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Baggrund

Der bor ca. 7 mia. mennesker i verden, hvoraf mange ønsker et rent miljø, et klima i balance og en
høj levestandard med et forbrug, der kræver store mængder råstoffer. Hvis alle i verden skulle leve,
som vi gør i Danmark, ville det betyde et behov for mere end en planet af vores slags. Derfor må vi,
hvis vi ønsker at sikre vore børn og børnebørns fremtid, begynde at tage et globalt ansvar med lokal
handling.
SAGA (Sortering Af Genanvendeligt Affald) er et projekt, som tager udgangspunkt i de øgede krav,
der er til kommunerne og vores samfund generelt, omkring mere fokus på genanvendelse, miljø og
ressourceknaphed. I tillæg til det ansvar vi som verdensborgere har, er der øgede krav i EU’s
målsætninger på klima og miljø for 2020 samt den danske regerings arbejde med en kommende
ressourceplan, der forventeligt understøtter mere genanvendelse af tørt affald og organisk
madaffald. Krav der er med til, at kommunerne rejser spørgsmålet om, hvilke potentialer der ligger
for genanvendelse af det affald, der indsamles ved kommunernes husstande.
I den forbindelse er det af bestyrelsen valgt at se nærmere på fordelene ved en genanvendelse af
madaffald. Madaffald udgør en stor del af det affald en husstand producerer, og som udover at
kunne anvendes til udvinding af energi i form af gas til el og varme, også indeholder fosfor,
kvælstof og kalium. Råstoffer som genanvendes frem for at indgå i en forbrændingsproces. Disse
gødningsarter er værdifulde i anvendelse på danske marker til dyrkning af afgrøder.
Dansk Affald, der er beliggende i Vojens, er ejet af 4 sønderjyske kommuner Haderslev, Vejen,
Kolding og Tønder. Selskabet, der i dag har 35 ansatte, har afviklet sine indsamlingsopgaver,
deponidrift og forbrændingsaktiviteter og udvikler nu på forretningsområdet genanvendelse med
skærpet fokus på kernekompetencer i forbehandling, håndtering, sortering og afsætning af
affaldstyper til genanvendelse.

Målsætninger
Dansk Affald har en vision, som sigter mod ”100% genanvendelse”. Med baggrund i denne, ønsker
Dansk Affald at finde frem til alle de affaldstyper, der i praksis er mulige at genanvende blandt
kommunernes husholdningsaffald indsamlet som genbrugsaffald, madaffald og restaffald.
Udover at kortlægge mængderne for de potentielle genanvendelige affaldsressourcer var det
herudover også et ønske at undersøge om en sådan ordning føltes let at anvende for borgerne, få
kendskab til borgernes holdninger og kortlægge de økonomiske og arbejdsmiljømæssige potentielle
gevinster.
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Fakta
Sammen med de fire ejer kommuner blev der taget initiativ til at gennemføre et forsøg hos 300
udvalgte husstande over en fire måneders periode fra 01. november 2012 til 28. februar 2013.
27 husstande fik dispensation til ikke at deltage i projektet. Således deltog 273 boliger, hvoraf 6 %
udgjorde etageboligbebyggelse. Erfaringer viser, at jo tættere og nemmere på hjemmeadressen
borgerne kan komme af med deres affald, jo bedre er borgerne til at sortere ud til genanvendelse.
Forsøget skulle afdække genanvendelsespotentialet i de fire grupper affald, som husstandene kunne
aflevere deres affald i på hjemmeadressen.
1.
2.
3.
4.

pap/papir/aviser/plastfolie
glas-/plast-/metalemballager
madaffald
restaffald til forbrænding
MADAFFALD
Madvarer uden
emballage, brød- og
kagerester, kød og
pålæg, fedt og sovs, fisk
og fiskeben, frugt og
grønt, kaffegrums og
teblade, blomster,
æggeskaller, køkkenrulle
og andet aftørringspapir

Kommunerne valgte Holsted i Vejen Kommune som forsøgsområde. Vejen Kommune har siden
2004 husstandsindsamlet genanvendeligt affald i 2-delt DuoFlex genbrugsbeholdere i en del af
kommunen og fra 2008 i hele kommunen.
Husstandene havde i forvejen en 2-delt DuoFlex 240 L genbrugsbeholder samt en 140 L
restaffaldsbeholder. De fik nu udleveret en ekstra 180 L beholder til det organiske madaffald,
sammen med et posestativ til køkkenet samt 100 brune papirsposer.
Alle beholdere blev i indsamlingsperioden tømt hver 2. uge.
Fraktion 1 og 2 blev som tidligere leveret til Dansk Affald´s anlæg i Vojens.
Fraktion 3 blev leveret til Billund Vand A/S til test.
Fraktion 4 blev leveret til Dansk Affald for at analysere på affaldet og dermed finde frem til, hvor
store mængder det evt. ville være muligt at genanvende.
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Som den projektansvarlige part igangsatte Dansk Affald i sommeren 2012 samarbejdet med Vejen
Kommune, Holsted Lokalråd, Billund Vand A/S og Billund Kommune, som de øvrige aktive
samarbejdspartnere i projektets gennemførelse og tests.
Billund Vand, der driver et biogasanlæg med tilhørende el- og varmeproduktion, har gennem flere
år behandlet det organiske affald som Billund Kommune har indsamlet hos sine borgere.
Billund Kommune har derfor en meget stor ekspertise inden for indsamling af organisk affald,
hvilket har medført, at mange kommuner skeler til, hvordan man har taklet indsamlingen her. De
har blandt andet bidraget med informationsmateriale, oplevet borgeradfærd, oplysninger til forhold
omkring indsamlingen, poser, opbevaring mm.
Alle ovennævnte projektpartnere har deltaget med indlæg på borgermøde.
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Til de deltagende husstande blev der, udover et orienteringsmøde i Holsted 4 uger før opstart på
indsamling, udarbejdet en vejledende folder med information om projektets baggrund og hvorledes
husstanden skulle forholde sig under projektet.
(vedlagt i bilag 1)

Der blev udleveret 100 papirsposer til hver husstand til det organiske madaffald med en påtrykt
sorteringsvejledning. Samme vejledning blev informeret på klistermærker på de udleverede 180 L
beholdere.

Deltagerne kunne under projektet deltage i en konkurrence, der skulle motivere til at dele oplevelser
af, meninger om og nye ideer til ordningen.
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Tidsplan
Følgende tidsplan blev anvendt:
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Indsamlede mængder

Der blev i alt indsamlet og analyseret 52.010 kg affald i testperioden.
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De indsamlede mængder fordelt for hver 2. uge er omregnet til kg/husstand/år. Den gennemsnitlige
årlige mængde per husstand er samlet 708 kg, fordelt på 384 kg restaffald, 181 kg genanvendeligt
affald og 142 kg madaffald.

Med undtagelse af en øget mængde for alle 3 typer affald i tømningen efter jul, synes der ikke at
være et klart mønster i udsvingene i de indsamlede mængder.
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Kvalitet på indsamlede mængder:
Kvalitet på madaffaldet

Resultat af test hos Billund Vand A/S
Omregnet er der trukket 142 kg madaffald ud af restaffaldet per husstand per år,
svarende til 27 % af den tidligere mængde restaffald inkl. madaffald til forbrænding.

Billund Vand A/S, der modtog madaffald til det eksisterende anlæg i Grindsted oplyste, at der var
under 1 % ukurant affald i madaffaldet, og at det dermed fint kunne anvendes på deres anlæg til
udvinding af gas, el, varme og organisk gødning til markerne.
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Omregner vi i forhold til erfaringer fra Billund Vand, resultatet i Vejen til de 4 ejerkommuner i
Dansk Affald, er potentialet for madaffald følgende (excl. det yderligere potentiale på madaffald i
restaffaldet)

Billund Kommune indsamler ca. 146 kg organisk madaffald per husstand per år.

Hos Billund Vand A/S gennemgik madaffaldet en kvalitetskontrol for ikke organiske fraktioner

De opnåede kvaliteter tyder på, at der sandsynligvis kan opnås en fornuftig økonomi omkring
udsorteringen af det organiske madaffald ved husstandene.
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Kvalitet på DuoFlex mængder
Den indsamlede mængde målt i kg/husstand/år var for testhusstandene 181 kg, hvilket er
11,7 % højere end sammenlignet med øvrige husstande i Vejen Kommune, der lå på 162 kg.
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Resultat af restaffaldssortering
Restaffaldet blev lige efter indsamling håndsorteret på langborde, sorteringspersonalet blev udstyret
med beskyttende heldragt, handsker og filtermaske til næse/mund. Ud af de indsamlede 7 læs blev 4
læs taget ud til sortering. I gennemsnit blev 10 % af de 4 læs udsorteret.
Følgende diagram viser procentandelen af de enkelte udsorterede fraktioner enkeltvis og grupperet
efter genanvendeligt affald, madaffald og resterende restaffald. Og definerer dermed det yderligere
potentiale, der ligger i restaffaldet.

Restaffald indeholder affaldsfraktioner som eksempelvis bleer, støvsugerposer, støvsugere,
porcelæn, chipsposer, blister-pakninger, ledninger, legetøj med elektronik, jord, elpærer, batterier,
røgalarm, insulinsprøjte, computer og børne malesæt.
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Omregnet giver det følgende potentiale tal i kg/husstand
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Udvikling i samlede potentiale tal
Udvikling i mængdesammensætning med gammel ordning, med ordning i henhold til testperioden
og med det i restaffaldet estimerede potentiale:
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Resultat af konkurrence
Der blev afholdt en konkurrence i forbindelse med at opnå input og ideer til forbedringer i
ordningen. Dette materiale skal således anvendes i det videre arbejde, såfremt kommunerne ønsker
at indføre en indsamlingsordning for madaffald. Vinderen af præmien i form af en trailer til en
værdi af 5.000 kr. blev fundet ved lodtrækning blandt indsendte kommentarer. Der blev modtaget
29 henvendelser svarende til lidt over 10 % af de deltagende husstande.
Nogle af de fremsendte ideer indeholdt:
 Forslag til forbedrede formuleringer i vejledninger til borgerne.
 Udformning af køkkenstativ til opbevaring af madaffaldet. Højere kant i bunden.
 Udformning af indsamlingsbeholder. Rist i bund af beholder for bedre ventilering.
 Større pose til madaffald.
 Design af beholdere til udsortering af endnu flere genanvendelige affaldstyper som
eksempelvis mælkekartoner.
 Brug af bio plastposer frem for papirsposer.
 Beholder til det genanvendelige affald til køkkenet.
 Kommunikation om affaldssortering til børn.
 Brug af kommunikation via APPs til mobiltelefoner til at guide og hjælpe borgerne.
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Resultat af spørgeskema til borgerne
Ved afslutningen af selve indsamlingen af affaldet, blev der udsendt et spørgeskema til alle
deltagende husstande med en række spørgsmål til afdækning af oplevelser med og holdninger til
forsøgsordningen. (Spørgeskemaet er vedlagt i bilag 2). Der var 78 husstande, der besvarede
spørgeskemaet svarende til en meget tilfredsstillende svarprocent på 29 %.
Det generelle billede er, at borgerne finder det nemt at sortere deres affald og er tilfreds med, ved
egen bopæl, at have mulighed for at sortere affaldet i genanvendeligt affald, i madaffald og i
restaffald. Og de fleste borgere vil gerne når, hvis det bliver muligt, udsortere endnu flere
affaldstyper til genanvendelse.
Der er ganske få, som har været generet af lugtgener fra det udsorterede madaffald.
(Der er til madaffald anvendt en alm. lukket 180 L beholder, men der findes specielle beholder med rist i bunden og luftriller i siden samt låget for at
skabe øget ventilation. Det er dog ikke i dette forsøg testet hvad effekten af en sådan beholder vil betyde.)

Nogle af hovedtrækkene ved borgernes svar er:
97 % svarede ”tilfreds” eller ”ved ikke” til hvor tilfreds de var med ordningen til genanvendelse
95 % svarende ”tilfreds” eller ”ved ikke” til hvor tilfreds de var med ordningen til madaffald
92 % svarede ”ja” eller ”måske” til at have været fri for lugt gener
91 % svarede ”ja” eller ”måske” til at have interesse i at fortsætte ordningen
89 % svarede ”ja” eller ”måske” til at ville udsortere endnu flere genanvendelige affaldstyper
1 % svarede ”nej” til om det var nemt at sortere madaffald fra.
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Udtræk af svar fra spørgeskema til de deltagende husstande i projekt SAGA:
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Konklusioner
Projektet kan konkludere, at det er muligt, at få borgerne til at sortere mere affald på
hjemmeadressen og i kvaliteter, der gør det muligt, at madaffaldet efter en forbehandling kan sendes
til et biogasanlæg.
Borgerne vil gerne sortere mere affald ved husstanden. Størstedelen af borgerne har ingen gener af
ordningen, der gør, at de ville fravælge at udsortere madaffald. Tværtimod havde størstedelen af de
deltagende husstande et ønske om at beholde ordningen efter projektafslutning.
Kvaliteten på det udsorterede madaffald var allerede efter 2. indsamling, dvs. efter fire uger, på det
ønskede niveau og var stabilt hele vejen gennem projektet.
Der vil være behov for yderligere undersøgelse af, hvad der er mest rentabelt i forhold til at sende
madaffald direkte til biogasanlæg, eller ved for håndtering producere en pulp til salg på markedet
for biopulp. Dansk Affald er p.t. i gang med dette arbejde.
Borgernes fokus på sortering øges ved dialog og projektdeltagelse. Det skinner igennem i form af
øgede mængder af genanvendeligt affald og forbedret kvalitetssammensætning.
Hvordan potentialer i genanvendelige fraktioner fundet i restaffaldet kan udnyttes, skal undersøges
nærmere. Her er særlig fokus på tekstiler og drikkekartonemballager, som nye fraktioner samt på
eksisterende fraktioner som papir, hård plast og metal.
Det ser ud til at en ordning med husstandsindsamling af madaffald kan etableres uden
meromkostninger.

Tak til alle deltagerne, der gjorde projektet muligt at gennemføre.
Venlig hilsen
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Bilag 1
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Bilag 2
% fordelingerne er korrigeret for ikke besvarede felter:
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