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1 Indledning
Frederiksberg Kommune forbereder i øjeblikket at indføre husstandsindsamling 
af bioaffald og skal i den forbindelse tage stilling til, hvilke poser der skal anven-
des til indendørs opsamling af denne affaldsfraktion. Frederiksberg Kommune og 
ARC ønsker derfor en erfaringsopsamling, der kan indgå i beslutningsgrundlaget. 

Denne erfaringsopsamling har fokus på borgeren og deres oplevelse af service, 
men skal samtidig belyse væsentlige erfaringer i forhold til den efterfølgende 
indsamling og behandling, herunder hvorvidt de undersøgte poser kan give pro-
blemer og dermed udelukke specifikke indsamlingsmetoder/ behandlingstekno-
logier/ anvendelser. 

Rapporten er opbygget således, at der først kort gøres rede for metode og kil-
der, herunder hvem vi har interviewet, og derefter oplistes erfaringer for de en-
kelte posetyper (papir, plast, bioposer og valgfri poser). Miljøeffekter ved pose-
valg beskrives kort ift. posernes indhold af fossilt materiale og CO₂-udledning. I 
sidste kapitel opsummeres erfaringerne for de enkelte posetyper i en over-
sigtstabel. 

Undersøgelsen er foretaget af COWI i vinteren 2016/2017. 



 
8 KVALITET AF POSER TIL BIOAFFALD

D:\pdf\in\c58f8a31-c42e-4a4d-b8cb-6af9d48d5e2c.docx

2 Metode og kilder
Erfaringsopsamlingen er primært baseret på interviews med relevante aktører, 
suppleret med relevant litteratur på området og COWIs erfaringer fra udførte 
projekter. 

2.1 Interviews
Der er i projektet foretaget en lang række interviews omkring praktiske erfarin-
ger med forskellige typer poser til indsamling af bioaffald fra private husholdnin-
ger. De foretagne interviews er baserede på den udarbejdede spørgeguide og 
har fokus på borgerservice, især borgernes oplevelse af kvalitet, æstetik mv., 
hvilket belyses med erfaringer fra kommuner og affaldsselskaber. 

Interviewene af behandlingsanlæg skal primært belyse behandlingstekniske ud-
fordringer med forskellige posetyper og især hvorvidt man risikerer at afskære 
sig fra specifikke behandlingsløsninger ved posevalget. 

2.1.1 Kommuner mv.
I forbindelse med dette projekt er følgende kommuner interviewet: 

› Billund Kommune: Jytte Søgaard
› Frederikssund Kommune: Lars E. Larsen
› Hjørring Kommune: Anne Birgitte Gehrt
› Horsens Kommune: Anne Dorthe Christensen
› Kerteminde Forsyning: Bo Hvidkær
› Københavns Kommune: Martin Tilsted og Tina Winberg
› Ringsted Kommune: Torben Strøyer Jensen 
› Silkeborg Kommune: Niels Holm Ørnstrup
› Skellefteå Kommune (Sverige): Lena Hällgren
› Stockholm Stad og Stockholm Vatten (Sverige): Kristina Hedin

2.1.2 Affaldsselskaber
I forbindelse med projektet er følgende affaldsselskaber interviewet: 



 
KVALITET AF POSER TIL BIOAFFALD 9

D:\pdf\in\c58f8a31-c42e-4a4d-b8cb-6af9d48d5e2c.docx

› AffaldPlus: Henrik Wejdling
› NSR (Sverige): Angelika Blom
› Sysav (Sverige): Kjerstin Ekvall
› VA Syd (Sverige): Ingela Norfeldt
› Vestforbrænding: Henrik Jacobsen 
› Vestforbrænding (projekt om poser til bioaffald): Daniel Lynge Hansen 

2.1.3 Behandlingsanlæg
I forbindelse med projektet er følgende behandlingsanlæg interviewet:

› Billund Vand (forbehandling og biogasanlæg): Bjarne Bro 
› HCS (forbehandlingsanlæg): Jens Kerrn
› KomTek/GemidanEcogi (forbehandlingsanlæg): René Poulsen og Stefan Bin-

der
› Purac (forbehandlingsanlæg, Sverige): Håkan Enocksson
› NC Miljø (forbehandling): Lars Kaspersen

2.1.4 Poseleverandører
I forbindelse med projektet er følgende poseleverandører interviewet:

› Zenzo Group, en del af Bio Bag Group: Philip Bertel

2.2 Litteratur og erfaringer
Der er i projektet lavet en gennemgang af umiddelbart tilgængelig litteratur på 
området. Især i Sverige har Avfall Sverige beskæftiget sig meget med bioaffald, 
herunder erfaringer omkring posevalg. 

Følgende svenske rapporter er inddraget i rapporten: 

› Insamling av matavfall i flerbostadshus – goda exempel från kommuner och 
allmännyttiga bostadsföretag (Avfall Sverige, 2016:03)

› Matavfallets väg från bord till jord – en översiktlig kartläggning av olika in-
samlingssystem för källsorterat matavfall från hushåll (Avfall Sverige, 
2015:15)

› Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matav-
fall (Avfall Sverige, 2011:19)

› Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner 
Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder (Avfall Sverige, 
B2009:01)

› Insamlingssystem för matavfall från restauranger, storkök och butiker (Av-
fall Sverige, 2007:9) 
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› Kommuner i Sverige som samlar in källsorterat matavfall (Avfall Web, 
2016)

I Danmark er der også erfaringer med poser til bioaffald, men dette er i mindre 
grad afrapporteret struktureret. Følgende rapporter er direkte inddraget i pro-
jektet: 

› Kommunepuljeprojektet "Mere genanvendelse i henteordninger - Forsøg 
med henteordninger i Kjellerup og Sejs i Silkeborg Kommune" (Econet, 
2016) 

› Kommunepuljeprojektet "Kildesorteret organisk dagrenovation til biogasfæl-
lesanlæg" (Bofa, 2016/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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3 Erfaringer
Erfaringerne fra interviews med en række kommuner, forsyninger, affaldsselska-
ber, behandlere/modtagere og poseproducenter er præsenteret i forhold til de 
fire posetyper som typisk anvendes indendørs til opsamling af bioaffald i køkke-
net.

Posetyperne er: Papirposer, plastposer, bioposer og poser efter eget valg.

Ud over interviews, er der set på erfaringer afrapporteret i diverse rapporter, 
primært fra Sverige.

En enkelt generel erfaring med alle posetyper er, at hvis borgerne har anvendt 
en bestemt posetype indendørs længe (en årrække), kan de blive tilfredse med 
denne uanset at de som udgangspunkt var utilfredse. Det kræver dog indgående 
og vedholdende information.

Endvidere er det typisk sværere at få husstandene i etageboliger til at sortere og 
anvende de korrekte indendørs poser.

Herudover viser kommunepuljeprojektet i Silkeborg, hvor alle fire poser blev 
afprøvet, at det har en positiv effekt på borgernes engagement og forståelse af 
vigtigheden ved at sortere affaldet, at kommunen udleverer poser (i modsæt-
ning til selv at vælge pose).

Derudover viser erfaringerne fra Silkeborg Kommune (Econet, 2016 s. 57) at 
følgende kriterier for poser til bioaffald er vigtige:

› At poserne har en størrelse, som passer til det udleverede materiel (til dette 
forsøg var det en grøn bioaffaldsspand)

› At poserne er af en god kvalitet og ikke lækker eller går i stykker

› At poserne er nemme at slå en knude på

› At poserne også kan have en signalværdi, f.eks. hvis de er bionedbrydeli-
ge."
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3.1 Papirposer
Papirposer, der anvendes til indsamling af bioaffald, er typisk 8-9 liter. Poserne 
skal være vådstærke, dvs. at de ofte er imprægnerede eller evt. forsynede med 
en liner. Papirposer kræver et indendørs stativ, der tillader poserne at ånde. 

3.1.1 Generelt
Blandt de interviewede anvender Horsens, Ringsted og Billund Kommuner papir-
poser, imens Hjørring og Silkeborg Kommuner i en forsøgsordning har afprøvet 
papirposer.

Blandt de interviewede i Sverige anvendes papirposer i Stockholm Vatten og i 
affaldsselskaberne NSR, Sysav og VA-Syd. 

De anvendte papirposer har typisk en størrelse på 8-9 liter. Papirposer kan være 
produceret af primære fibre eller af genbrugspapir. I Billund Kommune har man 
valgt en pose af primære fibre da man mener at denne er stærkere end de øvri-
ge.

Posen udleveres gratis af alle de interviewede og i et antal fra 160-200 stk. pr. 
år eller efter behov. Alle kan rekvirere flere poser, hvis det udleverede antal po-
ser ikke er nok.

Ifølge en undersøgelse i Sverige (Avfall Web, 2016) anvender 64 % af de kom-
muner, som frasorterer bioaffald, papirposer. Her er størrelsen typisk 8 liter.

Undersøgelser i Sverige (Avfall Sverige, 2015:15)1 har vist, at husstande der 
anvender papirposer, indendørs samler ca. 10 % mere bioaffald ind end hus-
stande, der anvender plast- og bioposer. Som en af grundene hertil fremhæves, 
at papirposen sender et pædagogisk signal om at urenheder ikke er velkomne. 

Den svenske undersøgelse viser ligeledes, at renheden af bioaffaldet i papirpo-
sen er ca. 97,5 % mens det i de øvrige poser er ca. 92-93 %. 

I Silkeborg Kommune viste en undersøgelse2, at der kun blev udsorteret 60 % af 
det potentielle bioaffald fra restaffaldet ved anvendelse af papirpose. Dette er 
den laveste udsortering i forhold til de øvrige tre posetyper, der er afprøvet.

Erfaringstal fra Danmark (udbud) viser en pris på 20-25 øre pr. pose (8 liter).

3.1.2 Indendørs opsamlingsmateriel
Det er meget forskelligt, hvilken type opsamlingsudstyr der anvendes i de kom-
muner, der indsamler bioaffald i papirpose.

1 Sammenfatning af foretagne sorteringsanalyser fra svenske kommuner.
2 Forsøgsordning med udvalgte husstande i Silkeborg Kommune. 
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Udstyret kan være en plastikkurv med rillet bund, et trådstativ med en plast-
bundbakke (enkelt eller dobbelt), en ventileret spand eller frit valg for borgeren 
til selv at finde et passende opsamlingsmateriel. Generelt er alle materieltyper 
ventilerede for at mindske lugtgener.

Der er forskel på, om husstandene får udleveret det indendørs materiel gratis, 
om de har mulighed for at købe et specielt stativ hos kommunen eller om de 
selv skal købe det stativ, som de ønsker.

Nogle borgere har udtrykt, at plastikkurven med den rillede bund er grim og at 
der kan løbe væske ud imellem rillerne i bunden.

Ligeledes har nogle borgere udtrykt, at posen i den ventilerede spand bliver fug-
tig udvendig.

Trådstativet med en plastbundbakke kan anvendes således, at plastbunden kan 
tages med ud når papirposen lægges i det udendørs opsamlingsmateriel. Herved 
undgås, at det drypper fra posen på vej ud og at posen går i stykker. 

Flere af de interviewede kommuner udtrykker, at de mener, at den rigtige løs-
ning er, at udlevere det indendørs materiel gratis, frem for at husstanden selv 
anskaffer dette. 

3.1.3 Udendørs opsamlingsmateriel
De interviewede danske kommuner, der anvender papirpose indendørs, anven-
der forskelligt materiel til opsamling af bioaffaldet udendørs (dobbeltbeholdere, 
2-lags papirsæk eller enkeltbeholdere (ved etageboliger)), imens de interviewe-
de kommuner i Sverige bruger enkeltbeholdere. 

I de fleste af de adspurgte kommuner afhentes bioaffaldet hver anden uge. Nog-
le af de adspurgte affaldsselskaber i Sverige tilbyder andre muligheder, som om-
fatter afhentning af bioaffald hver uge hele året eller afhentning hver uge i som-
merhalvåret.

De problemer, der nævnes med papirposer i dobbeltbeholder (borgere og/eller 
renovatører) er, at papirposerne kan fryse fast i skillevæggen om vinteren, at 
beholderen lugter og at papirposerne er sværere at få ud af beholderen ved 
tømning end når der anvendes andre posetyper.

Ift. 2-lags papirsækken har enkelt borgere klaget over, at denne kan gå i styk-
ker, hvis der lægges for tungt bioaffald i, eksempelvis større mængder af ned-
faldsfrugt.

I Sverige anvendes i de fleste tilfælde papirposer kombineret med papirsæk ved 
private husstande. 
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3.1.4 Behandlingsanlæg
Bioaffaldet fra de interviewede danske kommuner, der anvender papirpose in-
dendørs, går til anlæggene: HCS (forbehandling og efterfølgende afsætning), 
Audebo/Biovækst, Billund Vand og Komtek.

Af de fem nævnte behandlingsanlæg er det kun Billund Vand, der har krav om at 
den indendørs pose skal være papir, da posen indgår i behandlingsprocessen 
sammen med bioaffaldet. 

Bioaffald indsamlet i papirposer kan afsættes til alle de adspurgte (for)behand-
lingsanlæg.

Komtek udtrykker, at de helst vil undgå papirposer da de sorterer de indendørs 
poser fra inden behandlingen, og dermed sorteres også en del væde fra bioaffal-
det, som bliver siddende i papirposen. Dermed går bioaffald tabt for biogaspro-
cessen. Derudover oplever de at papirposen klumper i afvandingsprocessen af 
rejektet, hvilket giver gener i rejektbehandlingen.

HCS, der modtager bioaffald til forbehandling, mener, at det er billigere at be-
handle bioaffald i papirposer, da posen ikke skal sorteres fra i forbehandlingen, 
da affaldet er meget rent og da der er en meget lav rejektandel fra forbehand-
lingen.

I Sverige kan stort set alle biogasanlæg modtage bioaffald indsamlet i papirpo-
se. De interviewede kommuner leverer til SRV, Sysav (forbehandlingsanlæg) og 
NSR.

Anlæggene hos Sysav (forbehandlingsanlæg) og NSR modtager kun bioaffald 
opsamlet i papirposer. 

I henhold til svenske undersøgelser foretrækker anlæggene generelt, at der an-
vendes papirposer kombineret med papirsække, når bioaffaldet behandles ved 
bioforgasning eller kompostering. Papirposer medfører normalt mindre rejekt og 
mindre risiko for plaststykker i restproduktet (Avfall Sverige, 2007:09).

3.1.5 Særlige erfaringer omkring papirposen 
De fleste kommuner, der anvender papirposer til indsamling af bioaffald, mener, 
at valget af papirpose har en vigtig signalværdi ift. borgeren, da den i langt hø-
jere grad end plast og bioposer signalerer, at her er der tale om en anderledes 
affaldsfraktion, som det er vigtigt at sortere korrekt. 

Papirposen kan blive gennemvædet så der løber væske igennem, og bunden kan 
gå ud af posen, når den tages ud af stativet. Dette er specielt et problem, hvis 
papirposen hænger mere end to dage i køkkenet inden den skiftes.

Papirposer kan sætte sig fast i den udendørs beholder ved tømning (især ifm. 
frostvejr om vinteren). Dette oplever stort set  alle de adspurgte kommuner.
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Billund Kommune har indført sanktioner (lader beholderen stå) overfor borgere, 
der fejlsorterer eller anvender anden indendørs pose end den udleverede papir-
pose. Dette har medført en bedre sorteringsgrad. 

Stockholm Vatten rapporterer om klager over lugt og fluer, men der er tale om 
få klager. Dette imødegås ved at give borgerne mulighed for at få tømt bioaffald 
hver uge i sommerperioden. 

Stockholm Vatten, Sysav og NSR mener, at bioaffald indsamlet i papirposer er 
bedre egnet til behandling i biogasanlæg (efter forbehandling) end plastpose og 
biopose. De mener, at restproduktet fra biogasanlægget får en bedre kvalitet da 
andelen af plast i restproduktet er mindre. 

Hjørring Kommune har skiftet fra papirpose til plastpose i sommeren 2016, Hor-
sens Kommune overgår til plastposer i løbet af 2017 mens Ringsted Kommune 
overvejer at gøre det samme. Grunden til skiftet fra papir til plast er, at borger-
ne har givet udtryk for, at de hellere vil have en plastpose for at undgå væske 
og lugt da der kan bindes knude på plastposen. Hermed tror kommunerne, at de 
kan få flere borgere til at sortere. 

I Sverige har man oplevet eksempler på at borgerne lægger papirposen ned i en 
plastpose for at undgå, at posen væsker når den bæres ud (Avfall Sverige, 
2016:03). 

Det er muligt at afsætte bioaffald i papirposer til alle forbehandlingsanlæg i Dan-
mark. Nogle anlæg foretrækker papirposer, da der er mindre andel af fejlsorte-
ringer og giver mindre rejekt efter forbehandlingen, imens andre mener, at en 
større del af bioaffaldet vil blive frasorteret i forbehandlingen, når der anvendes 
papirposer sammenlignet med plast eller bioposer. Billund Vand kan kun modta-
ge bioaffald i papirposer. 

Der er konstateret lidt færre andele af plaststykker i biopulpen forbehandlet på 
Komtek fra bioaffald indsamlet i papir end bioaffald indsamlet i plastposer (Kom-
munepuljeprojekt, BOFA).

Hvis rester af papirposer ender på markerne, vil de efterhånden nedbrydes, men 
de vil blive registreret som fysiske urenheder, hvis der analyseres for dette, som 
det f.eks. er tilfældet for Mejeriforeningens eventuelle godkendelse af restpro-
dukter fra bioaffald. 

3.2 Plastposer

3.2.1 Generelt
Blandt de interviewede har Hjørring og Silkeborg Kommuner afprøvet plastposen   
i en forsøgsordning. Derudover har Horsens Kommune besluttet at skifte til 
plastposer, mens Ringsted Kommune overvejer det.
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Der er ingen af de interviewede kommuner eller affaldsselskaber i Sverige, der 
anvender plastposer. 

Den anvendte plastpose i Silkeborg Kommune har en størrelse på 8 liter. Tykkel-
sen på plastposen i Hjørring er valgt til 20 my. 

Poserne udleveres gratis af alle kommunerne i et antal på 200 stk. pr. år eller 
efter behov. Alle kan rekvirere flere plastposer, hvis de udleverede ikke er nok.

Ifølge en undersøgelse i Sverige (Avfall Web, 2016) anvender 17 % af de hus-
stande, som frasorterer bioaffald i Sverige, plastposer. 

Undersøgelser i Sverige (Avfall Sverige, 2015:15) har vist, at husstande, der 
anvender plastposer indendørs, indsamler ca. 10 % mindre bioaffald end hus-
stande, der anvender papirposer. 

Ligeledes viser den svenske undersøgelse, at renheden af bioaffaldet i plastpo-
sen er ca. 92-93 % mens den for papirposer er ca. 97,5 %.

I Silkeborg Kommune viste en undersøgelse at der blev udsorteret 83 % af det 
potentielle bioaffald fra restaffaldet ved anvendelse af plastpose. Dette er den 
højeste udsortering i forhold til de øvrige tre posetyper, der er afprøvet i kom-
munen.

Erfaringstal fra Danmark angiver en pris på 10-15 øre pr. plastpose (afhængig af 
størrelse og tykkelse).

3.2.2 Indendørs opsamlingsmateriel
I Silkeborg Kommune anvendes en ventileret spand til opsamlingen indendørs. I 
Hjørring Kommune anvendes et trådstativ der kan fås som enkelt eller dobbelt-
stativ. Hjørring vil formentlig skifte til en anden type indendørs opsamling, når 
systemet udrulles til hele kommunen, idet trådstativet er relativ dyrt i forhold til, 
hvad der ellers findes på markedet i dag.

Både i Silkeborg og Hjørring Kommune udleveres det indendørs materiel gratis 
til husstandene. 

Kommunerne har ikke oplevet, at borgerne har udtrykt problemer omkring an-
vendelsen af det indendørs materiel i kombination med plastposen.

3.2.3 Udendørs opsamlingsmateriel
I både Silkeborg og Hjørring anvendes dobbeltbeholder til indsamling af hen-
holdsvis restaffald og bioaffald i plastpose. Beholderne tømmes hver anden uge.

Ifølge bl.a. Silkeborg Kommune er plastposerne væsentligt nemmere at få ud af 
beholderen ved tømning end papirposer og bioposer, da de ikke klæber sig fast 
til siderne.
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De interviewede kommuner og affaldsselskaber har ikke givet udtryk for, at der 
er problemer med det udendørs materiel i kombination med plastposen. Tværti-
mod er det nemmere at holde beholderen ren, når der kan bindes knude på 
plastposen. Dette betyder bl.a., at der ikke kommer fugt udenpå posen, hvilket 
f.eks. kan betyde, at poserne fryser fast i beholderen.

3.2.4 Behandlingsanlæg
Bioaffaldet fra Silkeborg og Hjørring afsættes til Komtek Miljø af 2012 (fremover 
Komtek).

Komtek kan håndtere alle posetyper i deres forbehandling, da poserne frasorte-
res sammen med fejlsorteringer inden selve behandlingsprocessen. Som tidlige-
re beskrevet foretrækker Komtek plastposer (ift. papirposer og bioposer), da de 
mener, at der frasorteres mere bioaffald i forbehandlingen, hvis det afleveres i 
papir eller bioposer.

Affaldplus vil etablere eget anlæg til behandling af bioaffald og her vil man kun-
ne modtage bioaffald i alle posetyper. 

De fleste behandlingsanlæg i Danmark (Billund Vand undtaget) kan håndtere 
bioaffald opsamlet i plastposer. Dette forudsætter dog, at affaldet forbehandles 
med en passende teknologi, da det ellers vil give tekniske problemer i biogasan-
læggene! Med en passende forbehandling anses plastposer til indsamling af bio-
affald således ikke som en begrænsende faktor i Danmark i forhold til den efter-
følgende afsætning af biopulp/biomasse. 

I Sverige ønsker Sysav og NSR ikke at modtage plastposer og bioposer. Dette 
skyldes bekymringer for fysiske urenheder i restproduktet og dermed udfordrin-
ger med at leve op til den svenske certificeringsstandard for biogødning. Sysav 
oplever, at indsamling i plast- og bioposer medfører rester af plast i gødnings-
produktet, imens NSR oplever problemer med plasten i forbehandlingsanlægget. 
Dette skyldes sandsynligvis valget af forbehandlingsteknologi (skruepresse på 
Sysav). 

Endvidere er det i Sverige konstateret, at plastposer og bioposer giver proble-
mer i biogasanlæggene, hvis de ikke frasorteres godt nok inden behandlingspro-
cessen, idet plasten sætter sig fast i pumper og omrører og smelter sig fast på 
varme flader (Avfall Sverige, 2007:09). Denne undersøgelse er af ældre dato og 
dette var også tidligere et stort problem i Danmark. Der er dog sket så meget 
ift. forbehandling af bioaffaldet, at det nu er muligt at frasortere plasten således, 
at det ikke giver tekniske problemer i biogasanlæggene. 

3.2.5 Særlige erfaringer omkring plastposen
De adspurgte kommuner og affaldsselskaber har ikke oplevet gener ved plastpo-
sen ift. gennemvædning, hverken i stativet indendørs eller i beholderen uden-
dørs. Posen opleves som nem at håndtere, når den bæres udenfor til beholde-
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ren, ligesom der kan bindes knude på posen, hvilket mindsker lugtgener og væ-
skeudtræk.

I modsætning til papirposen fryser plastposen ikke fast i den udendørs beholder 
ved tømning.

I Silkeborg Kommune vil man vælge plastposer til den indendørs opsamling af 
bioaffald, når systemet indføres til hele kommunen. Dette valg er foretaget efter 
en forsøgsordning, hvor alle posetyper har været afprøvet, hvor borgernes til-
fredshed blandt andet har ligget til grund for valget.

I Hjørring Kommune har man skiftet fra papirpose til plastpose i forsøgsområdet 
i sommeren 2016 og vælger også her at anvende plastposen, når forsøget udrul-
les til hele kommunen ad hensyn til borgertilfredsheden. Der var i løbet af som-
meren en stor del avisskriverier, hvor et par borgere klagede og derudover 
modtog rådhuset en del klager. Beslutningen om at skifte fra papir til plast blev 
taget efter ca. 1 års drift af ordningen.

De danske biogasanlæg (Billund Vand undtaget) har ikke problemer med at 
modtage biopulp fra bioaffald, der er indsamlet i plastposer, forudsat at affaldet 
forbehandles med en passende forbehandlingsteknologi. Nogle forbehandlings-
anlæg mener, at der frasorteres mindre bioaffald i forbehandlingen, hvis affaldet 
er emballeret i plastposer. 

Der er lidt mere plast i biopulpen efter forbehandling af bioaffald i plastposer fra 
Komtek end fra papirposer, men Komtek har ikke problemer med at overholde 
kravene til fysiske urenheder, som de f.eks. fremgår af den svenske certifice-
ringsordninge (Kommunepuljeprojekt, BOFA).

I Sverige anvendes plastposen kun i 17 % af de kommuner, som udsorterer bio-
affald (Avfall Web, 2016).

De svenske behandlingsanlæg vil helst undgå bioaffald opsamlet i plastposer, 
idet det skaber et dårligere gødningsprodukt pga. plaststykker i materialet. Den 
svenske certificeringsordning for biogødning har grænseværdier for synlige 
urenheder, som omfatter plast, papir, glas, komposit, gummi mv. De er ved at 
overgå til en målemetode, som opgør urenhederne efter areal per liter biopulp i 
stedet for vægt. Plaststykkerne nedbrydes kun meget langsomt efter udbring-
ning på markerne. 

Hvis forbehandlingen af affaldet er meget utilstrækkelig, kan plast give tekniske 
problemer i biogasanlæggene, såsom at vikle sig om omrørere, tilstoppe pum-
per, opbygge flydelag mv. Med moderne forbehandlingsteknologier burde dette 
dog kunne undgås. 
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3.3 Bioposer

3.3.1 Generelt
Blandt de interviewede kommuner anvender Frederikssund og Kerteminde Kom-
muner bioposer, mens Silkeborg Kommune har anvendt bioposer i en forsøgs-
ordning. Frederikssund Kommune har tidligere anvendt valgfri poser. 

Vestforbrænding anbefaler generelt deres kommuner at anvende bioposer. De 
overvejer dog p.t. om de skal fastholde denne anbefaling, da det ikke længere 
gør en positiv forskel ift. den valgte behandlingsløsning (tidligere indgik poserne 
i behandlingen hos Biovækst, nu frasorteres de hos Komtek og HCS)

Blandt de interviewede i Sverige anvender Skellefteå Kommune bioposer til den 
indendørs opsamling af bioaffald.

De anvendte bioposer har typisk en størrelse på 8 eller 30 liter afhængig af be-
hovet. Poserne kan være lavet af majs- eller kartoffelstivelse.

Poserne udleveres gratis af alle kommunerne i et antal omkring 100 stk. pr. år. 
Derefter kan borgerne frit rekvirere flere, med undtagelse af Kerteminde, hvor 
borgerne selv skal købe bioposerne efter at have fået de første 100 stk. årligt 
udleveret gratis.

Ifølge en undersøgelse i Sverige (Avfall Web, 2016) anvender 29 % af de kom-
muner, som frasorterer bioaffald, bioposer. Her er størrelsen også typisk 8 liter.

Undersøgelser i Sverige (Avfall Sverige, 2015:15) har vist, at husstande der an-
vender bioposer eller plastposer indendørs, indsamler ca. 10 % mindre bioaffald 
end husstande der anvender papirposer. 

Ligeledes viser den svenske undersøgelse, at renheden af bioaffaldet i bioposen 
er ca. 92-93 % mens det i papirposer er ca. 97,5 % (Avfall Sverige, 2015:15). 
Bioposen betragtes på flere måder i Sverige, som en plastpose med de samme 
tilknyttede problemer. 

I Silkeborg Kommune viste en undersøgelse, at der blev udsorteret 82 % af det 
potentielle bioaffald fra restaffaldet ved anvendelse af biopose, hvilket er på ni-
veau med plastposen (83 %) og væsentligt højere end ved anvendelse af papir-
pose (60 %).

Erfaringstal fra Danmark (udbud) angiver en pris på 25-30 øre pr. biopose.

3.3.2 Indendørs opsamlingsmateriel
Der anvendes i alle kommunerne (inklusiv den svenske) en ventileret spand som 
indendørs opsamlingsmateriel til bioposen. I Frederikssund og Kerteminde Kom-
muner må borgerne gerne anskaffe sig en anden type opsamlingsmateriel, hvis 
de ønsker dette. 
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I Silkeborg, Frederikssund og Skellefteå Kommuner udleveres den ventilerede 
spand gratis til husstandene, mens man i Kerteminde skal betale 50 kr. for at 
købe opsamlingsmateriellet hos kommunen. I Skellefteå Kommune i Sverige skal 
borgerne selv hente materiellet til indendørs opsamling på genbrugspladsen.

I Frederikssund Kommune har nogle borgere udtrykt, at den ventilerede spand 
er grim og at de hellere selv vil vælge deres indendørs løsning.

Frederikssund Kommune mener, at det indendørs materiel bør udleveres gratis 
til alle i stedet for at husstanden selv anskaffer dette. 

3.3.3 Udendørs opsamlingsmateriel
I kommunerne Frederikssund, Kerteminde og Skellefteå anvendes enkeltbehol-
dere til opsamling af bioposer udendørs. I Silkeborg Kommune anvendes dob-
beltbeholder.

I alle kommunerne afhentes bioaffaldet hver anden uge. I Skellefteå Kommune 
er det muligt, at få en aftale om afhentning hver uge.

I Silkeborg Kommune har man konstateret problemer med at få bioposen ud af 
dobbeltbeholderen ved tømning på grund af fugt udvendig på poserne. Dette er 
ligeledes et problem ved papirposer.

Frederikssund Kommune mener, at en 140 liters enkeltbeholder til bioaffaldet i 
princippet er lidt for meget kapacitet, men man kan af AT hensyn ikke benytte 
en mindre beholder. Overskud af kapacitet kan medføre fejlsortering i beholde-
ren til bioaffald, -særligt hvis der er pladsmangel i restaffaldsbeholderen.

I alle kommunerne er der kommet klager omkring lugt fra bioaffaldsbeholderen 
og at der opsamles væske i beholderen, specielt fordi poserne kan være fugtige 
udvendigt.

3.3.4 Behandlingsanlæg
Bioaffaldet fra de interviewede kommuner, der anvender biopose indendørs, be-
handles på følgende anlæg: Hashøj Biogas (biogasanlæg), Komtek, Klintholm 
Komposteringsanlæg og Skellefteå Kommunes eget behandlingsanlæg.

Komtek modtager alle posetyper (poserne frasorteres inden biogasbehandlin-
gen). Hashøj Biogasanlæg modtager biopulp fra bioaffald indsamlet i bioposer 
forbehandlet hos HCS. Klintholm Kompostering modtager kun bioaffald i biopose 
eller papirpose (komposteres i åbne miler). Behandlingsanlægget i Skellefteå 
Kommune modtager bioaffald i bioposer og papirposer (poserne sorteres ikke 
fra). 

Der opleves ingen problemer med bioposerne hos Skelefteå og Klintholm. 
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Som tidligere nævnt foretrækker Komtek plastposer frem for bioposer. Dette 
skyldes, at de i alle tilfælde frasorterer indsamlingsposerne af hensyn til bioga-
sanlæggene og at der tabes mere vådt bioaffald med bioposerne end med plast-
poserne, da affaldet klæber mere til bioposerne. Denne problemstilling opleves 
også i Klippan Kommune i Sverige, hvor bioaffaldet klæber til bioposen (Avfall 
Sverige, 2016:03). 

Komtek har genfundet dele af bioplasten i biopulpen, når der anvendes bioposer 
til den indendørs opsamling. Dette sker, fordi bioposen går delvis i opløsning, 
hvis affaldet ligger for længe. Dermed videreføres en del af bioplasten til biopul-
pen. Endvidere besværliggør bioposen og papirposen afvandingen af rejektet da 
det klumper sammen. Derfor foretrækker anlægget, at bioaffaldet indsamles i 
plastposer. 

HCS, som forbehandler bioaffald i bioposer, udtrykker at det er mere besværligt 
at forbehandle bioaffald i bioposer end bioaffald i plast- eller papirposer, da 
bioposen sætter sig fast i anlægget og trevler. De mener, at det tager dobbelt så 
lang tid at forbehandle bioaffald fra bioposer end bioaffald indsamlet i papirpo-
ser.

Stort set alle behandlingsanlæg i Danmark (undtagen Billund Biorefinery) kan 
håndtere bioaffald indsamlet i bioposer indendørs. Dette forudsætter dog, at af-
faldet forbehandles med en passende teknologi, da det ellers vil give tekniske 
problemer i biogasanlæggene! Med en passende forbehandling anses bioposer til 
indsamling af bioaffald således ikke som en begrænsende faktor i Danmark i 
forhold til den efterfølgende afsætning af biopulp/biomasse.  

3.3.5 Særlige erfaringer omkring bioposen
Bioposen kan blive opløst og fugtig, således at bunden går ud af posen når den 
tages ud af spanden. Dette er specielt et problem, hvis bioposen hænger mere 
end to dage i køkkenet inden at den skiftes. Dog virker det ifølge de interviewe-
de kommuner til, at bioposen har lettere ved at holde på væsken end papirpo-
sen.

Bioposer kan sætte sig fast i den udendørs beholder ved tømning. Dette opleves 
særligt ved anvendelse af dobbeltbeholder, men også i Sverige (Skellefteå Kom-
mune), hvor der anvendes enkeltbeholder og bioposer, rapporteres det som et 
problem. Skellefteå Kommune får desuden klager over fluer og larver om som-
meren (ingen statistik på hvor mange klager de får). 

I Frederikssund Kommune overvejer kommunen, at udlevere bioposer i en kraf-
tigere kvalitet end tidligere, for at imødegå at poserne går i stykker og bliver 
fugtige udenpå. Endvidere har de indført sanktioner overfor husstande, der ikke 
anvender den korrekte biopose indendørs (beholderen bliver ikke tømt). Dette 
har medført, at flere benytter den rigtige pose (i dag er der ca. 5-10 % der ikke 
anvender den rigtige pose). Kommunen mener, at der er en bedre signalværdi i 
at anvende bioposen frem for plastpose.
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Vestforbrænding anbefaler deres kommuner at anvende bioposer indendørs til 
opsamling af bioaffald, da de har haft fokus på den gode historie i, at det skulle 
være en pose der var bionedbrydelig, og at skal kunne omsættes i behandlings-
processen (Aikan, hvor der er efterkompostering). Vestforbrænding har nu valgt 
at udbyde behandlingen af deres bioaffald og de behandlingsanlæg, der nu mod-
tager bioaffaldet, frasorterer poserne inden behandlingen. 

Det er ikke en fordel i forhold til renheden af biopulpen eller miljøhistorien for 
borgeren, at anvende biopose, hvis de indendørs poser frasorteres ved behand-
lingsanlægget. Nogle anlæg angiver, at bioposer medfører, at en større del af 
bioaffaldet bliver frasorteret i forbehandlingen (som ved papirposer).

I Sverige er behandlingsanlæggene ikke begejstrede for bioposer indendørs til 
bioaffaldet, når dette skal bioforgasses, da de har oplevet problemer med pla-
sten i biogasanlæggene, der sætter sig i pumper og omkring omrørere (Avfall 
Sverige, 2007:09).

Bioposerne nedbrydes ikke i biogasanlæggene. Eventuelle rester af bioposer, der 
ikke er fjernet i forbehandlingen, vil derfor tælle med ved opgørelse af synlige 
urenheder, der er en parameter f.eks. i den svenske certificeringsordning for 
biogødning. Resterne af bioposer vil dog efterfølgende nedbrydes på markerne. 

3.4 Valgfri poser

3.4.1 Generelt
Blandt de interviewede er det kun Silkeborg Kommune, der i en forsøgsordning 
har anvendt valgfri poser (det vil sige at borgeren selv kan vælge pose, blandt 
andet en almindelig indkøbspose).

Ingen af de interviewede i Sverige anvender valgfri poser. Ifølge en undersøgel-
se i Sverige (Avfall Web, 2016) er der ingen kommuner, der anvender indendørs 
poser efter eget valg til opsamling af bioaffald.

Erfaringerne omkring anvendelsen af valgfrie poser er derfor baseret på et rela-
tiv spinkelt grundlag.

Der er ingen specifikke størrelser på de valgfrie poser, da det er helt op til den 
enkelte husstand at beslutte. 

I Silkeborg Kommune viste en undersøgelse, at der blev udsorteret 76 % af det 
potentielle bioaffald fra restaffaldet ved anvendelse af valgfri pose. Dette er bed-
re end for papirposen, men dårligere end for plastposen og bioposen.
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3.4.2 Indendørs opsamlingsmateriel
I Silkeborg Kommune anvendes en ventileret spand på 7,5 liter som indendørs 
opsamlingsmateriel. Spanden udleveres gratis af kommunen, men det er også 
muligt for borgerne selv at anskaffe andet indendørs opsamlingsmateriel.

Der er ikke behov for en speciel beholder til denne posetype.

Der er ikke oplevet problemer med den ventilerede spand i forhold til anvendel-
se af egne poser.

3.4.3 Udendørs opsamlingsmateriel
Der anvendes dobbeltbeholder til opsamling af bioaffald i valgfri pose i Silkeborg 
Kommune.

Dobbeltbeholderen tømmes hver anden uge.

Derudover er der ikke konstateret yderligere problemer.

3.4.4 Behandlingsanlæg
Bioaffaldet fra Silkeborg Kommune i de valgfrie poser afsættes til Komtek. Silke-
borg Kommune har ikke oplevet særlige problemer med bioaffaldet i valgfrie 
poser i forbindelse med behandlingen hos Komtek.

Komtek oplvser, at der typisk er flere fejlsorteringer i bioaffald indsamlet i valg-
frie poser end andre posetyper. Econet har fundet tilsvarende indikationer i dan-
ske undersøgelser, bl.a. ved undersøgelse af renheden af Vestforbrændings bio-
affald.

De behandlingsanlæg i Danmark, som kan håndtere bioaffald indsamlet i plast-
poser, kan også håndtere bioaffald indsamlet i valgfri poser. Dermed er valgfri 
poser ikke en begrænsende faktor i forhold til den efterfølgende behandling i 
Danmark. 

3.4.5 Særlige erfaringer omkring den valgfrie pose
Når borgeren frit kan vælge den indendørs pose, vil borgeren sandsynligvis væl-
ge en plastpose, da disse er lettest tilgængelige og billigst. 

Der er større sandsynlighed for at posen sætter sig fast i den udendørs beholder 
ved tømning end ved anvendelse af plastposer produceret til indsamling af bio-
affald.

Det er vanskeligere for kommunerne at konstatere fejlsortering når der anven-
des valgfrie poser, specielt hvis man ønsker at indføre sanktioner.

Silkeborg Kommune mener, at sorteringen ikke bliver taget ligeså alvorligt ved 
anvendelse af valgfri poser i forhold til udlevering af poser specifikt til indsam-
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ling af bioaffald. Silkeborgs egne undersøgelser i forsøgsområder viser, at valgfri 
poser giver en dårligere sortering og mindre mængder til bioaffald. 

De fleste danske biogasanlæg (Billund Biorefinery undtaget) kan modtage bioaf-
fald i valgfri poser, forudsat at affaldet forbehandles med en passende forbe-
handlingsteknologi. 

De svenske biogasanlæg ønsker generelt ikke at modtage bioaffald, der er ind-
samlet i plastposer. Rester af plast vil indgå i analysen for synlige urenheder 
(del af den svenske certificeringsordning for bioaffald) og plaststykker, der ud-
bringes på markerne, vil kun meget langsomt nedbrydes. 

3.5 Information til borgerne
Kommuner, forsyninger og affaldsselskaber benytter sig af en række forskellige 
værktøjer og tilgange, når de skal informere om affaldssystemet. Der er tale om 
skriftlige materialer, visuelle effekter, direkte dialog og kommunikation, IT base-
ret information, konkurrencer mv.

I dette afsnit beskrives de generelle såvel som specifikke elementer i den infor-
mation, som de interviewede kommuner og affaldsselskaber har gennemført ift. 
bioaffald. De beskrives herunder blandt andet, hvilke emner og områder der er 
lagt vægt på i kommunikationen med borgerne.

3.5.1 Generelle informationstiltag
En del informationstiltag overfor borgerne går igen hos hovedparten af de inter-
viewede kommuner og affaldsselskaber. Dette er typisk:

› Skriftligt materiale direkte til husstanden, enten postomdelt eller uddelt af 
renovatøren. Materialet udarbejdes ofte på flere sprog.

› Annoncer i lokale aviser og pressemeddelelser.

› Information på kommunens hjemmeside.

› Plancher på busser og renovationsbiler.

› Information via de sociale medier.

Derudover er der generelt løbende information om systemerne med indsamling 
af bioaffald. Hyppigheden for hvornår der informeres og køres kampagner varie-
rer mellem 1-3 år.

Et gennemgående tema i informationen hos alle kommuner, forsyninger og af-
faldsselskaber er en detaljeret information om, hvad der er bioaffald og hvordan 
borgerne skal sortere. Derudover går nedenstående to fokusområder også igen 
hos de fleste:

› Argumenter for hvorfor det er vigtigt at sortere.
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› Hvordan bioaffaldet behandles og at det på intet tidspunkt sammenblandes 
med det øvrige affald. Dette er specielt vigtigt hvis restaffald og bioaffald 
indsamles i dobbeltkammerbil, hvor borgerne ser at det er den samme bil 
der indsamler begge fraktioner.

Mere praktisk information, såsom det materiel der anvendes både indendørs og 
udendørs, og hvordan borgerne får flere poser mv., er også et fælles punkt for 
alle.

3.5.2 Specifikke informationstiltag
De mere specifikke tiltag på informations- og kommunikationssiden fra de for-
skellige interviewede er blandt andet:

› Oprettelse af en hjemmeside for børn om affaldssystemet (VA-Syd).

› Events på festivaler (VA-Syd).

› Brug af TV kanaler (Stockholm Vatten).

› Dialog med folk på gaden ved at kommunens affaldsmedarbejdere snakker 
direkte med folk i bymiljøet og på parcelhusvejene (Hjørring og Silkeborg 
Kommuner).

› En animeret film om bioaffald og biogas (Skellefteå Kommune).

› Kampagner målrettet skolebørn og gymnasier (Skellefteå Kommune).

Af mere specifikke temaer, som der er lagt vægt på i informationen blandt de 
interviewede, kan nævnes følgende:

› De miljømæssige og økonomiske fordele, herunder at det koster mindre at 
sortere affaldet (Stockholm Vatten).

› At borgerne skal binde knude på poserne eller lukke dem på anden vis for 
at undgå lugt og væske (Horsens Kommune).

› Hvor meget affald der rent faktisk flyttes fra restaffaldet når man sorterer 
bioaffaldet ud (Billund Kommune).

› Hvordan man bedst muligt anvender den udleverede pose (biopose) for at 
undgå lugt og væske (Frederikssund Kommune).

› At de samme ting gentages for hver gang der informeres (gentagelseseffek-
ten), så borgerne får de samme oplysninger hele tiden (Kerteminde Kom-
mune).

› En formidling af de resultater der er opnået mens sorteringen har stået på, 
og forskellen fra før til nu (Silkeborg Kommune).

Der er forskel på informationsindsatsen i de kommuner som har haft sortering af 
bioaffald i mange år kontra de kommuner, som netop har etableret dette eller 
har kørt det som en forsøgsordning. I de sidste tilfælde er informationen mere 
intensiv og omfattende.



 
26 KVALITET AF POSER TIL BIOAFFALD

D:\pdf\in\c58f8a31-c42e-4a4d-b8cb-6af9d48d5e2c.docx

3.5.3 Samlet omkring informationserfaringer
Det er meget vanskeligt direkte at måle effekten af de forskellige informations-
kampagner i kommunerne. Generelt kan man dog sige, at større informations-
indsats forbedrer sorteringen og tilfredsheden hos borgerne.

Kommunerne siger, at de kan se en effekt på sorteringen af bioaffaldet umiddel-
bart efter de har gennemført en oplysningskampagne.

En ting, som bør fremhæves, og som flere kommuner nævner, er vigtigheden af 
at fortælle borgerne, at affaldet ikke blandes sammen efter at de har sorteret 
det i køkkenet. Kommunerne har indtryk af, at der er en vis skepsis blandt bor-
gerne omkring, hvorvidt bioaffaldet reelt genanvendes og til hvad. Dette ud-
springer formentlig af de dårlige eksempler som har været fremhævet i medier-
ne gennem årene (korrekte eller ikke korrekte).

3.6 Alternative indsamlingsløsninger (optisk 
sortering og affaldssug)

Ved optisk sortering og affaldssug skal indsamlingsposen være af en kraftigere 
kvalitet ift. den almindelige indsamling, idet affaldet bliver håndteret mere hård-
hændet. Tykkelsen af plastposen vil typisk ligge omkring 70 my sammenlignet 
med andre poser til indsamling af organisk affald, som ligger på omkring 20 my.

Lukning af posen er endnu vigtigere ved disse alternative indsamlingssystemer, 
f.eks. kan en anbefaling være at slå dobbeltknuder.

Da poserne er af en meget kraftigere kvalitet end almindelige affaldsposer, har 
nogle svenske kommuner med optisk sortering valgt relativt små plastposer (6 
liter) til indsamling af bioaffald for at mindske risikoen for, at borgerne bruger 
poserne til andre ting (Avfall Sverige, 2016:03).

Det er ikke muligt at anvende papirposer til optisk sortering. 

Det er muligt at anvende en papirpose til affaldssug. Denne pose skal være med 
forstærket flad bund, god lukning (klister), stærkere lim og imprægnering for at 
modstå væde fra bioaffaldet (Avfall Sverige, 2011:19). 

Lidt ældre svenske priser fra Avfall Sverige tyder på, at poserne til affaldssug er 
dyrere end de andre posetyper, samt at plastposen (70 my, 0,5 SEK/stk.) er 
billigere end papirposen (0,78 SEK/stk.) (Avfall Sverige, 2011:19).

Kombinationen af optisk sortering og mobilsug fungerer ikke så godt, idet for 
mange poser går i stykker, især hvis mobilsug er i forbindelse med affaldsskak-
te. Der er ingen erfaringer med centralsug kombineret med optisk sortering iflg. 
Avfall Sverige (Avfall Sverige, 2016:03).
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4 Miljøeffekter af posevalg
Miljøeffekter er her repræsenteret som CO₂ udledning og det fossile indhold i 
poserne.

4.1 Fossilt indhold
Fossile materialer er materialer udvundet af fra f.eks. kul, olie og naturgas. Dis-
se materialer har været lagret i jorden i millioner af år og frigivelse af disse (ved 
f.eks. afbrænding af kul til energiproduktion) forøger atmosfærens indhold af 
CO₂ og bidrager dermed til drivhuseffekten. Derfor er indholdet af fossilt materi-
ale i de valgte poser en relevant miljøparameter at inddrage i vurderingen. 

Papirposer er typisk fremstillet af 100 % fornybart materiale (papir fra træ eller 
genbrugspapir). Enkelte papirposer indeholder dog en mindre mængde plast, 
hvis den f.eks. er imprægneret eller har en plastliner. 

Plastposer fremstilles af olie og er dermed 100 % fossilt materiale. 

Bioposerne er fremstillet af plantebaserede materialer, f.eks. majsstivelse. For 
at gøre poserne stærke nok, er det dog nødvendigt at tilføje en vis mængde fos-
silt plast. Det fossile indhold i bio-poserne varierer, men det har ikke været mu-
ligt at få oplyst indholdet af leverandørerne af poserne. Ifølge Avfall Sverige va-
rierer andelen af fornybart materiale typisk fra 40 til 70 % (Avfall Sverige, 
2011:19), hvilket betyder, at der er 30 til 60 % fossilt materiale i poserne. Disse 
informationer er dog af ældre dato og der er sket meget på området i de sene-
ste år.

Zenzo Group, som er en del af Bio Bag Group, producerer bioposer fra granulat 
fra Novamont. Materialet hedder Mater-Bi, og er iflg. Zenzo Group 100% plante-
baseret, primært baseret på majs. Zenzo Group fortæller, at disse fibre giver 
styrken i poserne, hvilket førhen kun kunne opnås med fossil tilsætning. Nova-
mont skriver dog på deres hjemmeside at der er et "højt indhold af fornybare 
råmaterialer" (oversat fra http://www.novamont.com/eng/mater-bi).

Det er muligt at teste indholdet af fornybart/fossilt karbon ved brug af en C14-
isotop analyse (europæisk standard EN 16785-1). Herudover er en international 

http://www.novamont.com/eng/mater-bi
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standard for testmetoder ift. fornybart/fossilt karbon under udvikling, ISO 
16620, som skal indeholde fem dele; 1) Generelle termer, 2) Bestemmelse af 
biobaseret karbon, 3) Bestemmelse af biobaseret fossilt polymer indhold, 4) Be-
stemmelse af biobaseret masse og 5) Deklaration af ovenstående. De første tre 
dele er udkommet i 2015.

Firmaet Vincotte udsteder et certifikat ift. hvor stor en andel fornybart materiale 
(målt på C) produktet indeholder, men der er ellers ikke fundet andre mærk-
ningsordninger for det fossile indhold i produkter. Certificeringen kan være en 
måde for kommunerne at dokumentere, at poserne er biobaserede og kom-
posterbare. 

Københavns Kommune bruger en tilsvarende mærkning fra dette firma på deres 
bioposer til indsamling af bioaffald (stemplet på poserne). 

20 til 40 %
biobaseret

40 til 60 %
biobaseret

60 til 80 %
biobaseret

over 80 %
biobaseret

At posen er biobaseret betyder ikke nødvendigvis, at posen er komposterbar. 
F.eks. kan almindeligt anvendte plasttyper (f.eks. PE) være biobaseret, altså 
være produceret af fornybare ressourcer, uden at være komposterbar. Typisk er 
poserne til bioaffald dog produceret fra stivelse, således at de er komposterbare.

4.2 Bionedbrydelig og komposterbar
Nedbrydeligheden af poser til indsamling af bioaffald er interessante i forhold til 
vurdering af poserne. I det omfang poserne ikke sorteres fra i forbehandlingen, 
er det ønskeligt, at de nedbrydes senere i systemet for at forhindre f.eks. op-
hobning af plast på markerne. 

Ingen af de anvendte poser nedbrydes i væsentlig grad i biogasanlægget. Papir-
poserne kan principielt nedbrydes anaerobt (i biogasanlæg), men opholdstiden i 
anlæggene er ikke lang nok til, at denne proces sker i væsentligt omfang.

Bioposer er normalt komposterbare, dvs. at de kan nedbrydes under de forhold, 
der normalt er i et komposteringsanlæg (tilstedeværelse af ilt) eller efter ud-
bringning på markerne. For at kunne sige, at et produkt er fuldt komposterbart, 
må produktet efterleve kravene i den europæiske standard EN 13432/EN 14995.

EN 14995 vil dække bioposer til indsamling af bioaffald. Standarden foreskriver, 
at materialet:
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› er bionedbrydeligt, som betyder materialet skal nedbrydes til CO₂ og vand 
under kontrollerede komposteringsbetingelser (min. 90% nedbrydning in-
denfor 6 måneder).

› er fragmenter-bart (nedbrydes til mindre stykker) og at der dermed sker et 
tab af synlighed i den færdige kompost. Testen foretages ved at lade mate-
rialet kompostere med organisk affald i 3 måneder. Efter dette sies kompo-
sten igennem en 2 mm si, og alt materiale større end 2mm bliver betegnet 
som ikke-fragmenteret. Andelen af ikke-fragmenteret materiale skal være 
mindre end 10 % af den oprindelige masse af materialet. 

› er fri for negative effekter for komposteringsprocessen. 

› har lavt indhold af tungmetaller og ikke skaber negative forhold for kvalite-
ten af komposten. Der foretages en plante-test i komposten. Andre kemisk-
fysiske parametre såsom pH, N, P, Mg og K må ikke være anderledes end 
kontrol-komposten.

Rester fra bioposer, der udbringes med restprodukter fra biogasanlæg vil der-
med hurtigt nedbrydes, såfremt de rette forhold er tilstede (fugt og ilt). Det 
samme vil være tilfældet for papirposerne (evt. med undtagelse af rester fra 
imprægnering eller liners), imens rester fra plastposer3 kun meget langsomt 
nedbrydes på markerne. Alle rester af indsamlingsposer vil dog tælle med i en 
eventuel analyse for fysiske urenheder i restproduktet. 

4.3 CO₂ udledning fra produktion og behandling
Her beskrives kort CO₂-udledningen ved anvendelse af forskellige posetyper til 
indsamling af bioaffald. Udregninger er baserede på foreliggende data og der er 
dermed en vis usikkerheder knyttet til tallene. 

CO₂-udledningen er beregnet per 20 L volumen pose (den funktionelle enhed) 
for at sikre sammenlignelighed imellem de forskellige posetyper. 

CO₂-udledningen inkluderer produktion af materialet og behandling i form af for-
brænding samt for papir og majs-posen også bioforgasning. CO₂-udledningen fra 
selve produktionen af posen er ikke medregnet, idet den antages at være no-
genlunde sammenlignelig på tværs af posetyper. 

For produktionen af materiale ses det at papir udleder mindst CO₂ per kg mate-
riale, herefter majsstivelse (bio-posen) og sidst plast. Det vurderes dog, at CO₂-
udledningen til produktion af majsstivelsen (til bio-posen) er lidt underestimeret, 
da kun produktionen af majskorn er medtaget og ikke oparbejdning af majsen til 
stivelse.

3 Der findes bionedbrydelige plastposer fremstillet af fossilt plast. Der er dog tale 
om specialposer og ikke standard plastposer. 
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For affaldsbehandling er regnet på forbrænding af plastposer og både forbræn-
ding og biogasbehandling af bioposer og papirposer (på nogle anlæg). Resulta-
terne viser, at bio- og papirposen til forbrænding producerer mest energi, og 
dermed en besparelse af CO₂-udledning, hvor plasten giver mindre bidrag. Dette 
skyldes primært, at plastens indhold af fossilt CO₂ trækker ned i forhold til for-
delene ved at producere energi. Ved bioforgasning er der ikke stor besparelse 
eller udledning, da ingen af poserne nedbrydes i væsentlig grad i biogasanlæg-
get.

Den samlede CO₂ udledning er beregnet ved at lægge produktionen og behand-
lingen sammen (CO₂/kg), hvorefter vægten af posen er ganget med dette. Da 
resultaterne ligger inden for et relativt snævert interval, vurderes f.eks. mæng-
den af materialer per pose at have stor betydning. Papirposen til forbrænding er 
dog den eneste som samlet har en besparelse af CO₂ udledning, når produktion 
og affaldsbehandling lægges sammen. 

Tabel 1 Oversigt over posemateriale og affaldsbehandling. Data for posernes vægt 
er estimeret. Data for CO₂ udledning er fra EASETECH. Negative værdier 
betyder, at der er en besparelse af CO₂. 

Materiale og 
behandling

Vægt-interval Produktion af 
materiale

Behandling CO₂ udledning 
samlet per po-
se (20 l)

Kg/20 l pose g CO₂ / kg ma-
teriale

g CO₂ ækv. / 
kg materiale

g CO₂ ækv. / 
pose

HDPE plastpo-
se, forbrænding

0,005 – 0,015 1 1.922 - 662 6 til 19

Bio-pose af 
majsstivelse, 
forbrænding

0,005 – 0,015 1 1.453 3 - 1.304 4 1 til 2

Bio-pose af 
majsstivelse, 
bioforgasning

0,005 – 0,015 1 1.453 3 - 103 4 7 til 20

Papirpose, for-
brænding

0,030 – 0,040 2 375 - 1.362 -39 til -30

Papirpose, bio-
forgasning

0,030 – 0,040 2 375 2 11 til 15

1. 20 L, 20 my tykkelse

2. 20 L, 70 g/m², 1 lags 

3. Majskorn

4. 90 % glukose + 10 % blød plastaffald

Samlet set er CO₂-belastningen fra indsamlingsposerne meget lille (ift. f.eks. 
resten af behandlingen af bioaffaldet). De relative forskelle i ovenstående tabel 
vil dermed have meget lille betydning i en samlet miljøvurdering af håndtering 
af bioaffald. 
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Pga. den relativt lille forskel og den lille mængde, er CO₂-udledningen ikke med-
taget i opsummeringen af resultater i næste afsnit. 
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5 Opsummering omkring posetyper
I nedenstående tabel ses en opsummering af de informationer, der er fremkom-
met ved interviews af kommuner, forsyninger og affaldsselskaber samt littera-
tursøgning omkring posetyperne. Det er meningen, at tabellen skal give et hur-
tigt overblik over fordele og ulemper ved de forskellige posetyper. 

Ift. borgerne viser de indhentede erfaringer at: 

› Flere aktører mener, at papirposer og bioposer har en positiv signalværdi 
ift. genanvendelse

› Sorteringsundersøgelser viser, at valgfri poser giver et "forkert" signal ift. 
genanvendelse (dårligere sortering)

› Sorteringsundersøgelser viser, at plastposer giver lidt dårligere sortering 
(Sverige)

› En lang række aktører mener, at plastposer giver den bedste sikkerhed 
imod gennemvædning, lugt og fugt, itugåede poser og risiko for at sætte 
sig fast i beholderen

Ift. afsætning af affaldet viser erfaringerne at: 

› De fleste danske anlæg (kun Billund Vand undtaget) kan modtage alle tre 
former for poser. 

› Komtek foretrækker bioaffald indsamlet i plastposer, da bioposer og papir-
poser giver større tab af bioaffaldet (klæber til poserne). 

› Billund Vand kan kun modtage bioaffald i papirposer. 

› Svenske anlæg foretrækker bioaffald i papirposer.

› Ved utilstrækkelig forbehandling kan plastposer give tekniske problemer i 
biogasanlæggene (Sverige og tidligere i Danmark). Med de rette forbehand-
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lingsteknologier er det dog muligt at levere en høj-kvalitetspulp fra bioaffald 
indsamlet i plastposer. 

Ift. anvendelse af restproduktet fra biogasanlægget viser erfaringerne at: 

› Rester fra alle typer poser vil tælle med i opgørelse af synlige urenheder. 

› Rester fra bioposer og papirposer vil nedbrydes over tid, imens dette kun i 
meget begrænset omfang er tilfældet for plastposer. 

Der er således ikke én posetype, der entydigt er bedst på alle parametre. Valg af 
poser vil således være en teknisk og politisk afvejning af hvilke parametre man 
vægter højest. 
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Fordele Ulemper Pris Miljøeffekter

Papirpose Signalerer genanvendelse ved at anvende en pose, der kan 
nedbrydes.

I Sverige er der konstateret en bedre sortering i papirposer.

Foretrækkes af svenske biogasanlæg.

Kan afsættes til alle behandlingsanlæg. 

Nedbrydes, hvis der kommer rester af poserne ud på markerne. 

Bunden kan gå ud efter mere end to dage i køkkenet eller ved 
meget vådt affald.

Posen bliver fugtig udvendig.

Den er svær at lukke eller binde knude på.

Sætter sig nemmere fast i beholderen udendørs særligt om 
vinteren (frost).

Observationer i Sverige har vist eksempler på, at borgere har 
anvendt en plastpose uden på papirposen.

Bioaffald tabes i forbehandlingen ved frasortering af posen (ud-
talelse fra ét forbehandlingsanlæg).

20-25 øre pr. 
pose (8 liter).

Fossilfrit materiale (und-
tagen ved imprægnering 
eller liner)

Plastpose Posen bliver ikke gennemvædet.

Posen mindsker lugt og væske.

Posen sætter sig ikke fast i den udendørs beholder.

Fremhæves af nogle forbehandlingsanlæg i Danmark (mindre 
tab af bioaffald). 

Undersøgelse i Silkeborg Kommune viser, den største udsorte-
ring af bioaffald ved brug af plastpose.

Undersøgelser i Sverige viser en mindre renhed af bioaffaldet 
ved brug af plastpose.

Kan ikke modtages af alle behandlingsanlæg (Billund Vand og 
visse svenske anlæg. Sidstnævnte vil helst undgå plastposer 
for at undgå synlig plast i gødningsproduktet).

Kan give plastrester i gødningsproduktet fra biogasbehandling 
(indgår i opgørelse af fysiske urenheder). Danske anlæg mener 
at kravene til synlig plast kan overholdes med tilstrækkelig 
forbehandling

Plastresterne nedbrydes kun meget langsomt på markerne. 

10-15 øre pr. 
pose.

Fossilt materiale

Biopose Signalerer genanvendelse ved at anvende en pose der kan ned-
brydes.

Kan lettere bindes og lukkes.

Holder bedre på væske end papirposen.

Kan afsættes til næsten alle behandlingsanlæg i Danmark (Bil-
lund Vand undtaget). 

Undersøgelse i Silkeborg Kommune viser en stor udsortering af 
bioaffald ved brug af biopose.

Bunden kan gå ud efter mere end to dage i køkkenet eller me-
get vådt affald.

Posen bliver fugtig udvendig.

Sætter sig nemmere fast i beholderen udendørs særligt om 
vinteren (frost).

Undersøgelse i Sverige viser 10 % mindre udsortering af bioaf-
fald, når der anvendes biopose, og mindre renhed af bioaffaldet 
(som for plastpose). 

Ikke en fordel for renhed eller miljøhistorien. Rester af bioplast 
kan ende i gødningsproduktet, hvor det ikke er til at skelne fra 
plast (nedbrydes dog over tid).

25-30 øre pr. 
biopose.

Fossilt indhold 0-60 % 
(af kulstoffet)
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Bioaffald tabes i forbehandlingen ved frasortering af posen (ud-
talelse fra ét forbehandlingsanlæg).

I Sverige undgår de helst bioposer ved behandling i biogasan-
læg da plasten kan sætte sig i pumper mv. ved utilstrækkelig 
forbehandling.

Sætter sig i forbehandlingsanlæggene, så de hyppigere skal 
renses op.

Valgfri pose Borgerne kan selv vælge en pose, som de mener egner sig 
bedst. Reelt vil der primært anvendes almindelige skraldeposer 
(plast) eller indkøbsposer (plast). 

Færre omkostninger i forbindelse med det kommunale affalds-
gebyr

Det er sværere at konstatere fejlsortering, når der anvendes 
valgfrie poser.

Econet har konstateret dårligere sortering (større mængde 
urenheder) ved anvendelse af valgfri poser til bioaffald. 

Kan ikke modtages af alle behandlingsanlæg (Billund Vand og 
visse svenske anlæg).

Undersøgelse i Silkeborg Kommune viser en dårligere deltagel-
se i sorteringen/ordningen og en mindre renhed af bioaffaldet 
ved brug af pose efter eget valg.

Afhænger af 
husstandens 
valg af pose.
(10 ører og 
opefter)

Fossilt materiale (sand-
synligvis plast)


