektvands-
behandlingssystemet) skal have den nødvendige overskudskapacitet

• Modtagetank og hygiejniseringsanlæg til biopulpen

• Evt. et lugt- og gasrensningssystem
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Håndbogen - (fortsat)

• Vandsektorloven og spildevandsselskaber
• Deltagelse i tilknyttet aktivitet kun nær tilknytning til hovedaktivitet

• Udøves på kommercielle vilkår

• Ikke afholde investeringer for at kunne modtage og håndtere KOD biopulp

• Spildevandsselskabernes energiproduktion reguleres i flere regelsæt

• Omorganisering af spildevandsselskabet kan blive nødvendiggjort

Evt. anlægsarbejder samt business case
Slagelse - foreløbige konklusioner

• Behov for
• Modtagestation til KOD og hygiejniseringsanlæg
• Gas- og lugtrensningssystem, fakkel til flaring, diverse nye rørføringer mv.
• Juridisk rådgivning

• En fornuftig business case kræver
• Mere KOD biopulp – fx 60 i stedet for 40 m3/d
• Effektiv udnyttelse af gassen – evt. ny mere effektiv gasmotor

• Forsyningssikkerhed af biopulp (de facto modtageprisen)
• Kræver reelt afklaring om behandling af husholdningernes dagrenovation (herunder 

madaffaldet) skal konkurrenceudsættes eller ikke
• Regeringer overvejer også, om kommunerne fortsat må deltage i behandling af 

genanvendeligt husholdningsaffald


