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1 Indledning 

Frederiksberg Kommune gennemfører i 2015 et forsøg med indsamling af madaf-

fald sammen med det fine haveaffald (herefter kaldet grønt haveaffald) i de eksi-

sterende haveaffaldsbeholdere i kommunens ca. 1.500 haveboliger (svarende til 

ca. 2.300 husstande1).  

I den forbindelse har kommunen fået midler fra Miljøstyrelsens Ressourceteam 

("Kommunepuljen") til en grundig evaluering af ordningen, herunder formidling af 

erfaringer til andre kommuner. En del af evalueringen af forsøgsordningen er en 

miljømæssig sammenligning af denne ordning med alternative ordninger. Miljøvur-

deringen udføres som en livscyklusvurdering (LCA).  

Nærværende rapport beskriver denne miljøvurdering, som er gennemført af COWI 

i tæt samarbejde med ARC og Frederiksberg Kommune.  

                                                      
1 En del haveboliger indeholder mere end 1 husstand 
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2 Generelle forudsætninger 

Miljøvurderingen er gennemført for årene 2015-2020, med udgangspunkt i eksiste-

rende teknologi og praksis efter ønske fra Frederiksberg Kommune. Behandlings-

anlægget REnescience og forbrændingsanlægget Amager Bakke er dog anvendt, 

selvom disse ikke anlæg endnu ikke er opført.  

Den funktionelle enhed er fastsat som "den gennemsnitlige årlige affalds-

mængde fra én husstand i havebolig mht. haveaffald, madaffald og restaf-

fald". Her opfattes restaffald, som "den sorte pose" efter at de genanvendelige 

effekter er udsorteret i kommunens eksisterende ordninger. 

Resultaterne fra miljøvurderingen opgøres som følgende miljøeffekter:  

› Drivhuseffekt 

› Næringssaltbelastning 

› Forsuring 

› Fotokemisk ozondannelse (smog) 

› Genanvendelse af fosfor 

Drivhuseffekt og forsuring vil især blive påvirket af energiforhold ved scenarierne, 

herunder især energiproduktion. Det er vigtigt for resultaterne hvilken energi, der 

erstattes i de enkelte scenarier, hvilket så vidt muligt fastsættes ud fra lokale kon-

krete forudsætninger (se afsnit 5.4).  

Der foretages følsomhedsanalyser på de parametre, der er usikre og samtidig har 

stor betydning for resultaterne.   



  
MILJØVURDERING AF FORSØGSORDNING FOR BIOAFFALD 

http://projects.cowiportal.com/ps/A065029/Documents/03 Project documents/151027_Frederiksberg organisk_LCA 0.7.docx 

9 

3 Metode 

Miljøvurderingen er gennemført som en konsekvens LCA vha. miljøvurderings-

værktøjet EASETECH. Konsekvens LCA betyder, at der anvendes marginalbe-

tragtninger ved substitution, dvs. at så vidt muligt vurderes, hvilken reel effekt en 

given ændring vil have på systemet, herunder hvilken marginal teknologi, der reelt 

vil blive påvirket. EASETECH er et modelleringsværktøj udviklet af DTU Miljø til 

miljøvurdering og dermed miljømæssig sammenligning af scenarier for affalds-

håndtering.  

Med udgangspunkt i en detaljeret kemisk sammensætning beregner EASETECH 

masse-flow, ressourceforbrug og emissioner fra de systemer, som defineres af 

brugeren. Hvor der sker materialenyttiggørelse, energiudnyttelse eller materialeud-

nyttelse, krediteres affaldssystemer for de ressourcemæssige og miljømæssige 

besparelser, der opnås ved, at den tilsvarende produktion baseret på jomfruelige 

materialer undgås.  

 

EASETECH indeholder en database, som indeholder en række centrale processer, 

for eksempel for affaldsbehandling, genanvendelse, transport, elektricitets- og 

varmefremstilling. Desuden indeholder modellen data for udvalgte affaldsbehand-

lingsanlæg og processer, men tillader også at specifikke anlæg opstilles, og data 

herfor gemmes og indgår i beregningerne.  

EASETECH indeholder et detaljeret modul til modellering af anvendelse af orga-

nisk affald til jordbrugsformål. Dette modul kan håndtere data omkring tilbagehol-

delse af kulstof i jord, emissioner af kvælstof fra forskellige gødningsprodukter og 

udnyttelse af gødningsværdien i affaldet. Tilbageholdelse af kulstof i jorden model-

leres som undgået udledning af drivhusgasser.  

Miljøeffekterne beregnes med vurderingsmetoderne anbefalet af ILCD, som omfat-

ter forskellige beregningsmetoder for miljøeffekterne, hvor genanvendelse af fosfor 

dog beregnes på baggrund af massebalance. Normaliserede effekter beregnes ud 

fra samme metode.  
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4 Scenarier 

Indsamlingen af madaffald i Frederiksberg Kommune vil adskille sig fra de fleste 

andre kommuners indsamling af organisk dagrenovation, idet det blandes med det 

grønne haveaffald, f.eks. blade, græs og tynde grene. Alternativet for madaffald vil 

være enten forbrænding (ingen kildesortering), REnescience behandling (ingen 

kildesortering) eller kildesortering af madaffald til biogasbehandling. I alle tre alter-

native tilfælde vil det grønne haveaffald sandsynligvis blive komposteret. De fire 

scenarier er beskrevet og skitseret i nedenfor. De mere specifikke "affaldsruter" i 

de fire scenarier kan ses i bilag B. Detaljerede beskrivelser af teknologier og sub-

stitution findes i afsnittet om forudsætninger og data. 

 Scenarie 1 "Frederiksbergløsning" 
I scenariet forbrændes restaffald og større grene på Amager Bakke, mens det 

grønne haveaffald og den udsorterede madaffald bioforgasses på Biovækst's 

AIKAN anlæg. Det antages at 30% af det potentialet for madaffald (4,3 

kg/husstand/uge (Petersen et al., 2014)) udsorteres. Denne vurdering er baseret 

på forsøgets resultater, som viste, at 1,3 kg organisk affald udsorteres per uge per 

husstand (Petersen, 2015).  

Der er fundet en række urenheder i undersøgelsen, som er vurderet at komme fra 

restaffaldet (se uddybning i bilag B). Denne andel af urenheder er relativt lav og 

det er derfor ikke nødvendigt at lave for-sortering på Frederiksbergs affald på Bio-

vækst, fordi det primært består af haveaffald. Der frasorteres dog ikke-

bionedbrydelige rester (primært plast) inden komposten kommer på landbrugsjord 

(af modeltekniske grunde modelleret som forsortering i EASETECH). De frasorte-

rede urenheder (svarende til urenhederne fundet i Econet sorteringen) går til for-

brænding.  

Oprindeligt var forsøgsordningen planlagt således, at bioaffaldet skulle forbehand-

les til pulp og bioforgasning på et vådt biogasanlæg. Fraktionen viste sig dog ueg-

net til denne forbehandling pga. det høje indhold af jord, sten og store grene. Dette 

indhold er ikke et problem i forhold til behandling på Biovækst, hvor det lave ind-

hold af andre urenheder er en fordel, da man ikke behøver at forbehandle affaldet 

(hvorved der sandsynligvis ville tabes en del af bioaffaldet).  
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Figur 4.1 Scenarie 1 - Frederiksbergløsningen 

 Scenarie 2 "Kildesortering" 
Al haveaffald komposteres i scenarie 2, hvor madaffald kildesorteres i husholdnin-

gen og bioforgasses, mens restaffaldet forbrændes. Indsamlingseffektiviteten for 

kildesorteringsordningen forventes at være på samme niveau som for Scenarie 1 

(30%). Urenhederne beskrevet i scenarie 1 er overført og delt ud efter vægt på 

haveaffald og madaffald. Det er muligt, at der vil være større mængde urenheder i 

dette scenarie, end i scenarie 1, men disse er ikke modelleret, da de under alle 

omstændigheder går til forbrænding (enten direkte eller ved frasortering på bio-

gasanlægget). Urenhederne har således ikke modelmæssig væsentlighed, men 

naturligvis stor væsentlighed i vurderingen af fraktionens egnethed til behandling.  

Bioforgasningen antages at foregå på Hashøj Biogas, hvor der sker en forsorte-

ring, som frasorterer urenhederne og en mindre del af madaffaldet (se bilag C). 

Kompostering foregår i dag hos RGS90 og dette forventes at fortsætte. Komposten 

anvendes i private haver. Forbrænding foregår på Amager Bakke. 

 

Figur 4.2 Scenarie 2 - Almindelig kildesortering 
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 Scenarie 3 "Forbrænding" 
Scenarie 3 repræsenterer det nuværende system, dog med anvendelse af Amager 

Bakke i stedet for det nuværende forbrændingsanlæg (ARC). For scenarie 3 gæl-

der, at haveaffaldet komposteres og restaffald forbrændes. Det antages, at haveaf-

faldet indeholder samme mængde og sammensætning af urenheder som i scena-

rie 2. Komposteringen foregår hos RGS90 og forbrænding på Amager Bakke. 

 

Figur 4.3 Scenarie 3 – Forbrænding 

 Scenarie 4 "REnescience" 
I REnescience scenariet komposteres haveaffaldet og restaffaldet sendes til et 

Renescience-anlæg. Det antages, at haveaffaldet indeholder samme mængde og 

sammensætning af urenheder som i scenarie 2.  

På REnescience anlægget udsorteres plast og metal samt en biopulp, der sendes 

til bioforgasning (se specifikationer i bilag C). Det antages, at REnescience anlæg-

get bygges på Avedøre Holme sammen med biogasanlægget. 

 

Figur 4.4 Scenarie 4 - REnescience 
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5 Forudsætninger og data 

 Affaldssammensætning og -mængde 
Miljøvurderingen er foretaget på den funktionelle enhed, der indeholder restaffald 

(inklusiv madaffald) og haveaffald. Disse fraktioner er beskrevet nedenfor. 

5.1.1 Restaffald (inklusiv madaffald) 

Restaffald skal her forstås som den mængde affald, der efter kildesortering i hus-

holdningerne sendes til forbrænding i dag. Mængden af restaffald for haveboliger i 

Frederiksberg Kommune er i en Econet undersøgelse fra 2011 opgjort til 507 

kg/husstand/år (Petersen et al., 2014). Sammensætningen for haveboliger på Fre-

deriksberg fra den samme rapport anvendes og deles ud på EASETECHs 48 frak-

tioner jf. bilag A med den kemiske sammensætning fundet i (Riber et al., 2009). 

Herunder ses den fordeling på fraktioner, som Econet har anvendt i sin sortering. 

Der regnes i Econets rapport med 1.514 husstande. Frederiksberg Kommune vur-

derer dog, at dette er antallet af haveboliger og at hver havebolig kan bestå af flere 

husstande, hvorfor det antal husstande i haveboliger, som deltager i forsøget er 

2.271. 
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Tabel 5.1 Materialesammensætning for restaffald (Petersen et al., 2014) 

Materialefraktion Tons/år Kg/husstand/år Procent 

Restaffald 394 173,5 34% 

Madaffald 339 149,3 29% 

Haveaffald 113 49,8 10% 

Genanvendelig papir 74 32,6 6% 

Byggeaffald 68 29,9 6% 

Genanvendeligt pap 50 22,0 4% 

Glasemballage 36 15,9 3% 

Plastemballage 23 10,1 2% 

Metalemballage 14 6,2 1% 

Elektriske og elektroni-
ske produkter 

14 6,2 1% 

Andet metal 9 4,0 1% 

Farligt affald 9 4,0 1% 

Stort affald 6 2,6 1% 

Pizzabakker 2 0,9 0,2% 

Batterier 1 0,4 0,1% 

Total  1.152 507,3 100% 

 

Vandindholdet i EASETECH materialefraktioner er øget med 10 % efter anbefaling 

i (COWI, 2012). Denne korrektion er foretaget, fordi tørstofindholdet i de oprindeli-

ge prøver i (Riber et al., 2009) muligvis ikke er helt retvisende pga. forskellig hånd-

tering (og dermed fordampning) inden analyse.  

5.1.2 Haveaffald 

Mængden af haveaffald i haveboliger på Frederiksberg er baseret på den totalt 

indsamlede mængde for hele kommunen (661 tons i 2013). Frederiksberg kommu-

ne vurder, at dette svarer til ca. 600 tons/år fra haveboliger, svarende til 264 

kg/husstand/år for haveboliger (Nielsen, 2015). 

Sammensætningen af haveaffaldet er modelleret på basis af en sammensætning 

af haveaffald i EASETECH, der er baseret på omfattende prøvetagning, således at 

den inkluderer sæsonvariationer og kemisk sammensætning af de enkelte delfrak-

tioner (Møller et al., 2010). 
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Tabel 5.2  Materialesammensætning anvendt for haveaffald (Møller et al., 2010) 

Materialefraktion Tons/år Kg/husstand/
år 

Procent, 
total 

Procentfor-
deling, peri-

ode* 

Grene, September-April 72 31,7 12% 22% 
Grene, Maj-Juli 36 15,9 6% 17% 
Grene, August 12 5,3 2% 19% 
Små ting, September-April 240 105,7 40% 73% 
Små ting, Maj-Juli 168 74,0 28% 80% 
Små ting, August 48 21,1 8% 78% 
Træ, September-April 18 7,9 3% 5% 
Træ, Maj-Juli 6 2,6 1% 3% 
Træ, August 2 0,8 0,3% 3% 

Total 600 264,2 100% 300% 

* Procentfordeling, periode er et udtryk for hvor stor en andel fraktionen udgør for den givne periode, 

f.eks. beskriver første række at grene udgør 22% i september-april. 

I Scenarie 1 frasorteres større grene af husholdningerne til restaffald. I forhold til 

EASETECH sammensætningen antages, at fraktionerne "træ" samt en tredjedel af 

"grene" udsorteres som større grene2 og derfor ikke indgår i den grønne haveaf-

faldsfraktion, som forsøget omhandler. 

Econet har lavet sorteringsanalyser af affaldet fra forsøgsordningen på Frederiks-

berg. En sammenligning med resultaterne fra disse sorteringsanalyser (Tabel 5.3) 

viser, at den fundne sammensætning er sammenlignelig (men ikke identisk) med 

sammensætningen i EASETECH. Sammenligningen forklares nedenfor. 

Tabel 5.3  Resultat af Econets sortering af den fine haveaffaldsdel (to sorteringer) fra for-

søgsordningen for haveboliger på Frederiksberg (Petersen, 2015) 

 Materialefraktion tons Procent, 

total 

Procent af 

måned* 

Haveaffald, april 3.181 19% 62% 

Haveaffald, juli 10.011 60% 86% 

Grene mv, april 320 2% 6% 

Grene mv, juli 176 1% 2% 

Jord og sten, april 1.589 10% 31% 

Jord og sten, juli 1.399 8% 12% 

Total 16.676 100% 200% 

* Procent af måned viser, hvor stor en andel den specifikke materialefraktion udgjorde af Econet's sorte-

ringer i hhv. april og juli (derfor total 200 %). 

 

Econets resultater fra sorteringsanalyserne er sammenlignet med EASETECH 

sammensætningen i tabellen nedenfor. Sammenligningen af de to sammensæt-

ninger er gjort ved at sammenligne med den korresponderende måned/sæson; 

således sammenlignes Econets april-sortering med EASETECHs september-april 

sammensætning og og Econets juli sortering med EASETECHs maj-juli sammen-

                                                      
2 "Træ" og "grene" udgør hhv. 4,6 og 19,9 % af den årlige sammensætning af ha-

veaffald (Boldrin, 2009).  
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sætning. Da der ikke anvendes helt samme opdeling af fraktionen, er der foretaget 

en række antagelser ifm. omregningen3.  

 Sammenligning af sammensætning af fint haveaffald 

EASETECH fint haveaffald andel 

(Møller et al., 2010) 

Frederiksberg fint haveaffald 

(Petersen, 2015) 

Fraktion Tons Pro-

cent 

Pro-

cent 

Tons Fraktion 

2/3 Grene, Septem-

ber-April 

48 17% 19% 956 20% Haveaffald + 

100% Grene mv, 

april 

2/3 Grene, Maj-Juli 24 13% 19%  2178 20% Haveaffald + 

100% Grene mv, juni 

Små ting, Septem-

ber-April 

240 83% 81% 4134 100% Jord og sten + 

80% Haveaffald, 

april 

Små ting, Maj-Juli 168 88% 81% 9408 100% Jord og sten + 

80% Haveaffald, juni 

 

Hvis man sammenligner den procentvise sammensætning af affaldet ses, at sam-

mensætningen fra EASETECH er sammenlignelig med den fundne sammensæt-

ning fra sorteringen af Frederiksberg affaldet. Dermed anvendes EASETECH 

sammensætningen til beregningerne.  

Ved sortering af Frederiksbergs bioaffald blev fundet en række urenheder, som er 

inkluderet i sammensætningen. Disse kan ses i Bilag B.  

 Indsamling og transport 
Indsamling sker med en indsamlingsbil (diesel), hvor brændstofforbrug er beregnet 

ud fra målte data (diesel-forbrug per mængde affald) fra tilsvarende bymæssig be-

byggelse (EASETECH data fra Aarhus, enfamilieboliger).  

Inden forsøgsordningen blev sat i gang var der god plads i haveaffaldsbeholderne 

hos haveboligerne. Dvs. at der til en vis grad blev tømt halvtomme beholdere, hvil-

ket ikke er effektivt, hverken økonomisk eller miljømæssigt. Ved at indsamle mad-

affaldet sammen med haveaffaldet, udnytter man således det tomme volumen i 

beholderne og indsamlingen af madaffaldet er således "gratis". EASETECH inde-

holder ikke data for forskellige fyldningsgrader af beholderne og der er derfor an-

vendt samme datasæt (dieselforbrug per ton indsamlet affald) for indsamling af 

kompost alene og for bioaffald (haveaffald + madaffald). Den "gratis" indsamling af 

madaffaldet er således ikke afspejlet i modelleringen og de miljømæssige omkost-

                                                      
3 Econets delfraktioner omregnes således til EASETECH fraktioner: 100% af "Gre-

ne mv" og 20% af "Haveaffald" antages at svare til EASETECH-fraktionen "Grene" 

(kun 2/3 dele, da resten er større grene) og 100% af "Jord og sten" og 80% af "Ha-

veaffald" dækker over fraktionen EASETECH-fraktionen "Små ting (small stuff)". 
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ninger til indsamlingen er således muligvis svagt overestimerede. Indsamlingen 

udgør dog en meget lille andel af de samlede resultater (2-10 %) og en lille æn-

dring i disse per ton indsamlet affald vil derfor ikke rykke de samlede resultater. 

Det er derfor valgt ikke at medtage dette i beregningerne.  

Transport til første behandlingssted sker med lastbil på 14t-20t med Euro5 stan-

dard. Al andet transport sker med en større lastbil på 20t-26t, med undtagelse af 

plast, som tranporteres med skib. Derudover antages, at kompost til private haver 

(fra genbrugsplads) transporteres i private biler med et benzinforbrug på 8,9 liter 

per ton kompost fragtet (antaget sammenlignelig med aflevering af affald på gen-

brugsstation udregnet i (Boldrin, 2009)). Nedenfor vises tabel med anvendte af-

stande. 
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Tabel 5.4 Transportafstande fra indsamling til behandlingsanlæg og mellem anlæg 

 Scenarie 1 

(km) 

Scenarie 2 

(km) 

Scenarie 3 

(km) 

Scenarie 4 

(km) 

Fra indsamling til biogas-

anlæg 

(BIOVÆKST/Hashøj) 

75 100   

Rest fra biogasanlæg til 

forbrænding 

(KARA/NOVOREN) 

45 75   

Kompost fra kompostering 

til jordbrug 

10    

Restprodukt fra biogasan-

læg til jord 

 10  100 

Fra indsamling til forbræn-

ding (Amager Bakke) 

10 10 10  

Stål fra forbrænding til 

genanvendelse 

200 200 200 200 

Aluminium fra forbrænding 

til genanvendelse 

200 200 200 200 

Bundaske fra forbrænding 

til deponi 

100 100 100 100 

Flyveaske fra forbrænding 

til deponi 

500 500 500 500 

Fra indsamling til kompo-

stering (RGS90) 

 10 10 10 

Træflis og rest fra kompo-

stering til forbrænding 

 10 10 10 

Fra indsamling til REnesci-

ence (Avedøre Holme) 

   15 

Fra REnescience til biofor-

gasning 

   0 

Fra REnescience til for-

brænding  

   15 

Plast fra REnescience til 

genanvendelse 

   250 (skib) 

Stål fra REnescience til 

genanvendelse 

   200 

Aluminium fra REnesci-

ence til genanvendelse 

   200 

 Behandlingsteknologier 
Herunder beskrives de forskellige affaldsbehandlingsteknologier. 

5.3.1 Forbrænding 

Forbrænding foregår på Amager Bakke. Data for anlægget kan ses i Bilag D 

(Nedenskov, 2015). Data er blevet indsat i eksisterende EASETECH forbræn-
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dingsmodul ("Waste to energy, generic, Denmark, 2012"), således at der til en vis 

grad anvendes data herfra. Forbrændingsanlægget producerer varme og elektrici-

tet. 

Frasorteret rejekt fra biogasanlæggene Biovækst og Hashøj sendes til 

KARA/NOVEREN forbrænding, men dette modelleres identisk med Amager Bakke 

(med undtagelse af transportafstand), da der er tale om en lille affaldsmængde og 

specifikationerne på de to anlæg ikke i denne sammenhæng er væsentligt forskel-

lige. 

5.3.2 Biogasanlæg 

Biovækst biogasteknologi AIKAN bruges i scenarie 1 og er et kombineret tørt me-

sofilt anaerobt og aerobt anlæg. Data findes i bilag D. Anlægget producerer varme, 

der anvendes på anlægget, elektricitet (til nettet) og restprodukt (kompostlignende) 

til brug på landjord. En snarlig udvidelse af anlægget vil formentlig betyde, at bio-

gassen opgraderes til naturgas og kan erstatte dette i stedet. Dette er modeleret i 

en følsomhedsanalyse.  

I scenarie 2 anvendes biogasanlægget Hashøj, som er en våd mesofil teknologi. 

Anlægget opgraderer p.t. 1/3 af gassen til naturgas, men al gassen anvendes på et 

kraftvarmeværk med produktion af elektricitet og varme (Dansk Gasteknisk Center, 

2011; Hashøj Biogas, n.d.). Restproduktet fra processen anvendes på landbrugs-

jord. 

Biopulpen fra REnescience anvendes til biogasproduktion. Anlægget vil anvende 

våd mesofil biogasteknologi. Den opgraderede biogas antages at erstatte diesel i 

store køretøjer. 

Der er store usikkerheder forbundet med biogaspotentiallet af især haveaffaldet, 

idet sammensætningen af haveaffaldet varierer i løbet af året (Boldrin, 2009). Des-

uden er der stor usikkerhed på prøvetagning af haveaffaldet (og blandingen af ha-

veaffald og madaffald), hvilket medfører usikkerhed på både sammensætning og 

især på de udtagne prøver til biogasmålingerne.  

Nedenstående tabel viser, at det biogaspotentiale, som EASETECH beregner ud 

fra den anvendte sammensætning af affaldet, ikke svarer helt til det potentiale, der 

er målt hos Biovækst. Dette skyldes primært forskelle i sammensætningen af affal-

det.  

I modelleringen er biogasudbyttet tilpasset således, at det afspejler de målte vær-

dier fra Biovæksts forsøg/data fra DTU Miljø. Biovækst målte et potentiale på knapt 

50 Nm³ CH4/ton Frederiksberg bio-affald. Anlægget har erfaringer for at omtrent 

halvdelen af de målte biogaspotentialer kan opnås i anlægget (56 ud af 125 Nm³), 

svarende til ca. 22 Nm³ CH4/ton Frederiksberg bio-affald (Kristensen, 2015).   
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Tabel 5.5  Biogaspotentialer for den del af den funktionelle enhed, der tilføres de respektive 

behandlingsanlæg. De første fire rækker viser EASETECH beregningerne af, 

hvor meget af én husstands affald, der ender på de forskellige biogasanlæg, 

samt metan-potentialet for denne affaldsstrøm. Dernæst sammenlignes sam-

mensætningen af affaldet (ift. VS, TS og vådvægt). Nederst sammenlignes bio-

gaspotentialer og –udbytte. 

  Biovækst Hashøj REnescience Udreg-

ning  Enhed Målt Model-

leret 

Målt Model-

leret 

Målt Model-

leret 

Vådvægt (VV) kg  285,9  73,36  275,6 V 

Tørstof (TS) kg  164,5  24.02  135,7 TS 

Omsættelig del af 

tørstof (VS) 

kg  72,59  21,38  111,5 VS 

Metan potentiale  m³  17,9  7,5  25,86 M 

VS/TS % 52,11 44,1 83,71 89,0 IK 82,2 VS/TS 

TS/VV % 46,01 57,5 33,11 32,7 IK 49,2 TS/V 

Metanpotentiale  Nm³/t 

VS 

204,21 247,1 360,51 349,5 IK 231,9 TP/(VS/T

S*TS/V) 

Metanpotentiale m³/t VV 48,9 62,7 99,9 101,9 IK 93,8 TP=M/V* 

1.000 

Effektivitet af an-

læg 

 

% 451 34,94 752 73,54 IK 99,44 E 

Forventet udbytte Nm³ t 

VV 

21,9 21,9 74,9 74,9 93,33 93,3 TP*E 

1 (Kristensen, 2015), 2 Anslået, 3 oplyst af DTU Miljø i (COWI, 2012), 4 Input til EASETECH. IK: ikke 

kendt. 

Der foretages følsomhedsanalyser på højere biogasudbytte fra både Biovækst og 

Hashøj. For Biovækst beregnes den højere biogasproduktion ved en anlægseffek-

tivitet på 45 % (ikke korrigeret). For Hashøj anvendes et metanpotentiale på 450 

Nm³/t VS, i stedet for den lidt lave måling fra (Kristensen, 2015).  

5.3.3 Kompostering 

Kompostering af haveaffald i scenarie 2, 3 og 4 er modelleret som milekomposte-

ring med anvendelse af data fra EASETECH ("Composting, windrows, garden wa-

ste, Aarhus (DK), 2007"). Det antages, at komposten primært anvendes i private 

haver, hvor den til en vis grad substituerer handelsgødning. Større grene (fraktio-

nen "Træ" og 1/3 "Grene" i EASETECH) frasorteres til forbrænding efter komposte-

ring. 

5.3.4 REnescience 

REnescience anvendes i scenarie 4, hvor forudsætninger fra rapport udarbejdet af 

COWI (2012) for Københavns Kommune er anvendt som kilde. REnescience er en 

ny teknologi til behandling af dagrenovation, hvor affaldet opvarmes og behandles 

med enzymer for derved at omdanne den biologisk nedbrydelige del af affaldet til 

en flydende energiholdig biopulp.  
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Det antages, at genanvendelse af plast og metal fra anlægget er muligt til en vis 

grad. Total mængderne er i (COWI, 2012) vurderet til 0,6% jern og 0,8% aluminium 

af den totale indkommende mængde affald (vådvægt), og dette er nået ved en fra-

sortering af 86% af al jern og 100% af al aluminium i input. Der er ingen angivelse 

for udsortering af plasten. Det antages i denne rapport at være en mindre del af 

plasten der kan udsorteres i forhold til metallerne pga. de tekniske muligheder for 

sortering. Det antages at 65% af den indkommende plast kan udsorteres. 

Materialer, som ikke kan genanvendes eller anvendes til biogasproduktion, energi-

udnyttes ved forbrænding på Amager Bakke. 

 Substitution 

5.4.1 Energi 

Marginal elproduktion og –forbrug er modelleret som kulkondens. Denne antagelse 

er baseret på det faktum, at Danmark har forpligtet sig til at udfase kul i 2030, og at 

elektricitetsproduktion fra affald dermed antages at erstatte kulbaseret elprodukti-

on.  

Marginal fjernvarmeproduktion er modelleret som naturgasbaseret fjernvarme. Ho-

vedstadsområdets fjernvarmenet er i øjeblikket meget kompliceret, og de anlæg, 

der påvirkes ved marginale ændringer i produktion eller forbrug skifter over døgnet 

og over året. Der er derfor anlagt en mere langsigtet betragtning, der ser på de 

mere overordnede tendenser for fjernvarmeproduktionen i Hovedstadsområdet. 

Københavns Kommune har en målsætning om at være CO₂ neutrale i 2025 og der 

er derfor stor fokus på omlægning til biomasse i fjernvarme sektoren. Det antages 

derfor, at ændringer i fjernvarmeproduktion eller -forbrug påvirker biomassebaseret 

fjernvarme. 

Det antages dog samtidig, at biomasse ikke er ubegrænset og at øget forbrug af 

biomasse på sigt vil medføre forbrug af fossile brændsler et andet sted i systemet 

og at den marginale teknologi her vil være naturgas. Det betyder reelt, at den mar-

ginale fjernvarme modelleres som naturgas.  

På nuværende tidspunkt er biomasse (her flis) ikke direkte en begrænset ressour-

ce og der er usikkerhed på, hvornår det globale biomasseforbrug er så stort, at 

biomassen reelt bliver begrænset. Der laves derfor en følsomhedsanalyse, hvor 

den marginale varmeproduktion modelleres som biomassebaseret (flis) uden den 

afledte effekt med naturgas.  

Effektiviteten af elektricitet og varme afhænger af det aktuelle forbrændingsanlægs 

tekniske specifikationer og af vandindholdet i det indkommende materiale. Der an-

vendes en effektivitet på hhv. 28% og 79% for elektricitet og varme (Nedenskov, 

2015). 

Naturgas-produktionen fra biogasanlægget Biovækst anvendes i dag til elektrici-

tetsproduktion med en virkningsgrad på 39%. Varmeproduktionen anvendes direk-
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te på anlægget og er derfor ikke en del af beregningerne. Overskudende varme 

anvendes ikke, da Biovækst ikke er tilsluttet fjernvarmenettet. 

Hashøj Biogas opgraderer en del af deres biogas, men idet dette går til forbræn-

ding på et kraftvarmeværk, erstatter elektricitet (39 %) og fjernvarme (46 %). Var-

meforbrug på biogasanlægget er trukket fra den del der sendes ud som fjernvar-

me.  

Biogasanlægget ved REnescience teknologien formodes at opgradere biogassen 

til naturgaskvalitet, således at dette erstatter diesel til drivmiddel i biler (produktion 

og forbrænding). Rejekt sendes til forbrænding på Amager Bakke.  

5.4.2 Materialegenanvendelse 

Materialer til genanvendelse fra forbrændnings- og REnescienceanlæg substitue-

rer jomfruelige materialer som angivet i tabellen nedenfor (EASETECH processer 

baseret på data fra anlæg).  

Tabel 5.6  Fortrængning af materialer 

Materiale EASETECH proces Substitutionsforhold 

Stål Shredding and reprocessing of steel 

scrap, Sweden, 2007 

87% 

Aluminium Aluminium scrap to new alu sheets (re-

melting), Sweden, 2007 

94% 

Plast Plastic to granulate, SWEREC, Sweden, 

2006 

97% 

 

I forhold til plasten fra REnescience-anlægget gælder substitutionsraten de 65 % af 

plasten, der udsorteres fra outputtet (3D). Det kan diskuteres, om denne plast har 

en kvalitet, som medfører 97 % substitution ved fortrængning af jomfruelige mate-

rialer, eller om der vil være en væsentlig tab (fysisk eller kvalitetsmæssigt) på an-

lægget. Plast fra REnescience-anlægget har ikke været fokus i denne rapport og 

da genanvendelse af denne relativt lille mængde plast ikke har stor betydning for 

resultaterne, er det valgt ikke at gå yderligere i detaljer med denne strøm.  

5.4.3 Anvendelse af kompost og restprodukter fra 
biogasbehandling 

De direkte emissioner til jord, luft og vand er angivet for de forskellige kompost-

typer og restprodukt fra biogasanlæg i tabellen nedenfor. Tungmetaller og miljø-

fremmede stoffer vil frigives fuldt ud til jord.  
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Tabel 5.7  Koefficienter til modellering af anvendelse af kompostprodukter på jord. Baseret 

på Møller et al (2010), østdanske jorde. 

    Landbrug1: Sc.1, 

kompostering af 

fin fraktion + 

nedpløjning 

Private haver2: 

Sc.2, 3 og 4, 

komposteret fin 

fraktion 

Landbrug3: Sc.2 

og 4, restprodukt 

fra biogasanlæg 

CO2 til luft % af 

tilført C 

80,1 80,1 87,0 

C-binding % af 

tilført C 

19,9 19,9 13,0 

N2 til luft % af 

tilført N 

51,55 60,05 44,62 

N2O til luft % af 

tilført N 

2,3 1,6 1,4 

NH3 til luft % af 

tilført N 

0,15 0,15 0,98 

NO3 ned-

sivning til 

grundvand 

% af 

tilført N 

21 20,8 11 

NO3 dræn 

tab til over-

fladevand 

% af 

tilført N 

9 4,4 25 

N-binding, 

planter 

% af 

tilført N 

6 3 6 

N-binding, 

jord 

% af 

tilført N 

10 10 11 

P-binding % af 

tilført P 

100 100 100 

1) (Møller et al., 2010), scenarie Bi1 

2) (Møller et al., 2010), referencescenarie, modificeret mht. C-binding, da meget langsomt omsætteligt 

C er frasorteret til forbrænding. Desuden antaget 50 % af det oprindelige N-tab til dræn (overfladeaf-

strømning, 8,8) og N-binding i planter (6), da afstrømningen fra private haver antages at være væsent-

ligt mindre end ved anvendelse i landbruget og optaget i planter mindre optimalt.  

3) Baseret på standard emissioner fra EASEWASTE (Composted digestate, plant farming on loam soil, 

East Denmark, 2005).  

Kompost anvendt i private haver har typisk en lav substitutionen af gødning, idet 

komposten i mange haver ikke direkte vil erstatte noget. Boldrin (2009) har i 2007 

gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere af haveparkaffaldskom-

post i Århus, hvor der blev spurgt ind til substitutionseffekterne i de private haver. 

Baseret på dette antages, at 15 % af næringsindholdet i komposten kan erstatte 

kunstgødning (NPK). 

Ved anvendelse af restprodukter fra biogasanlæg på landbrugsjord er der modelle-

ret en erstatning af kvælstof på 20 % for kompost og 40 % for restprodukt fra vådt 

biogasanlæg (i det kun hhv. 20 og 40 % af kvælstoffet tæller med i gødningsregn-

skabet) og 100 % for P og K.  
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Tabel 5.8 Fortrængning af kunstgødning 

Materiale EASETECH proces Substitutionsforhold 

N P K 

Kompost, 

haver 

"Compost use (Garden waste) in gar-

dens, [NPK], Generic, DK, 2007" ændret 

til 15% 

15% 15% 15% 

Kompost, 

landbrug 

"UOL MSW compost + fetilizer substitu-

tion, plant farming, loam soil. Denmark, 

2005" 

20% 100% 100% 

Restprodukt 

fra biofor-

gasning 

"UOL MSW digestate + fertilizer substitu-

tion, plant farming, loam soil, Denmark, 

2005" 

40% 100% 100% 

 Askebehandling 
Flyveaske fra forbrænding forventes sendt til deponi i Norge (Langøya), hvor det 

anvendes til at neutralisere andet syreholdigt affald. Bundaske (slagge) deponeres 

på deponi i Danmark med perkolat-opsamling og –behandling. Data fra 

EASETECH anvendes.  
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6 Resultater 

Resultaterne fra de enkelte scenarier vises med følgende detaljer:  

› Indsamling og transport: al transport fra borger til behandlingssted og mellem 

behandlingssteder inkl. privatbil kørsel for kompostafhentning 

› Forbrænding: Forbrænding af restaffald samt rester/rejekt fra kompostering, 

bioforgasning og REnescience. Substitution for el og varme også inkluderet, 

ligesom transport fra forbrændingsanlæg til deponi og genanvendelse. 

› Kompostering: Forbrug af el og varme ved kompostering samt direkte udled-

ninger fra processen. 

› Kompost, anvendelse på landbrugsjord: Udledning til vand, luft og jord samt 

substitution af kunstgødning. 

› Kompost, brug i private haver: Udledning til vand, luft og jord samt substitution 

af kunstgødning. 

› Biogasproduktion: Forbrug af el, diesel og varme samt udslip af biogas. 

› Biogas-substitution: Substitution for biogassen   

› Digestat, anvendelse på landbrugsjord: Udledning til vand, luft og jord samt 

substitution af kunstgødning. 

› REnescience: Forbrug af elektricitet, varme, olie og naturgas. 

› Genanvendelse, REnescience: Genanvendelse af det udsorterede plast og 

metal. 

Alle resultater er per funktionel enhed: én husstands rest- (inklusiv madaffald) og 

haveaffald per år.  

Negative effekter er positivt (besparelse) for miljøet og omvendt er positive effekter 

en belastning for miljøet. 

 Drivhuseffekt 
Resultaterne viser en miljøfordel ved alle scenarier. Produktion af el ved affaldsfor-

brænding (og dermed fortrængning af kul i elektricitetsproduktionen) er afgørende 

for resultatet af drivhuseffekter, idet det giver en stor CO₂-mæssig besparelse.  

Derudover medfører biogassen fortrængning af hhv. kul (elektricitet), kul (elektrici-

tet) og naturgas (varme) og diesel for scenarie 1, 2 og 4.   
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Genanvendelse af materialer fra REnescience processen medfører en CO₂-

mæssig besparelse, hvoraf størstedelen skyldes genanvendelse af aluminium. 

Scenarie 4 har en mindre CO₂-mæssig besparelse, fordi der forbrændes mindre 

affald og fordi biogassen samtidig opgraderes til drivmiddel til transport, hvormed 

dette erstatter diesel, som er mindre forurenede i forhold til kul. 

Netto er der meget lille forskel på påvirkningen af drivhuseffekten for de fire scena-

rier. Scenarie 1 medfører marginalt større besparelse end de øvrige scenarier, fordi 

der ikke brændes mindre affald, imens en del af haveaffaldet, der ellers ikke ener-

giudnyttes i de øvrige scenarier, bioforgasses. Bioforgasning af madaffald i scena-

rie 2 medfører dog en næsten ligeså stor fordel, fordi dette behandles på et anlæg 

med større gasudbytte.  

Scenarie 4 medfører en marginalt mindre besparelse. Dette skyldes, at der for-

brændes mindre affald i dette scenarie og at den biogas, der produceres på REne-

science anlægget anvendes til transport, hvilket medfører en mindre CO₂-mæssig 

besparelse end produktion af el og varme.  

 

Figur 6.1 Resultater for drivhuseffekt opdelt på delprocesser for de fire scenarier.  

 Forsuring 
For alle scenarier er der en miljøbesparelse med hensyn til forsuring, som kun va-

rierer marginalt imellem de fire scenarier.  

Forbrænding har stor betydning for forsuring, primært pga. elektricitetsproduktio-

nen (kulfortrængning). Der er også udslip af bl.a. NOX fra forbrænding, men pga. 

effektiv røggasrensning, høj elproduktion og substitution af kulbaseret el, giver det 

netto en stor besparelse på forsuring.  

Scenarie 1 er marginalt bedre end scenarie 2 og 3, hvilket primært skyldes påvirk-

ninger (hovedsageligt dieselforbrug) ved kompostering af hele haveaffaldsfraktio-

nen i scenarie 2 og 3. Scenarie 4 medfører en lidt større besparelse end de øvrige 
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scenarier. Der brændes mindre i dette scenarie (og dermed mindre besparelse 

pga. dette), men til gengæld er der større besparelser fra biogasanvendelse og 

genanvendelse af materialer (primært aluminium).  

 

 

Figur 6.2 Resultater for forsuring. Resultaterne måles i m² og skal forstås som det antal m² 

skov der overbelastes forsuringsmæssigt i de forskellige scenarier.  

 Næringssaltbelastning 
Nedenstående figur viser resultaterne for næringssaltbelastning. Alle scenarierne 

viser en netto udledning/belastning, hvilket primært skyldes anvendelse af restpro-

dukter (kompost og digestat) på landbrugsjord og i haver.  

Udledningen fra anvendelse på jord skyldes, at en del af de næringsstoffer, der 

udbringes, ikke udnyttes i planterne, men udvaskes til vandmiljøet. Denne udvask-

ning er ofte højere ved anvendelse af organiske gødninger (f.eks. kompost og di-

gestat) end ved anvendelse af kunstgødning, fordi der pga. den landbrugsmæssige 

regulering (herunder kvælstofregnskaberne) netto udbringes større mængder næ-

ringsstoffer per hektar og fordi næringsstofferne frigives løbende, -også når de ikke 

optages af planterne.  

Den reelle udvaskning er meget afhængig af afgrøder, lokal jordtype, lokale forhold 

såsom randzoner, afstand til vandløb, hældning af marken mv., vejr ved udbring-

ning mv.  Resultaterne skal derfor ses som et eksempel på beregninger for "en 

typisk anvendelse", hvor man kan få et væsentligt andet billede, hvis man laver 

samme beregninger for en specifik lokalitet med væsentligt andre forhold. Det vil 

dog sandsynligvis primært være størrelsen af effekten, der vil ændre sig, og ikke 

nødvendigvis forholdet imellem de enkelte scenarier.  

Netto er der meget lille forskel på scenarie 1 og 2, hvor effekten i scenarie 1 skyl-

des udvaskning fra kompost på landbrugsjord (restprodukt fra Solum) og i scenarie 

2 udvaskning fra både kompost (haveaffald) og digestat (madaffald). I scenarie 3 

er der mindre næringssaltbelastning, da der kun er udvaskning fra haveaffalds-
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komposten, imens scenarie 4 medfører den største påvirkning, fordi der her biofor-

gasses den største andel af affaldet og dermed produceres den største mængde 

digestat, der anvendes på landbrugsjord og dermed bidrager til påvirkningen.  

 

Figur 6.3 Næringssaltbelastning, marint 

 Fotokemisk ozondannelse (smog) 
Fotokemisk ozondannelse, eller smog, handler om i hvor høj grad mennesker ud-

sættes for denne form for luftforurening.  

Alle scenarier viser en netto besparelse, hvilket i høj grad skyldes energisubstituti-

onen fra affaldsforbrænding. Derudover er der også en besparelse fra genanven-

delse af materialer i scenarie 4 (REnescience), imens der ses en udledning fra ind-

samling, transport og kompostering (primært fra forbrug af diesel).  

Samlet set er besparelsen fra RENescience scenariet marginalt lavere end fra de 

øvrige tre scenarier.   
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Figur 6.4 Resultaterne for fotokemisk ozondannelse (smog), NMVOC = Non-methane 

volatile organic compounds 

 Genanvendelse af fosfor 
Affald fra husholdningerne indeholder en del fosfor. Da fosfor er en begrænset res-

source, ønsker man at dette fosfor i så vid udstrækning som muligt bliver tilbage-

ført til jorden (i dette tilfælde landbrugsjord eller private haver) som næringsstoffer.  

Genanvendelse af fosfor i de enkelte scenarier beregnes som forholdet imellem 

det fosfor, der tilføres med affaldet (tilført fosfor), og det fosfor, der tilbageføres til 

jord (tilbageført fosfor).  Den største genanvendelse af fosfor ses for REnescience 

løsningen, hvor der både tilbageføres P igennem kompost og restprodukt fra biofo-

rgasning.  

  

Figur 6.5 Resultater for genanvendelse af fosfor i de fire scenarier.  
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7 Følsomhedsanalyse 

Der er lavet fire følsomhedsanalyser ud fra usikkerheder og forventede forandrin-

ger. Følgende følsomhedsanalyser er foretaget: 

› Alle biogasanlæg opgraderer biogassen, så den erstatter diesel til transport, 

dvs. at scenarie 1 og 2 forandres. Dette er en forventelig forandring. 

› Substitution af varmeproduktion ændres fra naturgas til flis, som det er be-

skrevet i afsnit 5.4.1. Dette gælder både på forbrændingsanlæg og på biogas-

anlægget Hashøj, og dermed er der ændringer i alle scenarier. 

› Substitution af el til en mere grøn profil. Der anvendes en dansk gennemsnit-

sel modelleret ud fra Energinet.dk's miljødeklaration for 2014. Denne el inde-

holder del andel af fornybar energi (vind, biomasse mv.), der var tilfældet i 

Danmark i 2014.  

› Der udsorteres mere madaffald til bioforgasning i scenarie 1 og 2. Indsam-

lingseffektiviteten sættes til 50%. 

› Højere biogasudbytte for Biovækst og Hashøj, som beskrevet i afsnit 5.3.2. 

Der ændres i scenarie 1 og 2. 

 Drivhuseffekt 
Nedenstående figur viser påvirkningen af drivhuseffekten i de oprindelige scenarier 

(basis) og ved de foretagne følsomhedsanalyser. For alle følsomhedsanalyserne er 

Frederiksbergløsningen marginalt bedre end kildesortering og forbrænding (ingen 

forskel), imens REnescience scenariet giver en mindre CO₂-mæssig besparelse.  

Den største ændring ses ved ændring i det omgivende varmesystem, altså anta-

gelserne omkring marginal el og varme. Hvis den producerede el erstatter dansk 

gennemsnitsel (som repræsentant for en grønnere el) i stedet for kulbaseret kon-

densel, medfører det, at REnescience scenariet bliver væsentligt bedre i forhold til 

de øvrige scenarier, der i højere grad producerer el fra forbrænding og biogas. 

Samme tendens (men i langt mindre grad) ses ved ændring af varmesubstitution 

fra naturgas til flis.  
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Figuren viser, at de fleste følsomhedsanalyser ikke ændrer væsentligt på resulta-

terne og at kun ændring af den marginale elproduktion ændrer den miljømæssige 

rækkefølge af scenarierne. 

 

Figur 6 Resultaterne af følsomhedsanalyser, drivhuseffekt.  

 Forsuring 
Resultaterne af følsomhedsanalyserne med hensyn til forsuring ses nedenfor. Den 

følsomhedsanalyse, der giver de største ændringer for forsuring er ændring af 

marginal el til gennemsnitlig dansk el i stedet for kulbaseret el. Dette medfører en 

relativt større fordel til RENescience i forhold til de øvrige scenarier, fordi fordelen 

ved elproduktion bliver væsentligt mindre, imens fordelen ved anvendelse af bio-

gas til transport (scenarie 4) bibeholdes. Frederiksbergløsningen bliver relativt bed-

re end kildesortering og forbrænding ved denne ændring, hvilket skyldes, at emis-

sioner fra kompostering af hele haveaffaldsfraktionen slår mere igennem for scena-

rier 2 og 3 nu når der ikke er en stor besparelse fra elsubstitution.  

Også ændring af varmesubstitution til flisfyret varme medfører at RENescience 

løsningen bliver relativt bedre end de øvrige scenarier.  

Ingen af følsomhedsanalyserne ændrer på den miljømæssige rækkefølge af de fire 

scenarier, men ændringer i energisystemet ændrer på det relative forhold imellem 

scenarierne.  
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Figur 7 Resultater af følsomhedsanalyser, forsuring. 

 Næringssaltbelasting 
Resultaterne af følsomhedsanalyserne mht. næringssaltbelastning viser en stærk 

sammenhæng imellem miljøeffekt og anvendelse af biologisk behandlet affald an-

vendt på jord (private haver eller landbrugsjord). For REnescience er der ingen 

ændringer i jordbrugsanvendelsen af restproduktet i følsomhedsanalyserne og det-

te scenarie medfører i alle tilfælde den højeste belastning, imens forbrænding 

medfører lavest belastning. Frederiksberg løsningen og kildesortering medfører 

samme belastning i de fleste følsomhedsanalyser. Kun ved øget indsamling af 

madaffald stiger belastningen proportionalt med den øgede mængde madaffald.  

 

Figur 8 Resultater af følsomhedsanalyser, næringssaltbelastning. 
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 Fotokemisk ozondannelse 
(smogdannelse) 

Resultaterne for fotokemisk ozondannelse (smogdannelse) skyldes primært bespa-

relser ved substitution af fossil energiproduktion, forbrug af diesel samt transport-

processer.  

Den største ændring ses derfor ved ændring af forudsætningerne for substitution af 

el fra kulbaseret til dansk gennemsnitsel. Kulbaseret el medfører en høj grad af 

udledninger, der bidrager til fotokemisk ozondannelse og når denne besparelse 

forsvinder, medfører scenarierne en langt mindre miljømæssig besparelse eller en 

netto udledning sammenlignet med basisscenariet. Ved anvendelse af dansk gen-

nemsnitsel er scenarie 4 således bedst, efterfulgt af Scenarie 1, hvorimod scenarie 

2 og 3 medfører en netto belastning ift. fotokemisk ozondannelse.  

Ved anvendelse af flisbaseret fjernvarme i stedet for naturgasbaseret, bliver den 

miljømæssige besparelse marginalt mindre for scenarie 1 og 2, fordi forbrænding 

af flis medfører færre miljøbelastninger end forbrænding af naturgas.  

Figuren viser, at de fleste følsomhedsanalyser ikke ændrer væsentligt på resulta-

terne og at kun ændring af den marginale elproduktion ændrer den miljømæssige 

rækkefølge af scenarierne.  

 

Figur 9 Resultaterne af følsomhedsanalyser, fotokemisk ozondannelse.   
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8 Diskussion og konklusion 

Der er lavet miljøvurdering (LCA) af Frederiksberg løsningen (indsamling af madaf-

fald sammen med det fine haveaffald i haveaffaldsbeholderen) sammenlignet med 

traditionel kildesortering af madaffald, forbrænding (restaffald og madaffald) og 

REnescience løsning (restaffald og madaffald). I de tre sidste scenarier komposte-

res haveaffaldsfraktionen.  

Miljøvurderingen anvender så vidt muligt resultaterne fra forsøgsordningen og spe-

cifikke data for Frederiksberg, herunder affaldssammensætning og mængder 

(madaffald, haveaffald og restaffald samt urenheder), andel af madaffald i bioaffal-

det, biogasudbytte fra bioaffaldet mv. Derudover anvendes tilgængelige data fra 

andre undersøgelser og EASETECH for f.eks. behandlingsteknologier.  

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 scenari-

et 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, hovedsa-

geligt pga. genanvendelse af materialer, imens det for fotokemisk ozondannelse 

medfører den mindste besparelse.  

Resultaterne for næringssaltbelastning viser, at der er en klar sammenhæng imel-

lem 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 mad-

affald) og mere fra REnescience (større affaldsmængde til bioforgasning).  

Fosforgenanvendelsen er defineret som den andel af P i affaldet, der tilbageføres 

til enten landbrugsjord eller private haver. P genanvendelsen er størst for REne-

science (ca. 63 %), da der i denne løsning bioforgasses den største andel af affal-

det, og mindst for forbrændingsscenariet (ca. 15 %), hvor kun det komposterede 
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haveaffald anvendes på jord. Frederiksbergløsningen og kildesortering medfører 

begge ca. 36 % P genanvendelse.  

Følsomhedsanalyserne viser, at resultaterne er ret robuste, idet de fleste af de 

foretagne følsomhedsanalyser ikke er i stand til at ændre den miljømæssige ræk-

kefølge 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 med-

fører 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 forbræn-

ding.  

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 nog-

le områder bedre end Frederiksbergløsningen (forsuring og P-genanvendelse), 

men på andre punkter væsentligt dårligere (drivhuseffekt, fotokemisk ozondannel-

se og næringssaltbelastning).  

Hvis man sammenligner Frederiksbergløsningen med en traditionel kildesorterings-

løsning 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 kildesorte-

ringsløsningen, samtidig med at komposten antages at udnyttes bedre på land-

brugsjord end i private haver. Der er ikke væsentlig forskel på næringssaltbelast-

ningen fra de to løsninger og der genanvendes ca. samme andel fosfor fra affaldet.  

Den overordnede konklusion er dermed, at Frederiksbergløsningen er miljø-

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

analyserede løsninger. Der er dermed ikke nogen klare miljømæssige argu-

menter imod denne løsningsmodel.  

 

  



   
36 MILJØVURDERING AF FORSØGSORDNING FOR BIOAFFALD 

http://projects.cowiportal.com/ps/A065029/Documents/03 Project documents/151027_Frederiksberg organisk_LCA 0.7.docx 

9 Referencer 

Boldrin, A., 2009. Environmental Assessment of Garden Waste Management. DTU 

Miljø. 

Brogaard, L.K.-S., 2015. Personlig samtale. 

COWI, 2012. Livscyklusscreening ved ændret håndtering af den organiske del af 

dagrenovationen i Københavns Kommune. 

Dansk Gasteknisk Center, 2011. Status på biogas i Danmark [WWW Document]. 

URL http://www.dgc.dk/status-paa-biogas-i-danmark (accessed 9.28.15). 

Hashøj Biogas, n.d. Fakta om Hashøj Biogas [WWW Document]. URL 

http://www.hashoejbiogas.dk/sider/fakta.html (accessed 9.28.15). 

IPCC, 2006. Chapter 4: Biological Treatment of Solid Waste, in: Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories. 

Kristensen, J.S.B., 2015. Metanpotentiale i Frederiksberg kommunes 

bionedbrydelige affald. 

Møller, J., 2012. LCA af Biovækst. 

Møller, J., Andersen, J.K., Christensen, T.H., Nielsen, M.P., Bruun, S., Jensen, 

L.S., 2010. Miljøvurdering af udbringning af have- park overskud på 

landbrugsjord. 

Nedenskov, J., 2015. Personlig samtale. 

Nielsen, O., 2015. Personlig samtale. 

Petersen, C., 2015. Madaffald og haveaffald fra haveboliger - analyse ad mængde 

og sammensætning af affald fra haveboliger på Frederiksberg. Econet 

udarbejdet for Frederiksberg Kommune og ARC. 

Petersen, C., Edjabou, V., Manokaran, S., 2014. Dagrenovation: mængde og 

sammensætning samt effektivitet af indsamlingsordnin-ger, Frederiksberg 

Kommune. 

Riber, C., Petersen, C., Christensen, T.H., 2009. Chemical composition of material 

fractions in Danish household waste. Waste Manag. 29, 1251–1257. 

Tonini, D., Martinez-Sanchez, V., Astrup, T.F., 2013. Material resources, energy, 

and nutrient recovery from waste: Are waste refineries the solution for the 

future? Environ. Sci. Technol. 47, 8962–8969. 
  



  
MILJØVURDERING AF FORSØGSORDNING FOR BIOAFFALD 

http://projects.cowiportal.com/ps/A065029/Documents/03 Project documents/151027_Frederiksberg organisk_LCA 0.7.docx 

37 

10 Bilag 

Bilag A Affaldssammensætning 34 

Bilag B Urenheder 36 

Bilag C Affaldsruter 37 

Bilag D Behandlingsteknologier 40 

 



   
38 MILJØVURDERING AF FORSØGSORDNING FOR BIOAFFALD 

http://projects.cowiportal.com/ps/A065029/Documents/03 Project documents/151027_Frederiksberg organisk_LCA 0.7.docx 

Bilag A Affaldssammensætning 
Tabel 10.1 Restaffaldssammensætning 

Econet rapport (Petersen 

et al., 2014) 

EASETECH fraktion Procent 

Madaffald Animal derived food waste 6.23% 

Madaffald Vegetable food waste 23.20% 

Genanvendelig papir Advertisements 2.21% 

Genanvendelig papir Newsprints 0.57% 

Genanvendelig papir Office paper 1.09% 

Genanvendelig papir Other clean paper 0.62% 

Genanvendelig papir Books, phone books 0.38% 

Genanvendelig papir Magazines 1.56% 

Genanvendeligt pap Other clean cardboard 3.99% 

Genanvendeligt pap Paper and carton containers 0.35% 

Glasemballage Brown glass 0.22% 

Glasemballage Clear glass 2.26% 

Glasemballage Green glass 0.64% 

Plastemballage Plastic bottles 0.61% 

Plastemballage Soft plastic 1.14% 

Plastemballage Hard plastic 0.24% 

Metalemballage Aluminum foil and containers 0.31% 

Metalemballage Beverage cans (aluminium) 0.22% 

Metalemballage Food cans (tinplate/steel) 0.69% 

Andet metal Other metals 0.78% 

Haveaffald, Byggeaffald Stones, concrete 2.67% 

Haveaffald, Byggeaffald Wood 4.41% 

Haveaffald Soil 0.17% 

Haveaffald Yard waste, flowers 8.46% 

Pizzabakker Dirty cardboard 0.17% 

Batterier Batteries 0.09% 

Restaffald Milk cartons (carton/plastic) 2.31% 

Restaffald Animal excrements and bedding (straw) 0.93% 

Restaffald Non-recyclable glass 0.27% 

Restaffald Non-recyclable plastic 2.11% 

Restaffald Ash 0.09% 

Restaffald, Stort affald Other combustibles 4.33% 

Restaffald Cat litter 1.52% 

Restaffald, Elektriske og 

elektroniske produkter, 

Farligt affald 

Other non-combustibles 4.20% 

Restaffald Ceramics 0.66% 

Restaffald Cigarette butts 0.19% 

Restaffald Plastic products (toys, hangers, pens) 0.03% 

Restaffald Cotton, bandages 0.44% 
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Restaffald Plastic-coated aluminium foil 0.31% 

Restaffald Diapers, sanitary towels, tampons 7.62% 

Restaffald Rubber 0.16% 

Restaffald Shoes, leather 0.43% 

Restaffald Dirty paper 2.02% 

Restaffald Disposable sanitary products (clothes, 

gloves) 

0.44% 

Restaffald Textiles 2.99% 

Restaffald Vacuum cleaner bags 0.58% 

Restaffald Juice cartons (carton/plastic/aluminum) 0.54% 

Restaffald Kitchen towels 4.52% 
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Bilag B Urenheder 

Urenhederne er udregnet fra analyse af forsøget for bionedbrydeligt affald på Frederiksberg (Petersen, 2015). 

  Sortering, frederiksberg (Petersen, 2015) EASETECH input 

Econet 

(Petersen, 2015) 

EASETECH April Juni Gennemsnit Restaffald, 

total 

Frb. bioned-

brydeligt 

(100%) 

Organisk 

(udgør 

0.55%) 

Fint haveaf-

fald (udgør 

99.45%) 

Fraktion Fraktion g/husstand/u

ge 

g/husstand/u

ge 

kg/husstand/

år 

kg % af fraktion % af fraktion % af fraktion 

Dyremøg Animal excrements and 

bedding (straw) 

25 0 0.65 4.74 13.73% 0.08% 13.65% 

Hundelorte Animal excrements and 

bedding (straw) 

4 0 0.104 4.74 2.20% 0.01% 2.18% 

Bleer Diapers, sanitary to-

wels, tampons 

0 14 0.364 38.67 0.94% 0.01% 0.94% 

Papir Dirty paper 2 3 0.13 10.26 1.27% 0.01% 1.26% 

Pap  Dirty cardboard 1 3 0.104 0.88 11.81% 0.06% 11.74% 

Plast - andet Non-recyclable plastic 2 3 0.13 10.72 1.21% 0.01% 1.21% 

Metal Other metals 1 0 0.026 3.96 0.66% 0.004% 0.65% 

Farligt affald mv. Other non-

combustibles 

0 9 0.234 21.31 1.10% 0.01% 1.09% 

Andet affald Other combustibles 14 96 2.86 21.98 13.01% 0.07% 12.94% 
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Bilag C Affaldsruter  

I tabellen ses affaldsruterne for kildesorteringen hos borgeren i de forskellige sce-

narier. Det resterende affald er restaffald og sendes til henholdsvis forbrænding 

eller REnescience. Organisk affald udgøres af affaldsfraktionerne "Animal food 

waste", "Kitchen towels", "Vegetable food waste" og "Yard waste, flowers", som 

sorteres med 30% i scenario 1 og 2.  

Tabel 10.2 Kildesortering for de forskellige scenarier for organisk affald og haveaffald. 

 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 2, 3, 

4 

Kildesortering 

 

 

Affaldsfraktion 

Frb. organisk 

(fint haveaf-

fald og orga-

nisk) (%) 

Organisk (%) Haveaffald 

(%) 

Animal excrements and bed-

ding (straw) 15,93 0,09 15,84 

Animal food waste 30 30  

Branches, August, Garden 

waste DK 2010 66,67  66,67 

Branches, May-July, Garden 

waste DK 2010 66,67  66,67 

Branches, September-April , 

Garden waste DK 2010 66,67  66,67 

Diapers, sanitary towels, tam-

pons 0,94 0,01 0,94 

Dirty cardboard 11,81 0,06 11,74 

Dirty paper 1,27 0,01 1,26 

Kitchen towels 30 30  

Non-recyclable plastic 1,21 0,01 1,21 

Other combustibles 13,01 0,07 12,94 

Other metals 0,66 0,004 0,65 

Other non-combustibles 1,1 0,01 1,09 

Small stuff, August, Garden 

waste DK 2010 100  100,00 

Small stuff, May-July, Garden 

waste DK 2010 100  100,00 

Small stuff, September-April , 

Garden waste DK 2010 100  100,00 

Vegetable food waste 30 30  

Yard waste, flowers 30 30  

 

Tabel 10.3 Efter-sortering modelleret som for-sortering på biogasanlægget Biovækst (antaget) 

Fraktion Til biogas 

(%) 

Rest til 

forbræn-

ding (%) 
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Animal food waste 100 0 

Branches, August, Garden waste DK 2010 100 0 

Branches, May-July, Garden waste DK 2010 100 0 

Branches, September-April , Garden waste DK 2010 100 0 

Kitchen towels 100 0 

Small stuff, August, Garden waste DK 2010 100 0 

Small stuff, May-July, Garden waste DK 2010 100 0 

Small stuff, September-April , Garden waste DK 2010 100 0 

Vegetable food waste 100 0 

Yard waste, flowers 100 0 

Alle andre fraktioner 1 99 

 

 Tabel 10.4 For-sortering på biogasanlægget Hashøj (antaget) 

Fraktion Til biogas (%) Rest til forbræn-

ding 

Animal excrements and bedding (straw) 95 5 

Animal food waste 95 5 

Kitchen towels 95 5 

Vegetable food waste 95 5 

Yard waste, flowers 95 5 

Alle andre fraktioner 1 99 

 

Tabel 10.5 REnescience forbehandlings sortering 

 Bi-

opulp 

Plast Jern Alumi-

nium 

Rest 

Total mængde angivet af DTU 

Miljø 

  

0.6% 0.8% 37.0% 

Total mængde, modeleret 53.9% 1.95% 0.59% 0.79% 36.9% 

Advertisements 70% 

   

30% 

Aluminium foil and containers 

   

100% 

 Animal excrements and bedding 

(straw) 76% 

   

24% 

Animal food waste 76% 

   

24% 

Ash 25% 

   

75% 

Beverage cans (aluminium) 

   

100% 

 Books, phone books 70% 

   

30% 

Cat litter 70% 

   

30% 

Cigarette butts 70% 

   

30% 

Cotton, bandages 70% 

   

30% 

Diapers, sanitary towels, tampons 70% 

   

30% 

Dirty cardboard 76% 

   

24% 

Dirty paper 76% 

   

24% 

Disposable sanitary products 76% 

   

24% 
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(cloths, gloves) 

Food cans (tinplate/steel) 

  

86% 

 

14% 

Hard plastic 

 

65% 

  

35% 

Juice cartons (car-

ton/plastic/aluminium) 56% 

  

20% 24% 

Kitchen towels 76% 

   

24% 

Magazines 70% 

   

30% 

Milk cartons (carton/plastic) 70% 

   

30% 

Newsprints 76% 

   

24% 

Non-recyclable plastic 

 

65% 

  

35% 

Office paper 76% 

   

24% 

Other clean cardboard 76% 

   

24% 

Other clean paper 76% 

   

24% 

Other combustibles 60% 

   

40% 

Paper and carton containers 70% 

   

30% 

Plastic bottles 

 

65% 

  

35% 

Plastic products (toys, hangers, 

pens) 

 

65% 

  

35% 

Plastic-coated aluminium foil 

   

50% 50% 

Soil 70% 

   

30% 

Vegetable food waste 76% 

   

24% 

Yard waste, flowers 70% 

   

30% 
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Bilag D Behandlingsteknologier 

D.1 Amager Bakke forbrænding 

Tabel 10.6 Input og output 

Parameter  Værdi Enhed Kilde 

Elektricitets-produktion  28 % ARC (2015) 

Varme-produktion 79 % ARC (2015) 

Elektricitetsforbrug  85,7 kWh/t affald (Tonini et al., 2013) 

Fyringsolie-forbrug Medtages ikke 

(<0,5) 

kg/t affald ARC 2015 

 

Tabel 10.7 Input og output for behandling af flyveaske og bundaske. Inputs under 0,5 kg/t er ikke 

medtaget 

Komponent Værdi Enhed Kilde 

NaOH 1,23 kg/t affald ARC (2015) 

Kalk CaCO3 11,86 kg/t affald ARC (2015) 

NH3 2,86 kg/t affald ARC (2015) 

HCI 0,5 kg/t affald ARC 2015 

Aktiv kul 0,5 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

 

Tabel 10.8 Luftemissioner til miljøet 

Komponent Værdi Enhed Kilde 

CO 2,56 E-02 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Støv 2,16 E-03 kg/t affald ARC (2015) 

HCl 2,16 E-03 kg/t affald ARC (2015) 

HF  2,16 E-04 kg/t affald ARC (2015) 

Mangan 1,12 E-02 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 
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NH3   4,31 E-03 kg/t affald ARC (2015) 

Nikkel  3,47 E-06 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

NOx  7,52 E-02 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

PAH (B[a]P-eq)  4,31 E-06 kg/t affald ARC (2015) 

PCDD/F 4,31 E-11 kg/t affald ARC (2015) 

SO2/SO3  8,63 E-03 kg/t affald ARC (2015) 

 

Tabel 10.9 Overførsels-koefficienter til luftemissioner fra input kompositionen 

Komponent Værdi Enhed Kilde 

Hg 1 % in input (Tonini et al., 2013) 

Cd 0,1 % in input (Tonini et al., 2013) 

Pb 0,01 % in input (Tonini et al., 2013) 

Cr 0,01 % in input (Tonini et al., 2013) 

Cu 0,002 % in input (Tonini et al., 2013) 

 

Tabel 10.10 Emissioner til vand 

Komponent Værdi Enhed Kilde 

Antimon  8,80E-06 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Arsenik 5,60E-07 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Barium 7,20E-06 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Kadmium  4,00E-08 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Kalk  4,16E-02 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Klor  1,46E-01 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Krom 4,48E-06 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Kobolt 4,00E-08 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 
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Kobber  2,00E-04 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Fluorid 2,08E-03 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Jern 4,00E-05 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Bly 5,60E-07 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Magnesium  2,56E-05 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Mangan  6,40E-07 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Kviksølv  1,60E-08 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Molybdæn  7,20E-05 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Nikkel  1,68E-06 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Selen 1,12E-06 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Silicium  2,40E-04 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 

Zink  2,56E-06 kg/t affald (Tonini et al., 2013) 
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D.2 Biovæksts AIKAN teknologi 

Parameter/Komponent Værdi Enhed Kilde 

Elektricitetsforbrug i forbe-

handling 

22 kWh/t affald (Møller, 2012) 

Elektricitetsforbrug 11 kWh/t affald (Møller, 2012) 

Diesel (maskiner) 3,6 L/t affald (Møller, 2012) 

Biogas udbytte for Frb. 

bionedbrydelige affald (se 

udregning i Tabel 5.5) 

21,9 m³ CH4/t FV (Kristensen, 2015) 

Udslip rådnetank 1 % biogas (IPCC, 2006) 

D.3 Hashøj Biogas 

Parameter/Komponent Værdi Enhed Kilde 

Elektricitetsforbrug i forbe-

handling 

22 kWh/t affald (Møller, 2012) 

Elektricitetsforbrug 18 kWh/t affald (Møller, 2012) 

Diesel (maskiner) 3,6 L/t affald (Møller, 2012) 

Biogas udbytte for Frb. fine 

haveaffald (se udregning i 

Tabel 5.5) 

74,9 m³ CH4/t FV (Kristensen, 2015) 

Udslip rådnetank 1 % biogas (IPCC, 2006) 
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D.4 REnescience 

Tabel 10.11 REnescience behandling 

Parameter/Komponent Værdi Enhed Kilde 

Elektricitetsforbrug 50 kWh/t affald (COWI, 2012) 

Varmeforbrug 135 kWh/t affald (COWI, 2012) 

 

Tabel 10.12 Bioforgasning og biogasopgradering 

Parameter/Komponent Værdi Enhed Kilde 

Elektricitetsforbrug 25 kWh/t bio-

suppe 

(COWI, 2012) 

Brændsler (olie, gas og trans-

port), antaget halvdelen er olie 

og den anden halvdel naturgas. 

103 MJ/ t bio-

suppe 

(COWI, 2012) 

Metan-produktion 93,3 m³ CH4/t 

affald 

(COWI, 2012) 

Biogasopgradering, elektricitets-

forbrug 

0,35 kWh/Nm3 

CH4 

(COWI, 2012) 

Udslip fra biogasanlægget 1 % af CH4 (COWI, 2012) 

 


