
Notat

Evaluering af forsøg med indsamling af bioaffald

Kommunens forsøg med indsamling af bioaffald fra villaer og rækkehuse er blevet evalueret. 
Indsamlingen af bioaffald vedrører madaffald og grønt haveaffald. 

Den gennemførte evaluering, som er støttet af Miljøstyrelsen, har et forholdsvist bredt sigte og er 
afrapporteret i en hovedrapport og tre bilagsrapporter vedrørende henholdsvis behandling, affaldets 
sammensætning og brugertilfredshed. 

Konklusion
Evalueringen viser, 

 at der med forsøget opnås en god og effektiv indsamling, 
 at borgerne er meget tilfredse med at få muligheden for at sortere og den valgte løsning med 

køkkenspand m.v. 
 at det miljømæssigt er en god løsning, der dog ikke er væsentlig forskellig fra udgangspunktet og 

umiddelbare alternativer, og
 at den nuværende sammensætning af bioaffald med både mad- og haveaffald betyder, at der er 

en begrænset behandlingskapacitet og konkurrence mellem anlæg, og det fører til en ekstra 
sårbarhed i forhold til afsætning og risiko for, at prisen er for høj.

Mængde og kvalitet
I forhold til de opstillede kriterier ved beslutningen om igangsætning af forsøget er det kun delvist en 
succes. Mens den samlede mængde af bioaffald er på niveau med forventningerne (minimum 700 ton pr. 
år) er mængden af madaffald under det forventede niveau. Der indsamles ca. 162 ton pr. år over for et 
mål på minimum 220 ton. 

Sorteringen af madaffald fra de ca. 2.300 husstande har en forholdsvis beskeden effekt på kommunens 
genanvendelse, der som følge af forsøget, øges med ca. 1 procent. 

Bioaffaldet indeholder en stor andel af jord og sten samt nogle grene, men er i øvrigt meget rent 
biologisk materiale, uden de elementer af restaffald, som forekommer ved særskilt indsamling af 
madaffald. Renheden betyder, at kommunens bioaffald er meget velegnet til jordforbedring, men til 
gengæld ikke er særlig energiholdig. 

Oplevet service
Borgerne har været meget positive over for muligheden for at kunne sortere madaffald fra, og der er 
oplevet en stigende tilfredshed hen over året. 
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Brugerundersøgelsen har vist, at borgerne generelt er tilfredse med opsamlingsudstyret både indendørs 
(køkkenspand og poser) og udendørs. Vedrørende lugt og skadedyr har en del haft bekymringer, men 
der er kun få oplevede gener. 

Mens der ikke er nævneværdige spørgsmål om sorteringen af madaffald, var der udfordringer med 
afgrænsningen mellem det grønne haveaffald, der må komme i bioaffaldsspanden og de grene, som skal 
bundtes og afleveres som restaffald. I mange tilfælde har det desuden været svært at skille jord fra det 
grønne haveaffald, for eksempel ved ukrudt og græstørv. 

Af de ca. 20% af borgerne, der hjemmekomposterede før forsøget, har halvdelen besluttet at stoppe med 
at kompostere for at levere affaldet til den kommunale ordning i stedet.

Miljøvurdering
Miljømæssigt er forsøget på de fleste punkter ikke væsentligt forskellig fra udgangspunktet i form af 
forbrænding af madaffald og kompostering af haveaffald. Den største effekt er, at forsøget giver en øget 
genanvendelse af fosfor, som er en begrænset ressource. 

Ved forsøget udnyttes energien fra en større mængde affald, men til gengæld er energiindholdet i 
haveaffaldet, som udgør langt størstedelen af bioaffaldet, forholdsvis begrænset. I øvrigt viser 
evalueringen, at forsøget er på niveau med alternativer som for eksempel særskilt indsamling af 
madaffald eller enzymbehandling af restaffald – begge dele i kombination med traditionel kompostering 
af haveaffald uden energiudnyttelse. 

Indsamling og behandling
Indsamlingen, der har bygget videre på den tidligere indsamling af haveaffald, har kun givet anledning til 
få bemærkninger. I vinterhalvåret er der indsamlet hver 4. uge og i sommerhalvåret hver 2. uge. 

I september-oktober i forbindelse med overgangen til tømning hver 4. uge har der været opmærksomhed 
omkring arbejdsmiljøet på grund af forrådnelse og begyndende opløsning af bioposer med madaffald. 
Det bemærkes i den sammenhæng, at sommeren ikke har været præget af længere varmeperioder. I 
efteråret var der en del sække med haveaffald, som skulle håndteres, og endelig har det krævet 
ændringer i rutiner, at bundter af grene skulle hentes med restaffaldet. 

Med hensyn til behandlingen af bioaffaldet har der indledende været udfordringer med håndteringen af 
jord, sten og grene, hvilket imidlertid er overkommet efter skift af anlæg. Ændringerne vedrørende 
behandlingen har givet behov for omlastning og videre transport på grund af længere afstand til 
behandlingsanlægget. 

Kommunens sammensætning af bioaffald med mad- og haveaffald betyder, at der er en begrænset 
behandlingskapacitet og konkurrence mellem anlæg, og det fører til en ekstra sårbarhed i forhold til 
afsætning og risiko for, at prisen er for høj.

Økonomi
Omkostningerne har varieret betydeligt over året og behandlingen inklusiv omlastning og transport er 
godt 190 kr. dyrere pr. husstand end udgangspunktet i form af forbrænding af madaffald og 
kompostering af haveaffald. 

Løsningen er imidlertid noget dyrere end den hidtidige indsamling af madaffald til forbrænding og 
haveaffald til kompostering samt meget sårbar over for tilgængeligheden til egnede behandlingsanlæg, 
hvor der kan ske en udnyttelse af energi og næringsstoffer. 

Trods dobbelt så mange tømninger er udgifterne til selve indsamlingen uændret ca. 500 kr. pr. husstand 
pr. år i forhold til den tidligere ordning for haveaffald, og ud over behandlingen giver forsøget kun 
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merudgifter til køkkenspande og bioposer på ca. 40-50 kr. pr. husstand pr. år. De samlede medudgifter 
er herved ca. 230-240 kr. pr. deltagende husstand om året. Indsamlingen er effektiv derved, at der kan 
etableres en indsamling af madaffald for 9 yderligere tømninger pr. år sammenlignet med, at en særskilt 
indsamling normalt sker med tømning hver anden uge, det vil sige med 26 tømninger pr. år. 


