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Projektet 

KOD Håndbog: Håndbog i behandling af KOD biopulp på rådnetanke på 

kommunale renseanlæg 

 

Formål: 

- At anvise konkrete løsninger til behandling af KOD på rådnetanke 

på kommunale renseanlæg, bl.a. via udgivelse af KOD Håndbog 
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Projektet 

Følgegruppe 

Projektgruppe 

Ressourcestrategien 

• Ressourcestrategien, 2013 

• 2022 mål: 50 % genanvendelse af 

husholdningsaffald 

• Organisk affald udgør 40-45 % af 

husholdningsaffaldet 
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Kapacitetsrapport 

- MST, 2015: behov for at inkludere 

den eksisterende 

overskudskapacitet på danske 

kommunale rådnetanksanlæg  

 

- Udbygning af kapacitet kan 

dermed undgås 

KOD, indsamling og behandling 

• Indsamling af KOD i 22 kommuner + 6 

kommuner (politisk vedtaget) + senest 

Københavns kommune 

 

• I Danmark er der registeret 53 

renseanlæg med rådnetank(e) – en del 

med restkapacitet 

 

• Derudover: 23 fællesbiogasanlæg, 48 

gårdbiogasanlæg og 5 industrianlæg 

 

• I dag er der kun et enkelt renseanlæg, 

som modtager KOD, nemlig Billund 

Biorefinery 
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Baggrund for KOD Håndbog 

Udkommer snart! 

KOD Håndbog 

Opbygning af KOD Håndbog: 

 

1) Rammebetingelser 

2) Interessenter 

3) Kvalitet af KOD biopulp 

4) Teknisk løsning 

5) Lovgivning 
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Rammebetingelser 
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Kvalitet af KOD biopulp 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hammermølle: Roterende hammere kværner 

og knuser materialet til en pulp  

– Skruepresse: Materialet presses til en pulp 

– Pulper: En rotor drejer hurtigt rundt og river 

materialet op 

Kvalitet af KOD biopulp 

• Forslag til deklaration af biopulp: 

 

– Kildemateriale, sammensætning og 
variationer 

 

– Synlige urenheder 

 

– Visuel beskrivelse 

 

– Hygiejniseret/ikke hygiejniseret? 

 

– Fysisk/kemiske karakteristika 
• TS 

• VS 

• Næringsstofindhold 

• Tungmetaller 

• Miljøfremmede stoffer 

• Biogaspotentiale 
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Kvalitet, biogaspotentiale 

Metan  
(m3 CH4/ton VSind) 

Teoretisk metanpotentiale,  
komponentbaseret (Buswell) 

530 

Metanpotentiale, Batch 465 

Metanudbytte, Pilotanlæg 340 

Miljøprojekt nr. 802, 2003 Basisdokumentation for  

biogaspotentialet i organisk dagrenovation  

Teknisk løsning 
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Teknisk løsning, eksisterende anlæg 

• Ekstra belastning på rådnetankene 

– Hydraulisk belastning (opholdstid) 

– Organisk belastning (COD, VS) 

– Tørstofbelastning 

– Kvælstofbelastning 

 

 Større krav til monitering og styring 

 

• Ekstra belastning på andre processer 

– Biologisk kapacitet af renseanlæg 

– Rejektvandsbehandling 

– Gassystem 

– Gasudnyttelse 

– Slambehandling (biogødning)  

 

 

 

Teknisk løsning, nye installationer? 

• Modtagetank til KOD biopulp 

• Hygiejnisering – krav ift. slambekendtgørelsen 

– Hygiejniseringsanlæg 

– Termisk hydrolyse 
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Lovgivning 

Vandsektorloven 

- Formål: at sikre forbrugerne 

en effektiv og billig vand- og 

spildevandsforsyning 

 

- Vandselskaberne har mulighed 

for, at deltage i andre 

virksomhedsaktiviteter uden 

for selskabet (tilknyttet 

aktivitet), hvis disse er nært 

knyttet til vandselskabet 

 

- Udnyttelse af rådnetankens 

overskudskapacitet vurderes, 

at ligge indenfor de juridiske 

rammer for tilknyttet 

virksomhed. Implementering 

af nye installationer som ikke 

har direkte tilknytning til 

spildevandshåndtering er 

derimod ikke direkte indenfor 

de juridiske rammer for 

tilknyttet virksomhed 

Involvering af juridisk rådgivning anbefales!  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKtM-vpq7LAhXJd5oKHWHhCPcQjRwIBw&url=http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.com/2012/06/nar-kommunen-lukker-jne-sjusser-skotter.html&psig=AFQjCNFJ6FWwJQGQLx-xkYXyuqNBTwrYWA&ust=1457430632722776
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Tak 

Spørgsmål?         

    www.envidan.dk 

Jacob Kragh Andersen 

jka@envidan.dk 

 

 


