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1. Forord 

Frederiksberg Kommune har besluttet at gennemføre forsøg med indsamling af bioaffald i den 

eksisterende beholder for haveaffald ved haveboliger i Frederiksberg Kommune. Baggrunden for 

forsøget er at nå målet om 50% genanvendelse som angivet i Regeringens ressourceplan. I 

ressourceplanen lægges der op til, at organisk dagrenovation bør bioforgasses og derefter udnyttes 

på landbrugsjord. Ressourceplanen lægger desuden op til, at en del af haveaffaldet bør 

energiudnyttes enten ved forbrænding (den tørre del) eller bioforgasning (den grønne del). 

 

Frederiksberg Kommune indsamler i forvejen en række fraktioner til genanvendelse i særskilte 

beholdere, hvorfor det var et ønske, at der ikke skal stilles nye beholdere ud for at indsamle den 

organiske dagrenovation (herefter kaldet madaffald). Da haveboliger i forvejen har en 

haveaffaldsbeholder, var det derfor naturligt at undersøge, om man kan kombinere ordningen, så 

man får både madaffald og den grønne del af haveaffaldet indsamlet til biogas og den tørre del 

indsamlet til forbrænding. Samlet kaldes madaffaldet og den grønne del af haveaffaldet herefter 

bioaffald. 

 

Formålet med forsøget er at sikre tilstrækkelige erfaringer til, at kommunen kan beslutte, om 

ordningen skal fastholdes som en permanent ordning eller afsluttes/erstattes af en anden ordning.  

 

Da det er første gang en kommune i Danmark gennemfører forsøg med indsamling af en blanding af 

madaffald og haveaffald til bioforgasning, fik kommunen sammen med kommunens affaldsselskab 

ARC bevilliget midler fra Miljøstyrelsens Ressourcepulje til at gennemføre en grundig evaluering af 

ordningen.  

 

Denne evaluering er gennemført over året 2015 med afrapportering ultimo 2015. Den overordnede 

projektledelse for evalueringen er varetaget af Frederiksberg Kommune, der samtidig har ansvaret 

for en brugerundersøgelse samt opsamling af alle resultater og endelig afrapportering. 

 

ARC har haft projektansvar for undersøgelser vedrørende affaldsbehandlingen, herunder 

sorteringsanalyser og miljøvurdering.  

 

Evalueringen er løbende drøftet på projektgruppemøder med deltagelse af Frederiksberg Kommune 

ved Ole H. L. Nielsen og Anne Mette Thorup, ARC ved Ida Leisner samt de relevante konsulenter.  

Denne rapport, som er resultatet af evalueringen, er udarbejdet af Affaldskontoret. Til rapporten 

hører desuden følgende bilagsrapporter: 

 

 Brugerundersøgelse ved Ziba 

 Sorteringsundersøgelse ved Econet 

 Livcyklusvurdering ved Cowi  
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2. Resume  

Fra februar 2015 er der ved 2.300 haveboliger i Frederiksberg Kommune indsamlet madaffald og 

haveaffald i den samme beholder, der indtil nu har været anvendt til haveaffald. Ud over at 

borgerne blev bedt om at sortere madaffald i denne beholder, blev de også bedt om at levere de 

større grene til restaffald – enten i restaffaldsbeholderen eller bundtet ved siden af.  

 

Der blev uddelt informationsmateriale samt en køkkenspand og bioposer til madaffaldet til alle 

husstande, og tømning af beholderen blev øget fra 9 gange om året til hver anden uge om 

sommeren og hver måned hele vinteren, hvilket betyder, at der bliver indsamlet bioaffald 18 gange 

pr. år.  

 

2.1 Erfaringer med indsamling og sortering 

Erfaringerne fra forsøget har vist, at det er muligt at indsamle madaffald sammen med haveaffald i 

den samme beholder. Som man også har oplevet det i andre kommuner, er de fleste deltagere i 

forsøget positive og har deltaget aktivt i sorteringen, mens kun et mindretal har oplevet gener fra 

sorteringen – primært i form af lugt fra madaffaldet i sommerperioden. Kun få har vurderet, at 

generne er uacceptable, hvilket ligeledes svarer til erfaringer i andre kommuner. 

 

Madaffaldet har været sorteret i høj kvalitet, hvilket vurderes at skyldes både anvendelsen af 

bioposer i køkkenet og det faktum, at borgerne i forvejen er vant til, at det alene er organisk affald, 

der skal i beholderen. Dog er der konstateret flere grene og mere jord end forventet. Det medførte, 

at blandingen ikke egnede sig til den forbehandling til biopulp, som oprindeligt var planlagt. I 

stedet leveres bioaffaldet nu til Biovækst i Holbæk, som i forvejen blander kildesorteret madaffald 

med haveaffald til en kombineret biogas- og komposteringsproces.  

 

2.2 Miljøvurdering 

Selvom Biovæksts metode ikke har så høj en energieffektivitet, som biogasfællesanlæg, så er 

forsøgsordningen samlet set lige så god en løsning for miljøet som kildesortering af madaffaldet i en 

særskilt ordning. Det skyldes primært, at med forsøgsordningen energiudnyttes haveaffaldet også – 

den grønne del til biogas og grene til forbrænding.  

 

I forhold til den tidligere løsning med kompostering af haveaffald og forbrænding af både madaffald 

og restaffald medfører forsøgsordningen en øget genanvendelse af den begrænsede ressource: 

fosfor, mens den på andre miljø- og energiparametre er på niveau med den tidligere løsning.  

 

2.3 Økonomi 

Sammenlignet med en særskilt indsamling af madaffald, har løsningen de fordele, at der ikke har 

været udgifter til beholdere eller indsamling ud over et antal ekstra tømninger af 

bioaffaldsbeholderen. I forhold til den tidligere ordning er løsningen dog dyrere primært på grund 

af omkostninger til bioposer på 40-50 kr. pr. husstand samt 9 ekstra tømninger af biobeholderen pr 

husstand pr år i forhold til den tidligere haveaffaldsordning.  

 

Ved forsøget har der været nogle ekstraordinære udgifter, hvilket gør, at de samlede 

behandlingsomkostninger ved forsøget er steget med godt 190 kr./år pr. deltagende husstand.  
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Det kan forventes, at behandlingsprisen for bioaffaldet vil falde ved indførelse af en permanent 

ordning, men det vil kræve en væsentlig reduktion af behandlingsprisen på bioaffald, for at 

ordningen er lige så billig som den nuværende forbrændings- og komposteringsordning. 

 

2.4 Succeskriterier og perspektivering 

Samlet set har forsøget levet op til flere af de succeskriterier, som Frederiksberg Kommune havde 

opstillet forud for forsøget:  

 

1. at der indsamles min. 700 ton bioaffald heraf min. 220 ton madaffald til bioforgasning og med 

udnyttelse af næringsstoffer samt jordforbedring gennem forsøget (ved deltagelse af min. 

2.000 husstande i et år). 

2. at 90 % af bioaffaldet ved afslutningen af forsøget er sorteret korrekt, 

3. at minimum 90 % af deltagerne i forsøget har set informationsmaterialet, og 

4. at der i forbindelse med forsøget påvises en gevinst for miljøet sammenlignet med 

udgangspunktet og umiddelbare alternativer. 

 

Succeskriterierne er kun delvist blevet opfyldt. I alt er indsamlet, hvad der svarer til 712 ton 

bioaffald pr år, hvoraf madaffaldet alene udgør 162 ton mod de ønskede 220 ton pr år. Ligeledes er 

målet for borgere, der sorterer, heller ikke helt nået. I august 2015 var der ca. 1.700 husstande, som 

aktive deltagere i sorteringen. Og endelig er der heller ikke helt så mange (ca. 80%), der har set 

informationsmaterialet, som ønsket. Til gengæld er væsentlig mere end 90% af madaffaldet sorteret 

korrekt. 

 

Miljømæssigt er løsningen, som nævnt tidligere samlet set lige så god en løsning for miljøet som 

kildesortering af madaffald i en særskilt ordning, og der sikres øget udnyttelse af næringsstoffer, 

herunder fosfor set i forhold til den tidligere forbrændingsløsning.  

 

2.5 Perspektivering 

Forsøgsordningen fungerer i det store hele godt. Indsamlingssystemet fungerer, og madaffaldet 

sorteres fint. Begyndervanskeligheder med sorteringen af haveaffaldet kan overkommes, men det 

vurderes dog, at der ikke kan undgås vis andel jord og sten i affaldet. Det har medført udfordringer i 

forhold til forbehandling til biogas, som i forsøget er løst med levering til Biovækst. 

 

Der er potentiale for at få flere til at deltage i sorteringen og dermed også for at øge indsamlingen af 

madaffald. Det vurderes at være realistisk - dels fordi erfaringer fra forsøget og fra andre kommuner 

viser, at tiden alene medfører flere deltagere i sorteringen, og dels fordi der er mulighed for at nå ud 

til flere med informationsmateriale.  

 

Biovækst kan med Aikan metoden uden problemer håndtere bioaffaldet fra Frederiksberg, og det er 

muligt at Ecogi-teknologien også kan anvendes, hvis der kan ske en opblanding med kildesorteret 

madaffald, så haveaffaldsandelen holdes under 25%. Det er er dog ikke afprøvet. Det kan desuden 

være relevant at indhente erfaringer fra Tyskland, Østrig og Holland, der også har erfaringer med 

blandinger af haveaffald og bioaffaldet.  

 

Indsamling af madaffald sammen med haveaffald kan dermed anses som en relevant løsning for 

boliger, som i forvejen har en beholder til haveaffald, men egner sig ikke umiddelbart til 

etageboliger uden haveaffaldsordning.  

 

Endelig skal nævnes, at det er uklart, om og i så fald hvordan det genanvendte madaffald kan 

medregnes i ressourcestrategiens genanvendelsesprocent. Det skyldes, at genanvendelsesprocenten 

beregnes på en måde, der ikke tager højde for blandinger med fraktioner (f.eks. haveaffald), der 

ikke medregnes i denne. 
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3. Indledning 

De ca. 2.300 haveboliger i Frederiksberg Kommune har indtil 2015 fået indsamlet haveaffald til 

kompostering hver måned fra medio marts til medio december. Haveaffaldet blev indsamlet fra en 

særskilt haveaffaldsbeholder, der skulle stilles ud til vej ved tømning og måtte indeholde alle typer 

haveaffald. Yderligere haveaffald kunne lægges ved siden af – bundtet eller i papirsække. 

 

Med dette nye forsøg har alle haveboliger i kommunen, som har en haveaffaldsbeholder, i januar 

2015 modtaget en indendørs køkkenspand, 100 grønne bioposer, et ”kuffertmærke” til 

haveaffaldsbeholderen samt en informationspakke om ordningen. Her er blandt andet orienteret 

om sorteringskriterier for bioaffaldet, tømmetidspunkter samt følgende information om 

indsamlingsordningen: 

 

 Madaffald skal fremover sorteres i de grønne poser og lægges i haveaffaldsbeholderen sammen 

med grønt haveaffald, hvilket vil sige ekskl. jord samt grene over 1 cm i diameter.  

 Det vedlagte mærke, kan sættes på beholderen, som nu kaldes bioaffaldsbeholder  

 Grene over 1 cm i diameter kan fremover enten lægges i beholderen til restaffald eller bundtes 

og stilles ved siden af restaffaldsbeholderen, hvor det afhentes til forbrænding.  

 Bioaffaldsbeholderen tømmes nu hver måned i vinterhalvåret og hver anden uge i 

sommerhalvåret. Beholderen tømmes fra standplads (typisk ved siden af 

restaffaldsbeholderen) og man behøver som borger altså ikke længere at stille den ud til skel. 

 

 

BILLEDE  1 

KØKKENSPAND MED BIOPOSE 

 

De udleverede poser er bionedbrydelige. Dette er valgt for at understrege, at affaldet leveres til 

biobehandling. Der er udleveret en rulle med 100 poser. Hvis der er brug for flere, kan borgerne 

lægge en pose på haveaffaldsbeholderen, som signal til skraldemanden om at levere en ny rulle. 

 

”Kuffertmærket” er beregnet til haveaffaldsbeholderen for at vise, at det nu er en 

bioaffaldsbeholder. Mærket blev sat på beholderen samtidig med uddelingen af køkkenspanden, 

hvis beholderen var tilgængelig for uddelerne. Ellers blev beboerne opfordret til selv at sætte 

mærket på beholderen.  Mærket er aftageligt – ikke et klistermærke – da det skal være muligt at 

fjerne det igen efter forsøget, hvis man vender tilbage til den tidligere haveaffaldsordning. På 

kommunens hjemmeside findes en video for brug af mærket her 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cv4WHl05CTk
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I forbindelse med forsøget er der oprettet en app til telefonen og borgerne har kunnet få svar på 

spørgsmål via både hjemmeside (opslag med ofte stillede spørgsmål), mails og telefon. Borgerne har 

desuden kunnet tilmelde sig en nyhedsmail om ordningen. 

                 

Bio- og haveaffaldet indsamles af Frederiksberg Renovation og leveres til omlastning og videre 

transport til forbehandling og efterfølgende biogasproduktion og kompostering på Biovækst 

(behandlingsanlæg ved Holbæk). Her udnyttes bioaffaldet til biogas og som gødning på 

landbrugsjord. Efter afprøvning af en anden forbehandlingsmetode, har det vist sig at være den 

behandlingsmetode, der passer bedst til blandingen af madaffald og haveaffald fra Frederiksberg. 

 

Forsøget var planlagt til at løbe et år, men er siden udvidet til 2 år: 2015 og 2016. På baggrund af 

erfaringer fra forsøget og denne evaluering skal kommunen i løbet af 2016 tage stilling til, om 

forsøget skal afsluttes eller videreføres som en permanent ordning – og eventuelt udvides til 

etageboliger og kommunale institutioner. 

 

3.1 Formål med evalueringen af forsøget 

Evalueringen har til formål at opsamle data og erfaringer, der kan bruges til afklaring af, om den 

valgte ordning med madaffald og haveaffald sammen er en hensigtsmæssig metode til indsamling 

og behandling af den organiske del af dagrenovationen fra enfamileboliger.  Samtidig skal fordele 

og ulemper i forhold til andre løsninger medtages både med hensyn til miljø, økonomi og service. 

 

Desuden skal evalueringen forholde sig til Frederiksberg Kommunes succeskriterier for forsøget, 

som er:  

 

 at der indsamles min. 700 ton bioaffald heraf min. 220 ton madaffald til bioforgasning og med 

udnyttelse af næringsstoffer samt jordforbedring gennem forsøget (ved deltagelse af min. 

2.000 husstande i et år), idet de 220 ton madaffald svarer til halvdelen af den potentielle 

mængde madaffald fra deltagende husstande i villaer og rækkehuse. 

 at 90 % af bioaffaldet ved afslutningen af forsøget er sorteret korrekt, 

 at minimum 90 % af deltagerne i forsøget har set informationsmaterialet, og 

 at der i forbindelse med forsøget påvises en gevinst for miljøet sammenlignet med 

udgangspunktet og umiddelbare alternativer. 

 

3.2 Evalueringsmetode 

Evalueringen af forsøget omfatter følgende aktiviteter i 2015: 

 

Brugerundersøgelser omfattende: 

 456 interviews med borgere i villa/rækkehuse ud af forsøgets i alt ca. 2.300 deltagende 

husstande. Interviews er gennemført løbende fra februar til september. 

 142 besvarelser af et kortere spørgeskema i oktober. 

 To dialogmøder med involverede skraldemænd (både bioaffaldsindsamling og restaffald/ 

grene) - gennemført i hhv. medio april og medio september. 

 Et dialogmøde med borgere medio maj med i alt 12 deltagere. 

 Telefoniske interviews med tolv borgere i august (i stedet for endnu et dialogmøde med 

borgere) 

 Dialogmøde med tre beboere i en etageboligforening (som har deltaget i projektet) 

 25 familieinterviews i starten af forløbet (marts-april) i eget hjem 

 

Konsulentvirksomheden Ziba har udarbejdet brugerundersøgelserne, som er beskrevet i 

bilagsrapport. Generelt er det konstateret, at der er en høj deltagelse i undersøgelsen, der ligeledes 

afspejler en positiv interesse for forsøget hos borgerne. Selvom brugerundersøgelsens deltagere 

erfaringsmæssigt er lidt mere positive, end man kan forvente hos den gennemsnitlige borger i 

forsøget, så vurderer Ziba, at undersøgelsen i det store hele er repræsentativ.  



8 Evaluering af forsøg med indsamling af bioaffald i Frederiksberg Kommune 

 

 

Analyser af sorteringskvalitet gennemført ved: 

 Registrering af skraldemænd ved tømning (se bilag) 

 Sorteringsundersøgelse af to læs i april og maj 

 Visuel vurdering af sorteringskvaliteten ved flere læs  

 Besigtigelse og interview med de driftsansvarlige på forbehandlingsanlæg  

 

Sorteringsundersøgelsen er gennemført af konsulentfirmaet Econet med en grundig udsortering og 

registrering af de affaldstyper, som det indsamlede bioaffald bestod af. Undersøgelsen og dens 

resultater er beskrevet i bilagsrapport. 

 

Miljøvurdering som er gennemført som en livcyklusanalyse for følgende scenarier: 

 Forsøget med indsamling af madaffald og grønt haveaffald til bioforgasning på Biovækst samt 

større grene til forbrænding 

 Fastholdelse af haveaffaldsordning og kildesortering af madaffald og restaffald særskilt  

 Fastholdelse af haveaffaldsordning og indsamling af blandet mad- og restaffald til forbrænding 

 Fastholdelse af haveaffaldsordning og indsamling af blandet mad- og restaffald til Renescience 

 

Miljøvurderingen er gennemført af konsulentvirksomheden Cowi og beskrevet i bilagsrapport. 

 

Alle analyser opsamles i denne rapport, hvor der evalueres på både borgernes vilje og evne til at 

sortere, oplevelser omkring serviceniveau og sortering samt økonomi og miljø for forsøgsordningen. 

Resultaterne fra forsøget vurderes i forhold til de succeskriterier, som kommunen har opstillet for 

forsøget og endelig perspektiveres i forhold til ordningens muligheder fremadrettet. 

 

 

BILLEDE  2 

BEHOLDER MED BIOAFFALD, MAJ MÅNED 2015 
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4. Sortering og indsamling 

Mængder og sorteringskvalitet afhænger af, i hvor høj grad borgerne er villige til og forstår at 

sortere korrekt. Det handler om kommunikation fra kommunen til borgerne, men også om, at 

opsamlingsudstyret fungerer og understøtter korrekt forståelse af sortering. Endelig har det 

betydning, om opsamlingen af affaldet medfører gener for borgerne – for eksempel lugtgener.  

 

Disse forhold er undersøgt via en omfattende brugerundersøgelse, dialogmøder samt opsamling fra 

kommunikation mellem kommunen og borgere. Endelig er der evalueret på de praktiske forhold, 

der har betydning for selve indsamlingsordningens effektivitet via blandt andet dialogmøder med 

skraldemændene. 

 

4.1 Borgernes interesse og forståelse af sorteringskriterier 

På kommunens hjemmeside er beskrevet hvilke fraktioner, der hører til bioaffaldet. De valgte 

sorteringskriterier er vist her. 

 

Madaffald er: Grønt haveaffald er: 

 Madrester - rå og tilberedte 

 Kød, kylling, fisk - råt og tilberedt 

 Ris, pasta, kartofler 

 Grøntsager, frugt og skræller 

 Fedt 

 Ost 

 Brød og kager 

 Pålæg 

 Æg og æggeskaller 

 Nødder og nøddeskaller 

 Krydderier og krydderurter uden jord 

Men du kan også sortere organisk affald fra 

køkkenet som: 

 Kaffegrums og kaffefiltre 

 Teblade og tefiltre af papir 

 Køkkenrulle fra brug i køkkenet 

 Græs 

 Blade og afklip fra hække og buske 

 Nedfaldsfrugt 

 Planter, løg og frø - uden jord (ryst 

mest muligt af) 

 Blomster og ukrudt - uden jord (ryst 

mest muligt af) 

 Kviste - under 1 cm i diameter 

 Tykke stængler fra for eksempel 

rosenplanter, brombær, fennikler, 

høstanemoner, jordskokker (ikke 

længere end at låget på beholderen kan 

lukkes, eller til den stiplede linje på 

papirsækken). 

 

 

Indledningsvist skal nævnes, at brugerundersøgelsen har vist, at borgerne generelt er positivt 

indstillede på sortering af madaffald. En meget stor andel af de adspurgte har sagt ja til at deltage i 

undersøgelsen, hvilket er første tegn på positiv interesse. Derudover har kommunen stort set kun 

mødt positiv interesse fra borgere fra henvendelser, dialogmøder og lignende – samt meget få 

egentligt negative kommentarer.  

 

Det svarer til erfaringerne fra andre tilsvarende undersøgelser. De fleste borgere vil generelt meget 

gerne kunne sortere og aflevere madaffald til genanvendelse.  

 

http://www.frederiksberg.dk/da/Borger/Affald-klima-og-miljoe/Affald-Genbrug/Bioaffald.aspx
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Brugerundersøgelsen fra Frederiksberg viste, at 67% af alle de adspurgte borgere er meget tilfredse 

med ordningen, mens 13% har udtrykt en form for utilfredshed. Undersøgelsen viste desuden, at 

der er en stigende tilfredshed hen over året, hvilket ligeledes svarer til andre kommuners erfaringer. 

Som eksempel kan nævnes Rødovre1, hvor 81% af borgerne efter ca. et år var tilfredse eller meget 

tilfredse med en ny ordning, der blandt andet omfattende sortering af bioaffald.  

 

4.1.1 Borgernes evne og vilje til at sortere 

Det har været erfaringen fra både henvendelser, dialogmøder og brugerundersøgelser, at de fleste 

hurtigt er gået i gang med at sortere, og at flere kommer til efterhånden. Hvor brugerundersøgelsen 

viste, at 60% sorterede fra starten var andelen steget til 73% i august.   

 

Brugerundersøgelsen viser også, at langt de fleste mener, at det er let at sortere madaffald, og der 

har da heller ikke været mange borgere, der har stillet spørgsmål til kommunen vedrørende 

sortering af madaffald. Det skal også nævnes, at af de ca. 20% af borgerne, der 

hjemmekomposterede før forsøget, har nu halvdelen besluttet at stoppe med at kompostere for at 

levere affaldet til den kommunale ordning i stedet.  

 

Derimod er billedet mere uklart i forhold til sorteringen af haveaffald, hvor flere har haft problemer 

med at forstå afgrænsningen mellem det grønne haveaffald, der må komme i bioaffaldsspanden og 

de grene som skal bundtes og afleveres som restaffald. Det har desuden i mange tilfælde været svært 

at skille jord fra det grønne haveaffald, hvilket har medført udfordringer senere i indsamling og 

forbehandling, som beskrives senere.  

 

4.1.2 Spørgsmål til sorteringen 

Til trods for, at borgerne generelt så det som nemt at sortere madaffaldet, så kom der alligevel 

spørgsmål, som ikke altid virkede logisk at forklare.  

 

For eksempel kom der undervejs i forsøget spørgsmål om, hvorfor døde dyr og ekskrementer ikke 

må komme i, når animalsk madaffald godt må. Efter henvendelse til Miljøstyrelsen fik kommunen 

den forklaring, at det er i strid med de regler2, der skal forebygge spredning af dyresygdomme via 

blandt andet spredning på landbrugsjord. Her skelnes mellem fødevareaffald, der godt må spredes 

efter biogasbehandling og dyreekskrementer og døde dyr, der ikke må – ej heller efter 

hygiejnisering.  

 

4.2 Kommunikation mellem kommune og borgere 

Der har været gjort en del ud af at informere borgerne, inden forsøget blev sat i gang. Der blev 

udsendt et brev til alle husstande (via digital post) og forsøget blev omtalt i lokale medier. I januar 

blev ordningen sat i gang med uddeling af en indendørs køkkenspand, bionedbrydelige plastposer 

til indendørs opsamling af madaffaldet, et ”kuffertmærke” til at sætte på haveaffaldsbeholderen for 

at markere, at beholderen nu anvendes til bioaffald, samt et brev om ordningen. Vedlagt var også en 

køleskabsmagnet med kort sorteringsvejledning samt en ”bioguide” for sortering med mere udførlig 

information, som også kan findes på kommunens hjemmeside.  

 

                                                                    
1 http://sagir.dk/RK_affaldsordning_undersogelse_resultat_Okt2015.pdf Undersøgelsen omfattede 114 besvarelser fra 42 

grundejerforeninger 
2 FORORDNING nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er 
bestemt til konsum,  

http://sagir.dk/RK_affaldsordning_undersogelse_resultat_Okt2015.pdf
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BILLEDE  3 

ILLUSTRATION FRA KOMMUNENS BIOGUIDE 

 

Ud over information om tømmedage på hjemmesiden blev der også gjort opmærksom på, at man 

kan tilmelde sig en SMS-service, hvor der gives besked inden tømning, en app. til kommentarer og 

nyheder samt en nyhedsmailgruppe. I slutningen af juni blev der sendt nyt brev ud via E-post med 

information om midtvejsstatus for forsøget. Heri blev der også gjort opmærksom på, at den største 

udfordring var jord og grene, som gjorde behandlingsprocessen vanskelig. Endelig blev der i 

forbindelse med overgang til månedstømning igen i oktober udsendt en nyhedsmail til de af 

forsøgsdeltagerne, der havde tilmeldt sig nyhedsmails.  

 

Kommunens kommunikationsindsats er evalueret i brugerundersøgelserne, hvor de fleste har 

svaret, at kommunikationen har været god, forståelig, nem at læse og overskuelig. Langt de fleste 

borgere har set og læst det materiale, der blev uddelt med beholder og bioposer til køkkenet, men 

det skal dog nævnes at 10% af de adspurgte ikke vidste, at de havde fået en køkkenspand, hvilket 

svarer meget godt til den andel, der slet ikke sorterer. Ca. 20% har ikke set den folder og det brev, 

der blev uddelt sammen med køkkenspanden.  

 

Undersøgelsen viser, at den største informationskilde har været det materiale, der er blevet omdelt 

sammen med køkkenspanden, og dermed har været direkte relateret til forsøget. Det er materiale 

der er svært at overse. Derimod er det halvdelen eller under halvdelen af forsøgsdeltagerne, der har 

fundet informationer via hjemmesiden, lokalavisen eller Magasin Genbrug. Dette siger ikke 

nødvendigvis noget om tilfredsheden med disse medier, men måske blot noget om, at man ikke har 

haft brug for aktivt at opsøge information om ordningen via disse medier.  

 

Omkring 30 procent har benyttet sig af de forskellige digitale muligheder for at få påmindelser 

og/eller nyheder vedrørende affaldsordningerne. Pr. 1. oktober 2015 havde 763 downloadet app’en 

til telefonen. Heraf har 262 tilmeldt sig sms-service, og 60 har tilmeldt sig en påmindelsesmail, så 

de automatisk får besked dagen før de får tømt affald. 233 af deltagerne i forsøget har tilmeldt sig 

nyhedsmailen.  

 

Der er registreret 194 borgerhenvendelser (se bilag) vedrørende forsøgsordningen – enten 

telefonisk eller via kommunens hjemmeside. Langt de fleste henvendelser kan placeres under 

kategorien praktiske begyndervanskeligheder. Det drejer sig for eksempel om manglende 

afhentning, usikkerhed om, hvor beholderne skulle stå etc. Sådanne begyndervanskeligheder med 

mange henvendelser er helt naturlige, når der ændres på en affaldsordning, og her blev ændret på 

både tømmefrekvens, placering af beholderen og hvilke affaldstyper, der må og ikke må komme i 

beholderen.  

 

Et mindre antal borgere har henvendt sig med spørgsmål om sortering, hvilket i stort set alle 

tilfælde har handlet om de typer af haveaffald, som ikke længere må komme i biobeholderen, samt 

spørgsmål om hvordan man så kan aflevere det. Der har stort set ikke været spørgsmål om sortering 

af madaffald. Endelig har der været relativt få henvendelser om gener, hvilket beskrives senere. 
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BILLEDE  4 

ILLUSTRATION FRA KOMMUNENS BIOGUIDE 

 

4.3 Indendørs- og udendørs opsamlingsudstyr 

Brugerundersøgelsen har vist, at borgerne generelt er tilfredse med opsamlingsudstyret både 

indendørs og udendørs. Særligt i forhold til den grønne indendørs køkkenspand er der tilfredshed, 

og borgerne vurderer, at spanden er solid og robust. Det har været nævnt på dialogmøder, at 

spanden opfattes mere ”lugtfri” end frygtet, men til gengæld har nogle også nævnt, at spanden kan 

være svær at renholde på grund af riller i bunden. Kommunen anbefaler her at vaske den i 

opvaskemaskine.  

 

En af de største bekymringer borgerne (jf. brugerundersøgelsen) har haft i forhold til at sortere, er, 

hvordan de skal finde plads i køkkenet til en biospand. Brugerundersøgelsen har vist, at lige under 

halvdelen har spanden placeret i skabet under vasken - langt de fleste stående løst. 20% har den 

stående løst på køkkenbordet eller gulvet, og få har den stående i et bryggers. Nogle nævner, at den 

ikke har fået en fast plads, fordi det er et forsøg.  

 

I forhold til de uddelte bioposer er tilfredsheden stadig høj, men ikke helt så høj som ved 

køkkenspanden. Det billede har været fast gennem hele perioden. Her er nævnt problemer som, at 

poserne er for tynde, at de revner let eller går i stykker, når man prøver at binde en knude på dem, 

og at de bliver utætte og lækker væsker ved fugtigt madaffald mv. Kaffegrums synes at være den 

største enkeltstående irritationskilde. I praksis opfattes det ikke som et stort problem, men det kan 

betyde, at noget af det mere våde madaffald ender i restaffaldsbeholderen frem for i biobeholderen.  

 

De fleste skifter posen 2-4 gange om ugen, mens kun få skifter den hver dag (grundet manglende 

bioaffald). Borgerne kan få udleveret nye ruller af bioposer fra skraldemanden ved at lægge eller 

binde en biopose på beholderen. Med nuværende uddeling skønnes det, at der i alt vil blive uddelt 

1,9 ruller poser pr. husstand i 2015 svarende til 190 poser og 3,7 poser om ugen. Der har været 

registreret enkelte henvendelser til kommunen, om hvordan man kunne få flere bioposer.  

 

De udendørs beholdere er ikke skiftet i forbindelse med forsøgsordningen, og beholderne har stort 

set fungeret efter hensigten. Dog viste et særligt problem sig, da en del af haveaffaldsbeholderne har 

et hul i bunden som skal sikre luftning til haveaffaldet og undgå forrådnelse. Med madaffaldsposer i 

beholderen blev der i enkelte tilfælde konstateret besøg af mus eller rotter. Borgere, der har oplevet 

problemet og henvendt sig, har fået skiftet haveaffaldsbeholder til en ny uden huller.   
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Nogle borgere har udtrykt, at der med 

bioaffaldet er lidt mindre plads til 

haveaffaldet – især ved den afsluttende 

brugerundersøgelse i oktober (10%). Det 

skyldes formentlig ændring fra 14 dages 

tømning til månedstømning, hvor mange 

'vinterordner' haven.  

 

Borgerne har (som også tidligere) mulighed 

for at stille ekstra grønt haveaffald i åbne 

papirsække ud til vejen, som afhentes med 

bioaffaldet. Ca. 10% af borgerne har benyttet 

sig af denne mulighed, men det er ikke 

registreret, om der er stillet mere eller mindre 

haveaffald ud end tidligere. Det skal nævnes, 

at biobeholderen med forsøget tømmes i alt 

18 gange, hvor den tidligere kun blev tømt 9 

gange om året.  

 

4.4 Tømning og afhentning 

Udover, at tømningsfrekvensen blev sat op, blev det også indført, at beholderen nu kan afhentes fra 

standplads frem for tidligere ved skel. Det betyder, at borgerne ikke længere skal stille beholderen 

ud til tømning, og det opfattes normalt som en væsentlig serviceforbedring. 

 

Generelt har denne overgang kørt gnidningsløst – blandt andet fordi ændringen har været en 

serviceforbedring i forhold til tidligere. Men der var dog særlige problemer for en 

rækkehusbebyggelse, hvor afhentning af haveaffald og restaffald sker fra hver sin side af huset. Det 

var et praktisk problem, der blev løst, så beboerne stadig kan aflevere uden at skulle bære affald 

gennem huset.  

 

Desuden har der i begyndelsen været nogle misforståelser i forhold til, hvor beholderen står ved 

afhentning, men det kan generelt opfattes som et helt klassisk begynderproblem, som løses 

efterhånden, som borgerne vænner sig til de nye regler. Der er da også i brugerundersøgelsen 

konstateret tilfredshed hos langt de fleste borgere med tømningen.   

 

4.4.1 Lugtgener om sommeren 

14 dages afhentning af madaffald findes i mange kommuner. Nogle kommuner har indført 

ugeafhentning om sommeren på grund af mulige lugtgener, mens det i andre kommuner ikke 

opfattes som noget væsentligt problem, og hvor man vurderer, at borgerne klarer eventuelle 

lugtgener ved for eksempel at flytte beholderen lidt længere væk fra hus eller opholdsarealer. 

 

I forhold til Frederiksbergforsøget må det forventes, at eventuelle lugtgener vil være mindre, idet 

madaffaldet er blandet med det grønne haveaffald. Risikoen for at madaffaldet går i forrådnelse er 

mindre, fordi haveaffaldet fungerer som strukturmateriale, der giver adgang til mere luft til 

madaffaldet. Men det er en vigtig del af evalueringen at vurdere, om borgerne oplever gener i den 

forbindelse. 

 

I forbindelse med brugerundersøgelsen er borgerne derfor spurgt specifikt til lugtgener eller gener 

fra skadedyr. Deres svar er opsamlet i tabel 1. 
  

 

BILLEDE  5 

BIOAFFALD TIL AFHENTNING 
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 Uenig Middel Enig Ved 

ikke 

Det lugter med en beholder 

udenfor til bioaffald 

47% 20% 16% 17% 

Vi har oplevet gener fra insekter 

eller andre skadedyr indenfor 

67% 7% 7% 20% 

Vi har oplevet gener fra insekter 

eller andre skadedyr udenfor 

59% 9% 12% 21% 

Vi har oplevet lugtgener indenfor 57% 15% 11% 18% 

Vi har oplevet lugtgener udenfor 59% 11% 8% 22% 

 

TABEL 1 

SVAR PÅ UDSAGN OM GENER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN 

 

Det ses, at de fleste ikke oplever lugtgener eller gener fra insekter mv. som et problem. Der er dog et 

større mindretal, der er bekymret for eller har oplevet lugtgener fra beholderen udenfor. Her er 

konstateret en lille stigning i antallet af borgere, der har oplevet lugtgener hen over sommeren, men 

stadig et mindretal.  

 

I oktober gennemførtes en kort undersøgelse alene med fokus på gener, hvor 73% ikke havde 

oplevet lugtgener, 6% havde oplevet lugtgener i markant grad ud over det sædvanlige/forventelige 

og 22% i mindre grad ud over det acceptable/forventelige.  

 

I forhold til skadedyr og andre gener har ca. halvdelen ikke oplevet gener hverken indenfor eller 

udenfor, mens et mindre antal har oplevet gener fra skadedyr især udenfor. Ved oktober-

undersøgelsen svarede 92%, at de ikke har oplevet andre gener (ud over lugt) ud over det 

acceptable. 

 

Med hensyn til gener med skadedyr, kan oplevelsen af rotter og mus ved enkelte beholdere, der 

havde hul i bunden, have medvirket til en øget bekymring. Både kommunens embedsmænd og 

skraldemændene oplevede at få henvendelser fra folk, der havde hørt om problemet, men ikke 

oplevet det selv.  

 

I undersøgelsen efter sommeren blev dog 

alene nævnt maddiker, fluer, bananfluer 

og mider i forbindelse med gener. Også 

skraldemændene har oplevet sådanne 

skadedyr i beholderen, men vurderer, at 

det også var tilfældet, da man kun 

indsamlede haveaffald, og at det ikke er 

blevet meget værre med den nye ordning.  

 

Eventuelle gener med lugt eller skadedyr 

kan reduceres ved at vaske 

udendørsbeholderen. Ifølge 

brugerundersøgelsen har 12% vasket 

beholderen en eller flere gange. Ingen har 

benyttet sig af, at kommunen kan vaske 

Eksempel fra nyhedsbrev 

Lugt - hvad kan jeg gøre? 
Vi har interviewet 456 deltagere i forsøget, cirka 

hver femte deltager, og 85 procent har ikke eller 

stort set ikke oplevet lugt indenfor. Til dem, der 

oplever, at madaffaldet begynder at lugte 

indenfor, har vi følgende råd:  

 Skift bioposen, når affaldet begynder at 

lugte. 

 Vask eventuelt beholderen indenfor. 

 Brug den udleverede køkkenspand, der har 

lameller, som gør at madaffaldet kan ånde. 

Restaffald begynder også at lugte hurtigere i 

beholdere med låg end i åbne stativer under 

vasken. 



Evaluering af forsøg med indsamling af bioaffald i Frederiksberg Kommune 15 

 

beholderen og mange vidste ikke, at det var en mulighed.  

 

Generelt har flertallet altså ikke problemer med hverken lugtgener eller skadedyr, og heller ikke haft 

behov for at vaske den udendørs beholder. Men der er dog et større mindretal, der har oplevet gener 

i et vist omfang og en lille gruppe borgere, der har oplevet lugtgener, som er markant ud over det 

acceptable.  

 

Det billede svarer til erfaringerne fra andre kommuner. Der kan opstå lugtgener og i mindre grad 

gener fra fluer mm. Men de fleste borgere oplever det ikke, og de der gør, ser det i de fleste tilfælde 

som et mindre problem. F.eks. viste en undersøgelse i Rødovre3 efter et forsøg med indsamling af 

madaffald, at kun en lille del af borgerne (4-6 %) oplevede væsentlige lugtgener (indendørs såvel 

som udendørs) og op mod halvdelen af disse mente ikke, at det var meget generende. 

 

Hvis det ikke hjælper at emballere bioaffaldet grundigere, har borgere, som måtte opleve det som et 

problem, muligheden for selv at vaske eller bestille vask af beholderen, stille den længere væk fra 

boligen eller undlade at sortere meget lugtende madrester eller andet madaffald, som giver 

anledning til gener. 

 

4.4.2 Månedstømning 

Med forsøget afprøves for første gang i Danmark en månedlig indsamling af bioaffald om vinteren. 

Det medfører en væsentlig besparelse i forhold til 14 dages tømning, og forsøget skal blandt andet 

vise, om det kan fungere at indsamle en blanding af madaffald og grønt haveaffald på månedsbasis i 

vinterperioden. 

 

Efter én runde med månedsafhentning blev borgerne i oktober-undersøgelsen bedt om at 

sammenligne lugten fra den udendørs bioaffaldsbeholder fra sommerperioden (med tømning hver 

2. uge) til september/oktober (med tømning hver 4. uge) - og vurdere, om lugten er forværret, det 

samme eller formindsket? 

 

Ca. 75% svarede, at der ikke er sket væsentlige ændringer og kun 6% mener, at lugten er forværret. 

Det er ikke markant, og slet ikke set i forhold til, at oktober 2015 var usædvanlig lun i forhold til en 

normal oktober måned.  

 

Et andet aspekt, som kunne være relevant at undersøge, er om bioaffaldet nedbrydes så meget over 

en måned, at det vil have mindre værdi i en biogasproces. Det er naturligt, at der sker en vis 

nedbrydning af madaffald, og da også mere, når det ligger op til en måned inden indsamling. Det er 

ikke undersøgt, hvor stor en betydning det vil have, og det forventes at have mindre betydning, når 

det alene sker i den kolde periode, hvor nedbrydningen går langsomt. 
 
 
  

                                                                    
3 Rødovre Kommune, Evaluering af forsøgsordninger for papir og organisk affald, Rapport, August 2010 
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4.4.3 Haveaffald og grene 

Med forsøgsordningen blev der indført nye sorteringskriterier ikke blot for madaffald, men også for 

haveaffaldet. Grene over 1 cm i diameter må ikke længere lægges i haveaffaldsbeholderen, men skal 

i restaffaldsbeholderen eller bundtes og lægges ved siden af. Det medfører, at borgerne ikke blot kan 

bruge haveaffaldsbeholderen til alle typer af 

haveaffald, hvilket kan gøre opsamlingen af 

haveaffald mere besværlig. 

 

De fleste henvendelser om 

sorteringsspørgsmål har netop været 

omkring, hvad der skal bundtes – blandt 

andet i forhold til hækafklip og stængler fra 

roser og lignende uhåndterligt affald, som 

ellers har kunnet komme i 

haveaffaldsbeholderen.  

 

Da grenene nu – modsat tidligere - skal 

indsamles med restaffald, er det andre 

skraldemænd, der skal håndtere dem, og de 

har oplevet – især i begyndelsen – at mange 

bundter er for tunge eller uhåndterlige, 

hvilket kan medføre arbejdsmiljøproblemer. 

Skraldemændene medtager ikke bundter, der 

er for store og tunge. Det har borgerne lært af, 

og problemet er efter skraldemændenes 

vurdering aftaget. 

 

Jord og sten har været et stort problem i 

biobeholderen. Der har i de første 

informationsmaterialer ikke været særligt fokus på, at jord og sten ikke må komme i beholderen, da 

det heller ikke måtte det tidligere. Men i forbindelse med bioaffaldsforsøget blev det pludselig 

tydeligt, hvor meget jord og sten, der lægges i haveaffaldsbeholderne, fordi jord og sten gav 

problemer på det første forbehandlingsanlæg. Problemerne er dog reduceret markant med den 

ændrede forbehandlingsmetode. Se afsnit 6. 
 

4.5 Økonomisk vurdering af indsamlingen 

Indsamlingsforsøget er gennemført med eksisterende beholdere og indsamlingsbiler. Indsamlingen 

er udført af Frederiksberg Renovation, som ligeledes har stået for uddeling af bioposer til indendørs 

brug.  

 

De konkrete omkostninger til forsøget kan ikke umiddelbart bruges til en vurdering af, hvad 

ordningen vil koste, som en permanent ordning, blandt andet fordi Frederiksberg Renovation har 

gennemført ordningen som en særlig forsøgsordning inden for de sædvanlige økonomiske rammer.  

Desuden har der været ekstraomkostninger forud for, at den endelige behandlingsmetode blev 

fundet samt til omlastning af affaldet.  

 

Her beskrives alene en række overordnede omkostningselementer samt øvrige væsentlige forhold, 

der har betydning for økonomien – set i forhold til den tidligere indsamling af restaffald og 

haveaffald.  
 

Ordningen har den umiddelbare fordel, at man kan anvende den eksisterende haveaffaldsbeholder, 

og at der derfor ikke skal indkøbes og uddeles en ny beholder til madaffald – eller alternativt en ny 

dobbeltbeholder til mad- og restaffald.  

 

 

BILLEDE  6 

SKRALDEMAND MED ET FOR STORT BUNDT HAVEAFFALD 
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Der er dog ekstraomkostninger forbundet med et forøget antal tømninger af biobeholderen fra 9 

gange om året til hver anden uge om sommeren og hver måned hele vinteren - svarende til 9 

tømninger mere om året. Tilsvarende kan det forøge indsamlingsomkostningerne, at beholderen nu 

afhentes fra standplads, hvor haveaffaldsbeholderen tidligere skulle stilles ud til skel. Det koster 

mere tid for skraldemændene. 

 

En mindre ekstraopgave for skraldemændene for restaffald i at medtage bundtede grene modsvares 

af en mindre mængde haveaffald, der medtages i haveaffaldsordningen, da haveaffaldsmængden 

må forudsættes at være ens. 

 

Til opstart af ordningen er indkøbt indendørs 

køkkenspande og bioposer. Forsøgsresultaterne tyder 

på et gennemsnitligt forbrug på ca. 1,9 ruller bioposer 

(med 100 stk.) pr. husstand pr. år. Køkkenspandene 

koster ca. 20 kr. pr. stk., mens en rulle med 100 

bioposer koster 20-25 kr./stk., og der må dermed 

forventes en årlig udgift til bioposer på 40 – 50 kr. pr. 

husstand. Omkostninger til uddeling af køkkenspande 

er ikke beregnet, og poser uddeles af skraldemændene i 

forbindelse med indsamlingen.  

 

I forhold til behandling har der i forsøgsordningen 

været en ekstraomkostning forbundet med 

bioforgasning på Biovækst til ca. 600 kr./ton samt til 

transport og omlastning på 300-400 kr./ton.  

En overordnet sammenligning af 

behandlingsomkostninger er vist i tabel 2.  

 

 

Omkostninger 

kr./år 

Forsøgsordning 

Biogas og forbrænding 

Tidligere 

Kompostering og 

forbrænding 

Biogas og 

transport/omlastning 

668.610  

Kompostering  182.160 

Forbrænding 491.970 536.406 

I alt 1.160.580 718.566 

 

TABEL 2 

VURDEREDE OMKOSTRNINGER TIL BEHANDLING VED FORSØGSORDNING 

 

Det vurderes derfor, at behandlingsomkostningerne samlet er steget med ca. 440.000 kr./år 

svarende til godt 190 kr./år pr. deltagende husstand i forsøget. Dertil skal lægges omkostninger til 

bioposer samt omkostninger til 10 tømninger mere pr. husstand pr. år.  

 

Ved en fuldskalaordning kan behandlings- og transportomkostninger til bioaffaldet forventes at 

blive noget lavere. Hvis ordningen på behandlingsomkostningen skal være omkostningsneutral i 

forhold til tidligere løsning, så skal prisen for bioaffaldet inkl. transport og omlastning reduceres til 

ca. 320 kr./ton. Alle beløb er ekskl. moms. 

 

BILLEDE  7 

EN RULLE MED BIOPOSER 
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5. Mængder og kvalitet 

Dette forsøg adskiller sig fra andre forsøg med bioaffald ved, at bioaffaldet indsamles sammen med 

haveaffald, og der findes ikke erfaringstal for denne blanding. De indsamlede mængder ved forsøget 

er registreret, og der er gennemført en sorteringsundersøgelse af to læs bioaffald. Desuden er det 

indsamlede bioaffald visuelt vurderet flere gange ved både indsamling, aflæsning og på 

forbehandlingsanlæg.  

 

5.1 Sorteringskvalitet 

I april og juni 2015 er gennemført sorteringsanalyser af indsamlet bioaffald fra hhv. 58 husstande 

med 4 ugers indsamling i april og 51 husstande med 14 dages indsamling i juni.  
 

Fraktion Gram/husstand/uge % 

 April Juni April Juni 

Madaffald 1.393 1.319 21,3 10,1 

Dyremøg 25 - 0,4 - 

Haveaffald 3.181 10.011 48,7 76,8 

Grene mv 320 176 4,9 1,4 

Jord og sten 1.589 1.399 24,3 10,7 

Hundeefterladenskaber 4 - 0,1 - 

Bleer - 14 - 0,1 

Papir 2 3 0,0 0,0 

Pap  1 3 0,0 0,0 

Plast - andet 2 3 0,0 0,0 

Glas - - - - 

Metal 1 - 0,0 - 

Farligt affald mv. - 9 - 0,1 

Andet affald 14 96 0,2 0,7 

I alt 6.534 13.032 100,0 100,0 

 

TABEL 3 

RESULTAT FRA TO SORTERINGSUNDERSØGELSER AF BIOAFFALDET, ECONET 
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Den samlede mængde madaffald er nogenlunde 

konstant i april og juni på ca. 1,3 kg pr. husstand 

pr. uge.  

 

Haveaffald udgør en væsentlig større andel, og her 

er mængden – ikke overraskende – øget markant 

fra april til juni. Til gengæld er mængden af grene 

mv. størst i april – en periode på året, hvor der ikke 

er så meget ’grønt’ haveaffald.  

 

Mængden af jord og sten er stort set uændret fra 

april til juni, men en stor del af haveaffaldet i juni 

er græstørv, hvor 95% er jord. Dermed udgjorde 

jord knap halvdelen af affaldet i juniundersøgelsen. 

Det virker af mere end det ser ud, fordi jord og sten 

er væsentlig tungere end haveaffald og madaffald.  

 

Til gengæld er kvaliteten af madaffaldet meget fin. 

Der er fundet relativt få fejlsorteringer i det 

indsamlede madaffald/haveaffald, og hvis alle 

fejlsorteringer – fra bleer, over farligt affald til 

andet affald –relateres til indsamling af madaffald, 

så svarer det til en renhed i indsamlet madaffald på 

hhv. ca. 99.7 % (april) og ca. 99,1 % (juni). Bleer 

forekom alene i juniundersøgelsen. Farligt affald i 

juniundersøgelsen stammer fra trykimprægneret 

træ. 

 

Samme vurdering af sorteringskvaliteten findes ved 

de visuelle kontroller af haveaffaldet, som er 

gennemført løbende både ved aflæsning (som 

ovenstående billeder fra de to sorteringsanalyser) 

og ved selve indsamlingen. 

 

Til sammenligning har løbende undersøgelser af kvaliteten af indsamlet madaffald fra kommuner i 

Vestforbrændings opland (24 analyser) vist, at kvaliteten af det indsamlede madaffald er afhængig 

af blandt andet anvendt posetype. For en udleveret biopose er renheden af affald opsamlet i denne i 

gennemsnit 97 %, men hvor der er brugt andre posetyper til madaffaldet i samme ordning, har 

renheden været blot 87%.  

 

I områder, hvor der udleveres almindelige plastposer til opsamling af bioaffald, er renheden af 

indsamlet madaffald i disse poser ca. 94 %, mens alt indsamlet madaffald inklusive andre poser er 

ca. 84 %. I områder, hvor der ikke udleveres poser til opsamling af madaffald er den gennemsnitlige 

kvalitet af indsamlet madaffald ca. 75 %.  

 

Når der ses bort fra jord, sten og tilbageværende grene i haveaffaldet, må kvaliteten og renheden af 

det indsamlede madaffald fra Frederiksberg dermed vurderes at være af en høj kvalitet. Det er 

 

BILLEDE  8 

BIOAFFALD, APRIL 

 

BILLEDE  9 

BIOAFFALD, JUNI 
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sandsynligt, at den høje renhed skyldes både, at madaffaldet indsamles i bioposer og at det skal 

lægges i en beholder, der i forvejen er beregnet til organisk haveaffald, hvor det kan forekomme 

ulogisk for borgerne at lægge andre typer uorganisk restaffald. 

 

5.2 Mængder 

De indsamlede mængder i forsøgsperioden februar til september er vist i tabel 4. Der blev indsamlet 

536 ton bioaffald (blanding af mad- og haveaffald), mens mængden af haveaffald indsamlet til 

kompostering i kommunen faldt fra 590 til 113 ton, fordi der ikke længere blev indsamlet haveaffald 

til kompostering ved haveboligerne.  

 

Mængden af restaffald fra forsøgsområdet er ikke opgjort i perioden. For hele kommunen er 

mængden af restaffald i samme periode faldet med 860 ton, men da den mængde omfatter hele 

kommunen vil ændringer heri sandsynligvis skyldes mange andre forhold og kan ikke tilskrives 

dette forsøg. Det forudsættes, at mængden af restaffald er steget lidt fra forsøgsområdet, fordi grene 

nu indsamles sammen med restaffald.  

 

2015 
feb mar apr maj jun jul aug sep i alt 

Bioaffald 
44 47 73 85 87 78 66 56 536 

Haveaffald i alt 
1 13 20 15 17 14 15 18 113 

Ændringer 2015-14 
         

Haveaffald i alt 
-1 -86 -46 -70 -136 -42 -44 -52 -477 

 

TABEL 4 

INDSAMLET BIOAFFALD I 2015 OG ÆNDRINGER FRA 2014 

 

Af bioaffaldet vurderes madaffald at udgøre 109 ton i forsøgsperioden og 162 ton for et helt år. 

Vurderingen er baseret på, at madaffald i de to sorteringsanalyser i april og juni lå stabilt med et 

gennemsnit på 1,356 kg madaffald pr. husstand pr. uge. Omregnet på årsbasis bliver det 71 kg pr. 

husstand pr. år. Haveaffaldsmængder varierer til gengæld væsentligt over året. Nedenstående 

diagram viser mængden af indsamlet haveaffald i 2014 i ton. 

 

 

FIGUR 1 

INDSAMLET HAVEAFFALD I FREDERIKSBERG I 2014 
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Perioden februar til september repræsenterer i alt 78% af årsmængden af haveaffald. I tabel 5 er vist 

de indsamlede mængder i perioden februar til september og de forventede mængder for 2015 

baseret på ovenstående betragtninger.  

 

Forsøgsmængder Feb. –sep. ton Årsmængder ton Kg/husstand/år 

Bio 536 712 310 

Madaffald 109 162 71 

Haveaffald i alt 427 550 239 

 

TABEL 5 

VURDEREDE ÅRLIGE MÆNGDER BIOAFFALD OG MADAFFALD 

 

Omregnet til årstal forventes dermed indsamlet 712 ton bioaffald fra de 2.300 deltagende 

husstande, heraf 162 ton madaffald. Erfaringer fra forsøget viser desuden, at flere og flere deltager i 

sorteringen, og at der med tiden derfor må forventes at blive indsamlet mere madaffald. 
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6. Forbehandling og biogas 

Der er ikke mange erfaringer med forbehandling og efterfølgende biogasproduktion af blandinger af 

bioaffald og grønt haveaffald i Danmark. Ud over forsøget i Frederiksberg kendes kun et andet 

forsøg i Danmark, hvor man på Komteks anlæg har afprøvet forbehandling med forskellige 

blandinger af kildesorteret madaffald og haveaffald, der er indsamlet hver for sig.  

 

Oprindeligt var forsøgsordningen planlagt således, at bioaffaldet skulle forbehandles til pulp og 

bioforgasning på et vådt biogasanlæg. Fraktionen viste sig dog uegnet til denne forbehandling på 

grund af det høje indhold af jord, sten og store grene. Derefter blev der indgået aftale med Biovækst 

anlægget i Holbæk. 

 

6.1 Erfaringer med forbehandling og biogasproduktion 

Bioaffaldet er siden juli blevet leveret til Biovækst i Holbæk, der behandler det sammen med 

kildesorteret madaffald fra andre kommuner. Anlægget er et kombineret tørt biogas- og 

komposteringsanlæg, der producerer varme, der anvendes på anlægget, elektricitet (til nettet) og 

kompost til brug på landbrugsjord. En snarlig udvidelse af anlægget vil betyde, at biogassen 

opgraderes til naturgas og kan erstatte dette i stedet.  

 

Anlægget har ikke problemer med den type urenheder, som findes i Frederiksbergs bioaffald (jord 

og grene) og har derfor kunnet håndtere blandingen af haveaffald og madaffald uden problemer. 

Det generelt lave indhold af urenheder sammen med anvendelsen af bionedbrydelige poser er en 

fordel, da man ikke behøver at forbehandle affaldet, som anlægget ellers normalt gør (hvorved der 

sandsynligvis ville tabes en del af bioaffaldet). 

 

6.1.1 Behandlingsmetode 

Biovækst anlægget behandler sorteret madaffald fra en række kommuner – typisk indsamlet som 

kildesorteret organisk dagrenovation. Ved modtagelse på anlægget frasorteres større ikke biologisk 

materiale, hvis nødvendigt, hvorefter det blandes med haveaffald som strukturmateriale. Da 

madaffaldet i Frederiksberg er indsamlet i bioposer og i øvrigt af en høj sorteringskvalitet, kan 

affaldet udnyttes direkte i anlægget uden denne forsortering. Det er virksomhedens erfaring, at 

bioposerne nedbrydes i komposteringsprocessen og dermed ikke udgør en forurening i komposten 

efterfølgende.  
 

Blandingen af madaffald og haveaffald lægges i et lukket kammer, hvor det overrisles med perkolat, 

som hentes fra biogasreaktoren. Dette igangsætter bakteriel hydrolyse, hvorved der udvaskes 

fedtsyrer. 

 

I bunden af kammeret er udlagt flis/grovkompost, som percolatet siver igennem og som opsamler 

eventuelle urenheder, herunder jord og sten. Dette lag skiftes ud for hver batch.  
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Perkolatet drænes ud fra bunden af kammeret 

og pumpes igen over i biogasreaktoren, hvor 

der produceres biogas. Når potentialet for 

metanproduktion er aftaget, skiftes i 

kammeret over til tvungen ventilation (sug) 

som sætter gang i en komposteringsproces. 

 

Efter komposteringsprocessen eftersorteres 

blandingen af bioaffald og haveaffald og det 

eftermodnes, før det afsættes som 

gødningsprodukt til landbrugsjord, mens den 

frasorterede rest leveres til forbrænding.  

 

Biovækstanlæggets fordel er, at det er meget 

fleksibelt i forhold til sorteringsgraden af 

bioaffald og i særdeleshed velegnet til en 

blanding af haveaffald og madaffald. Da der 

ikke er behov for forbehandling af 

Frederiksbergs bioaffald undgås desuden 

frasortering af en del af det affald, der ville 

kunne udnyttes til biogas og 

gødningsprodukt. Det giver mulighed for en 

lidt højere udnyttelse af bioaffaldet, da der 

ikke sker tab i forbehandlingen.    

 

Ulempen er, at selve biogasprocessen ikke er 

helt så energimæssigt effektivt som 

traditionelle biogasanlæg. Dette indgår i den 

senere miljøvurdering. 

 

6.2 Andre forsøg med haveaffald og madaffald 

I perioden marts 2014 til februar 2015 udførtes et forsøg med forbehandling og biogasproduktion af 

haveaffald sammen med kildesorteret organisk dagrenovation. Projektet4 udførtes af Komtek Miljø 

af 2012 A/S som forestod projektets fuldskalaforsøg med sampulpning af have/parkaffald og 

kildesorteret organisk dagrenovation. I/S Vestforbrænding stod for affaldsleverancer og DTU Miljø 

var ansvarlig for udførelse af miljøvurderingen (LCA’en) samt laboratorieforsøg til bestemmelse af 

biogaspotentialer. 

 

Forbehandlingsmetoden var en nyudviklet teknologi (Ecogi) til sampulpning af have/parkaffald 

med kildesorteret organisk dagrenovation (KOD). På baggrund af forsøgene konkluderedes, at 

haveaffald fra genbrugspladser ikke var egnet til sampulpning med kildesorteret organisk 

dagrenovation, men alene haveaffald indsamlet i beholder. Desuden anbefalede Komtek på 

baggrund af forsøgene, at - ud fra et driftsteknisk synspunkt - bør andelen af haveaffald holdes 

under 25 %. De driftstekniske problemer var relateret til højt askeindhold og mineralske partikler. 

 

Der blev dog udført forsøg med både 25 og 50% have og parkaffald i det kildesorterede organiske 

affald, og det blev konstateret at forbehandlingen kunne nedbryde størstedelen af det haveaffald, 

der iblandes, idet kun mellem 8 og 20 % genfindes i rejektet. Resten findes som organisk indhold i 

den producerede biopulp. Størstedelen af det have/parkaffald, som blev fundet i rejekt, var stykker 

fra større grene, som ikke kan betegnes som let omsættelig biomasse. 

 

                                                                    
4 ”Fremstilling af et højværdisubstrat til biogasproduktion ved sampulpning af have/parkaffald og kildesorteret organisk 

dagrenovation vha. Ecogi-teknologien” - Endnu ikke officielt afrapporteret 

 

BILLEDE  10 
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http://www.biovækst.dk/
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Biometanpotentialet (BMP) blev vurderet ved hjælp af laboratorieforsøg til ca. 35 Nm3 CH4/ton 

behandlet have/parkaffald. Sammenlignet hermed målte Biovækst et potentiale på knapt 50 Nm³ 

CH4/ton ved Frederiksberg bio-affald. Potentialet vil naturligt være større end for rent haveaffald, 

idet 10-20% af bioaffaldet er madaffald, og metanpotentialet for kildesorteret madaffald er ca. 100 

CH4/ton jvf. bilagsrapport med LCA-vurdering5.  

 

Erfaringer fra Komtek viser dermed, at haveaffald kan forbehandles til biopulp til udnyttelse på 

biogasfællesanlæg, men at der ikke bør være mere end 25% haveaffald i inputmaterialet. Der er 80-

90% haveaffald i bioaffaldet fra Frederiksberg. Hvis dette affald skal udnyttes med Ecogi-metoden, 

er det derfor sandsynligt, at det vil skulle opblandes med en stor andel kildesorteret madaffald, så 

haveaffaldsandelen kan reduceres til 25%. Det er desuden ikke afprøvet, om Frederiksbergaffaldet 

vil egne sig til metoden. 

 

Affaldplus har ligeledes undersøgt mulighederne for at indsamle og forbehandle en blanding af 

madaffald og den ”bløde” del af haveaffaldet. Der er gennemført forsøg på Komtek med bioaffald fra 

Slagelse kommune, som man vurderer indeholdt 28-29% haveaffald. Affaldsplus har desuden 

undersøgt muligheden for at kunne afsætte biopulpen (efter forgasning) til økologisk landbrug, Man 

vurderer, at der er et stigende marked for affaldsprodukter, som kan godkendes til økologisk 

landbrug, og på baggrund af analyser af bioaffaldet fra Slagelse, vurderer man, at det vil være 

tilfældet for kildesorteret mad- og haveaffald fra husholdninger.  

 

 

 
  

                                                                    
5 Bilagsrapport: Miljøvurdering af forsøgsordning for Bioaffald, COWI. 
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7. Miljøvurdering 

Indsamling af madaffald sammen med den grønne del af haveaffaldet giver mulighed for udnyttelse 

af en del af biogaspotentialet af det grønne haveaffald, sådan som Regeringens ressourceplan lægger 

op til. På baggrund af de forsøgsresultater, som er opnået med Frederiksbergforsøget, er der 

udarbejdet en miljøvurdering for at se, om indsamlingen af både madaffald og haveaffald i samme 

beholder er en miljømæssig fornuftig løsning set i forhold til andre mulige løsninger.  

 

Miljøvurderingen er udført af Cowi som en livcyklusvurdering på basis af værktøjet EASETECH og 

beskrevet i bilagsrapport. Her opsamles de væsentligste forudsætninger og konklusioner.  

 

7.1 Scenarier 

 

Der er gennemført livcyklusanalyse af 4 scenarier, der – ud over dette forsøg – omfatter andre 

potentielle løsninger for madaffald, restaffald og haveaffald i Frederiksberg Kommune: 

 

 ”Frederiksbergløsningen”, hvor bioaffald (madaffald og grønt haveaffald) indsamles sammen 

og bioforgasses på Biovækst's AIKAN anlæg, mens restaffald og grene forbrændes. Grene til 

forbrænding udgør ca. 10% af haveaffaldet.  

 

 ”Kildesortering”, hvor al haveaffald indsamles og komposteres som i dag, men hvor madaffald 

kildesorteres og udnyttes på et biogasfællesanlæg mens restaffald forbrændes.  

 

 ”Forbrænding”, som svarer til det nuværende system, hvor haveaffald indsamles til 

kompostering og restaffald og madaffald indsamles til forbrænding 

 

 ”Renescience”, hvor haveaffaldet komposteres som i dag og hvor restaffald og madaffald 

behandles blandet på et Renescience-anlæg. På dette anlæg enzymbehandles affaldet, og der 

produceres en biopulp, der bioforgasses og oparbejdes til biodiesel samt plast og metal til 

genanvendelse og en restfraktion til forbrænding.  

 

Analysen omfatter både indsamling, transport og behandling, hvor det kan konstateres, at det der 

har størst betydning for det samlede analyseresultat er behandlingsløsningerne.  

 

Alle scenarier er baseret på data for eksisterende anlæg. Forbrænding forudsættes i alle scenarier at 

ske på ARCs kommende energieffektive nye anlæg: Amagerbakke. Bioaffaldet udnyttes i 

Frederiksbergløsningen på Biovæksts anlæg i Holbæk, som har vist sig at være det bedst egnede til 

blandingen af haveaffald og madaffald. I kildesorteringsscenarierne behandles madaffaldet på et 

biogasfællesanlæg efter forbehandling med frasortering af urenheder. Ved anvendelse af 

REnescience teknologien produceres en biopulp, der ligeledes behandles i et "vådt biogasanlæg".  

 

Ved ”Frederiksbergløsningen” forudsættes, at ca. 7% af haveaffaldet sorteres til restaffald og 

dermed forbrænding, mens resten sorteres til bioaffald og dermed biogas. I de 3 andre scenarier 

komposteres haveaffaldet som i dag, dog således, at ca. 15% af haveaffaldet i form af større grene, 

der ikke er nedbrudt, frasorteres til forbrænding.  

 

Scenarierne er beskrevet i figur 2. 



26 Evaluering af forsøg med indsamling af bioaffald i Frederiksberg Kommune 

 

 

FIGUR 2 

DE 4 SCENARIER 

 

Vurderingen er baseret på resultater fra forsøget vedrørende mængder og sorteringsrenhed, 

analyser på bioaffaldet på Biovækst samt data for Biovækst, Amagerbakke samt Hashøj 

Biogasanlæg. Energiudnyttelse og energisubstitution har stor betydning for resultatet. For 

yderligere forklaring henvises til bilagsrapporten om miljøvurderingen. 

 

7.2 Livcyklusvurderingn 

Miljøvurderingen er en livcyklusvurdering, der medtager både direkte emissioner (for eksempel fra 

afbrænding af affaldet på affaldsforbrændingsanlæg), miljømæssige omkostninger ved produktion 

af produkter, der anvendes i affaldssystemet (for eksempel diesel), og miljømæssige besparelser ved 

produktion af energi eller produkter i affaldssystemet, som erstatter anden produktion i samfundet.  

Som det er sædvanlig erfaring udgør transporten en marginal del af miljøbelastningen, mens alle 

væsentlige miljøbelastninger og – ikke mindst – miljøgevinster skabes via energiudnyttelse og 

genanvendelse af affaldet. 

Livcyklusanalysen omfatter 4 forskellige miljøeffekter 

 

 Drivhuseffekt 

 Forsuring 

 Næringssaltbelastning 

 Fotokemisk ozondannelse (smog)  

 

Desuden er vurderet på genanvendelsen af fosfor i de forskellige scenarier. 
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I alle scenarier er der en stor besparelse på 

drivhuseffekt, forsuring og fotokemisk 

ozondannelse – her illustreret som negative 

grafer. Besparelserne skyldes i alle tilfælde, at 

både affaldsforbrænding og biogasproduktion 

fortrænger energiproduktion på – især - kul, 

som er mere forurenende på alle 3 områder.  

 

Til gengæld medfører alle scenarierne en øget 

næringssaltbelastning, fordi anvendelse af 

kompost og digestat på landbrugsjord og i 

haver forudsættes at medføre mere 

næringssaltbelastning end kunstgødning.  

 

Det skyldes, at der på grund af 

lovgivningsmæssige forhold netto udbringes 

større mængder næringsstoffer per hektar ved 

anvendelse af kompost og digestat, samt at de 

frigives løbende - også når de ikke optages af 

planterne. Den reelle udvaskning er dog 

meget afhængig af afgrøder, lokal jordtype 

etc.  

 

Alle løsninger med biogas og anvendelse af 

digestat på landbrugsjord medfører en bedre 

udnyttelse af den begrænsede ressource: 

fosfor. 

 

7.3 Resultater  

 

Miljøvurderingen viser, at 

forsøgsordningen på Frederiksberg 

miljømæssigt set er sammenlignelig med de 

øvrige løsninger. For drivhuseffekt er der kun 

marginal forskel på de fire scenarier, hvor den 

tydeligste forskel er, at REnescience scenariet 

miljømæssigt er marginalt dårligere end de 

øvrige.  

 

For forsuring og fotokemisk ozondannelse er 

Frederiksbergløsningen marginalt bedre end 

kildesortering og forbrænding, hvilket 

primært skyldes påvirkninger fra 

kompostering af hele haveaffaldsmængden i 

de øvrige scenarier.  

 

For forsuring medfører REnescience scenariet 

den største miljømæssige besparelse, 

hovedsageligt på grund af genanvendelse af 

materialer, imens det for fotokemisk 

ozondannelse medfører den mindste 

besparelse.  

 

 

BILLEDE  11 

MILJØVURDERINGENS RESULTATER 
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Resultaterne for næringssaltbelastning viser, at der er en klar sammenhæng imellem, hvor meget 

biologisk behandlet restprodukt der anvendes på landbrugsjord eller i private haver, og hvor stor 

miljøpåvirkningen (næringssaltbelastningen) er. Der er ikke væsentlig forskel på 

Frederiksbergløsningen og kildesortering, mens der er mindre næringssaltbelastning fra 

forbrænding (ingen bioforgasning af madaffald) og mere fra REnescience (større affaldsmængde til 

bioforgasning).  

 

Fosforgenanvendelsen er defineret som den andel af fosfor i affaldet, der tilbageføres til enten 

landbrugsjord eller private haver. P- genanvendelsen er størst for REnescience (ca. 63 %), da der i 

denne løsning bioforgasses den største andel af affaldet, og mindst for forbrændingsscenariet (ca. 15 

%), hvor kun det komposterede haveaffald anvendes på jord. Frederiksbergløsningen og 

kildesortering medfører begge ca. 36 % P-genanvendelse.  

 

Der er gennemført følsomhedsanalyser, der viser, at resultaterne er ret robuste, idet de fleste af de 

foretagne følsomhedsanalyser ikke er i stand til at ændre den miljømæssige rækkefølge af de fire 

scenarier. Kun ændring i antagelserne omkring energisystemet (el og varme) medfører væsentlige 

ændringer:  

 

De største ændringer i resultaterne ses ved ændring af den substituerede el fra kulbaseret 

elproduktion til dansk gennemsnitsel (mere grøn). Denne ændring medfører en væsentlig ændring 

af det relative forhold imellem scenarierne, således at Frederiksberg- og REnescience-løsningen for 

alle miljøeffekterne (med undtagelse af næringssaltbelastning) bliver relativt bedre i forhold til 

kildesortering og forbrænding.  

 

7.4 Samlet konklusion  

 

Samlet set er Frederiksbergløsningen således enten marginalt bedre eller på højde med de øvrige 

scenarier for de forskellige miljøeffekter, - også når resultaterne af følsomhedsanalyserne tages i 

betragtning. Kun REnescience løsningen er på nogle områder bedre end Frederiksbergløsningen 

(forsuring og P-genanvendelse), men på andre punkter væsentligt dårligere (drivhuseffekt, 

fotokemisk ozondannelse og næringssaltbelastning).  

 

Hvis man sammenligner Frederiksbergløsningen med en traditionel kildesorteringsløsning på basis 

af resultaterne i denne miljøvurdering, kan man konkludere, at Frederiksbergløsningen 

miljømæssigt set ikke er væsentlig forskellig fra den traditionelle 

kildesorteringsløsning.  

 

Frederiksbergløsningen ser ud til at have en marginal fordel (især forsuring og fotokemisk 

ozondannelse). Dette skyldes, at man bioforgasser en del af haveaffaldet, hvorfra energien ikke 

udnyttes i kildesorteringsløsningen, samtidig med at komposten antages at udnyttes bedre på 

landbrugsjord end i private haver. Der er ikke væsentlig forskel på næringssaltbelastningen fra de to 

løsninger og der genanvendes ca. samme andel fosfor fra affaldet.  

 

Den overordnede konklusion er dermed, at Frederiksbergløsningen er miljømæssigt 

ligeså god, og på nogle områder marginalt bedre, end de øvrige analyserede 

løsninger. Der er dermed ikke nogen klare miljømæssige argumenter imod denne 

løsningsmodel.  
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8. Perspektivering 

Erfaringerne fra forsøget skal danne grundlag for Frederiksbergs Kommunalbestyrelses beslutning 

om fremtidig ordning for haveboliger – samt eventuelt også for kommunens mange etageboliger og 

institutioner. 

 

8.1 Forsøgets succeskriterier 

Frederiksberg Kommune satte en række succeskriterier op i forbindelse med forsøget, som her 

vurderes:  

 

 at der indsamles min. 700 ton bioaffald heraf min. 220 ton madaffald til bioforgasning og 

med udnyttelse af næringsstoffer samt jordforbedring gennem forsøget  

 

Ud fra de indsamlede mængder i februar til september er det vurderet, at der i alt vil blive indsamlet 

712 ton bioaffald/år, mens der kun forventes indsamlet 162 ton madaffald i det første år. Der er 

dermed potentiale for forbedring. Det skal dog nævnes, at der er en vis usikkerhed forbundet med 

vurderingen af det oprindelige potentiale for madaffald, idet der har været usikkerhed i forhold til, 

om grundlaget var antal haveboliger eller antal husstande. Det faktiske potentiale for madaffald, 

kan derfor være mindre end forudsat i succeskriteriet.   

 

 deltagelse af min. 2.000 husstande  

 

Forsøgsordningen er gennemført ved 2.300 husstande, og brugerundersøgelsen har vist at 

deltagelsen er støt stigende. I august angav 73%, at de sorterer – svarende til 1.680 husstande. 

Succeskriteriet er dermed ikke helt opfyldt, men det forventes at ske med stadig stigende deltagelse.  

 

 at 90 % af bioaffaldet ved afslutningen af forsøget er sorteret korrekt, 

 

Sorteringsundersøgelser har vist, at bioaffaldet er sorteret i en fin kvalitet, bortset fra grene samt 

jord, som udgør en stor del af haveaffaldet. Øvrige fejlsorteringer udgjorde hhv. 0,3 og 0,9 % ved de 

to sorteringsundersøgelser, hvilket vurderes at være en meget fin sorteringskvalitet. 

 

Med den forudsætning, at bioaffaldet behandles på et anlæg, hvor jord og grene ikke udgør et 

problem, kan succeskriteriet anses at være opfyldt.  

 

 at minimum 90 % af deltagerne i forsøget har set informationsmaterialet, og 

 

Generelt viser brugerundersøgelsen, at især de basale informationselementer er set og læst af rigtig 

mange borgere, der også har udtrykt tilfredshed med materialet. I alle tilfælde er der dog nogen, 

som har svaret ”ved ikke”. 11% har svaret ”ved ikke” i forhold til den køkkenspand med pose og 

folder, der blev delt ud ved begyndelsen af forsøget. Det kan betyde, at nogen af husstandene ikke 

sorterer, fordi de simpelthen ikke har lagt mærke til det. 

 

Omkring 20% har ikke lagt mærke til det brev, der blev sendt ud i september og den folder, der var 

vedlagt køkkenspanden. Selvom der er udpræget tilfredshed med de materialer, der er sendt ud, 

kan det konstateres, at succeskriteriet på 90%, der har set informationsmaterialet ikke helt er 

opfyldt, og at der er potentiale for forbedring.  
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 at der i forbindelse med forsøget påvises en gevinst for miljøet sammenlignet med 

udgangspunktet og umiddelbare alternativer. 

 

Miljøvurderingen har vist, at forsøgsordningen samlet set er enten marginalt bedre eller på højde 

med de øvrige opstillede scenarier – herunder et kildesorteringsscenarie, hvor madaffald indsamles 

særskilt til et traditionelt biogasanlæg, som er den mest almindelig løsning i Danmark. Det har vist 

sig, at bioaffaldet på grund af indholdet af haveaffald (herunder jord og sten) ikke kan forbehandles 

til levering på disse mere energieffektive biogasanlæg, men det opvejes af, at der med 

forsøgsordningen også produceres energi af haveaffaldet (grønt haveaffald til biogas og grene til 

forbrænding).  

 

Der har ikke kunnet påvises markante miljømæssige forbedringer ved bioforgasning frem for 

forbrændingsløsningen, men til gengæld sikrer forsøgsordningen en højere genanvendelse af fosfor, 

hvilket er en af de primære argumenter for biogasforgasning af det organiske affald frem for 

forbrænding i regeringens ressourcestrategi. Succeskriteriet kan dermed anses at være opfyldt – om 

end kun marginalt i forhold til de alternative løsninger.  

 

8.2 Læring og anbefalinger 

Forsøget har vist, at det er muligt at udnytte den eksisterende haveaffaldsbeholder til indsamling af 

madaffald. Det har sparet kommunen for at skulle indkøbe nye beholdere til madaffald –enten 

dobbeltkammerbeholdere til bio/restaffald eller en ny beholder til madaffald, som i så fald også ville 

medføre øgede indsamlingsomkostninger.  

 

Indsamlingsmetoden vil kunne anvendes ved alle haveboliger, der i forvejen får indsamlet 

haveaffald i en beholder. Løsningen er derimod ikke egnet ved etageboliger, hvor der ikke 

indsamles haveaffald. Her vil det være nødvendigt med nye beholdere til madaffald.  

 

Det har vist sig, at langt de fleste borgere er positive i forhold til den nye sorteringsløsning, og at det 

har været nemt for dem at sortere madaffald. Der har dog været begyndervanskeligheder i forhold 

til de ændrede regler for haveaffaldet. Ved fremtidig lignende ordninger skal man derfor være 

opmærksom på, at der er behov for en særlig kommunikationsindsats i forhold til ændrede 

sorteringsregler for haveaffald. 

 

14 dages indsamling om sommeren og månedstømning om vinteren er en økonomisk effektiv 

løsning, men det har været vigtigt at vurdere, om det medfører uacceptable lugtgener. Det har kun 

har været tilfældet for et lille mindretal af borgere, hvilket svarer til erfaringerne fra andre 

kommuner. I nogle kommuner har man politisk valgt at ændre indsamlingsfrekvens i 

sommerperioden af hensyn til disse borgere, mens andre kommuner har valgt at fastholde 

tømningsfrekvensen. Her har borgerne enten lært at placere beholderne, så det giver færre 

lugtgener, eller kommunen lever med, at disse borgere fravælger at sortere madaffaldet.  

 

I forhold til sortering af haveaffaldet, har indholdet af jord og grene medførte udfordringer på det 

forbehandlingsanlæg, der oprindeligt skulle have produceret biopulp til biogasfællesanlæg. En 

effektiv informationsindsats vil måske kunne reducere mængden af jord og sten i haveaffaldet, men 

det vil være meget vanskeligt helt at undgå det, da jord og sten følger med græstørv og ukrudt, som 

er en væsentlig del af haveaffaldet.  

 

Biovækst-anlægget derimod har uden problemer kunnet behandle blandingen af madaffald og 

haveaffald inklusive jord og sten, og forsøget vurderes med denne behandlingsmetode at være en 

miljømæssigt ligeværdig eller marginalt bedre løsning end andre alternativer. Løsningen må derfor 

vurderes at være velfungerende for haveboliger i Frederiksberg – set i forhold til, at man kan 
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anvende samme beholder som tidligere og samtidig sikre at en stor del af fosforressourcen kan 

genanvendes.  

 

Et forsøg med forbehandling af haveaffald med Ecogi-teknologi (Komtek) har vist, at det er muligt 

at producere biopulp til biogasfællesanlæg, men at der er driftstekniske problemer med blandinger 

af haveaffald og madaffald, hvis der er mere end 25% haveaffald i. I bioaffaldet fra Frederiksberg 

udgør haveaffaldet 80-90% af blandingen, men hvis affaldet opblandes med andre leveringer af 

madaffald uden haveaffald, er det muligt at det vil kunne håndteres med Ecogi-metoden. 

 

I Tyskland, Østrig og Holland er det almindeligt, at madaffald og haveaffald indsamles i samme 

fraktion – oprindeligt til kompostering, da man i de lande typisk har mere fokus på udnyttelse af 

gødningsværdien end energien i affald. Men man arbejder på flere anlæg med at udnytte denne 

blanding til biogas med teknologier, der minder om både Biovækst og Ecogi. Det har dog ikke været 

muligt at indhente erfaringer fra disse anlæg til denne rapport. 

 

Der findes dermed flere mulige løsninger for forbehandling og udnyttelse af en blanding af 

madaffald og haveaffald. Det vil derfor være relevant, at undersøge nærmere hvilke erfaringer, man 

i Tyskland, Østrig og Holland, samt om blandingen kan udnyttes med Ecogi-metoden. I det sidste 

tilfælde kan det desuden være relevant at undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre på 

sorteringskriterierne for haveaffald (f.eks mere af det tørre haveaffald til forbrænding), og om det 

vil være en fordel for løsningen, hvis man med en ekstra informationsindsats kan reducere andelen 

af jord og sten i bioaffaldet.  

 

Endelig skal nævnes, at det er uklart, om og i så fald hvordan det genanvendte madaffald kan 

medregnes i ressourcestrategiens genanvendelsesprocent. Det skyldes, at genanvendelsesprocenten 

beregnes på en måde, der ikke tager højde for blandinger med fraktioner (f.eks. haveaffald), der 

ikke medregnes i denne. 
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Bilag 1: Logbog over henvendelser og indmeldte fejlsorteringer  

Antal henvendelser til kommunen 

vedr. bioaffaldsordningen 
Antal 

Praktiske forhold 156 

Manglende eller defekt beholder 17 

Afhentning af beholder og grene 20 

Manglende tømning: 106 

Levering af biospand 4 

Levering og fejl ved bioaffaldsposer 9 

Om sortering 25 

Spørgsmål til sortering 16 

Kommunikation 7 

Fravalg 2 

Gener 13 

Lugtgener 2 

Skadedyr 11 

I alt 194 

 

TABEL 6 

HENVENDELSER FRA BORGERE TIL KOMMUNEN JANUAR TIL OKTOBER 2015 VEDR BIOAFFALDSORDNINGEN 

 
 

Indmeldte fejlsorteringer fra 

skraldemænd 
Antal 

Februar 7 

Marts 5 

April 21 

Maj 19 

Juni 14 

Juli 2 

August 3 

September 2 

 

TABEL 7 

INDMELDTE FEJLSORTERINGER FRA SKRALDEMÆND VEDR. BÅDE TØMTE OG IKKE TØMTE BEHOLDERE OG 

OMFATTENDE ALLE TYPER AF FEJLSORTERINGER



 

 
 

 


