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1. Baggrund 

Reno Djurs har stort fokus på at reducere mængden af indsamlet affald til forbræn-
ding. Det gælder både restaffald (dagrenovation) fra husholdninger og brændbart 
affald fra genbrugspladser. Det er allerede lykkedes, at flytte væsentlige dele af det 
brændbare affald over til genanvendelige fraktioner, men der er fortsat noget at 
komme efter. Effekten af de gennemførte tiltag er dokumenteret gennem affalds-
analyser. 

På Djursland bliver en stor mængde (brændbart) affald fra virksomheder indsamlet 
og kørt til forbrænding i Århus. Sammensætningen af dette brændbare affald fra 
Djurslands virksomheder kendes ikke, men affaldet indeholder med stor sandsyn-
lighed en række genanvendelige materialer. Det antages således, at der ligger en 
række ’lavthængende frugter’, som med fordel kunne sorteres ud af erhvervsaffal-
det og sendes til genanvendelse fremfor forbrænding.  

Reno Djurs ønsker en undersøgelse af, hvor mange og hvilke genanvendelige mate-
rialer, der findes i det brændbare affald fra virksomheder. 

Reno Djurs har bedt Econet om et tilbud på opgaven.  

2. Formål 

Undersøgelsens formål er at bestemme mængde og sammensætning af brændbart 
erhvervsaffald, så der herudfra kan formuleres en strategi for yderligere udsortering 
heraf. Den indsamlede viden skal blandt andet bruges af kommunerne i deres til-
synsarbejde.  

3. Kort beskrivelse af undersøgelsen 

Erhvervsaffald indsamles enten gennem en ruteindsamling (affald fra kilde i 
samme komprimatorvognslæs) eller via en direkte indsamling fra hver enkelt er-
hvervskilde – her vil opsamlingen typisk ske i stor (ikke)komprimerende ophaler-
container. 

Affald køres fra Djursland til Lisbjerg (Århus forbrænding), hvor erhvervsaffaldet 
normalt læsses af hos Marius Pedersen, der har en sorteringsplads, hvorfra affaldet 
kan føres direkte ind i graven på forbrændingsanlægget.  

Hvis Econet skal have mulighed for at sortere og vurdere genanvendeligheden af 
det indsamlede erhvervsaffald, så skal det ske efter det er læsset af ved modtagean-
lægget og før f.eks. Marius Pedersen begynder at sortere i affaldet.  

Det vurderes, at det bedste sted at sortere affaldet vil være hos Marius Pedersen, og 
at affaldslæs besigtiges her. Sortering kan ved godt vejr foregå i det fri, men i til-
fælde af regn og/eller blæst vil det være hensigtsmæssigt, hvis affaldet kan læsses 
ind på et overdækket område (hal). Econet vil besigtige mulighederne for at gen-
nemføre sorteringen og træffe de nødvendige aftaler med entreprenøren (Marius 
Pedersen) og forbrændingsanlægget (AffaldVarme Århus). 

Der udvælges et antal læs til undersøgelsen. Udvælgelsen af læs sker i samarbejde 
mellem Econets personale og indvejningen på forbrændingsanlægget. Vejedata for 
alle udvalgte læs registreres. De udvalgte læs læsses af på udpeget område. Affal-
det besigtiges, og Econets sorteringsleder vurderer om hele eller dele af læsset skal 
sorteres (herunder om det egner sig til sortering). Hvis et læs vurderes at være ri-
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melig homogent i sammensætning, så udvælges en del af læsset til analyse. Den re-
sterende del af affaldet vejes og håndteres som andet indkommende affald. Når det 
drejer sig om affald fra en ruteindsamling, så vurderes om en stikprøve skal om-
fatte flere mindre prøver (svarende til flere kilder). Det forudsættes, at Marius Pe-
dersen er behjælpelig med at udtage stikprøver, bringe affald der ikke skal sorteres 
tilbage til affaldsstrømmen samt fjerne sorteret affald.  

Econets personale (1 sorteringsleder og 4 sorteringsmedarbejdere) sorterer de ud-
valgte affaldslæs i henhold til sorteringsliste som aftales mellem Reno Djurs og 
Econet. De udsorterede fraktioner vejes og mængden registreres for hvert enkelt 
læs.  

 Listen forventes at omfatte følgende fraktioner: 

Fraktioner 

Madaffald  

Haveaffald 

Rent papir 

Rent pap og karton 

Plastfolie 

Plastemballage 

Andet plast 

Glasemballage 

Metal 

Blandingsemballage * 

Andet brændbart 

Ej brændbart 

Farligt affald 

Batterier og WEEE 
* Denne fraktion bør nok udelades. 

Når Reno Djurs har accepteret dette tilbud, så vil Econet udarbejde en detaljeret 
sorteringsliste, som godkendes af Reno Djurs. 

4. Hvornår skal undersøgelsen finde sted? 

Analysen kan planlægges til at finde sted i andet halvår af 2016 eller første halvår 
2017. Undersøgelsen planlægges at strække sig over en uge (fem dage). 

Udkast til afrapportering fremsendes til Reno Djurs senest 3 uger efter sidste af-
faldslæs er sorteret.  
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5. Hvad koster undersøgelsen? 

Den samlede undersøgelse kan gennemføres for kr. 109.340. Beløbet dækker: 

Opgaveelementer Pris 

Forberedelse og planlægning af undersøgelse: 6 timer á 990  5.940 

Affaldsanalyse, 1 sorteringsleder og 4 sorteringsmedarbejdere i 1 uge 75.000 

Ophold og fortæring, 5 personer i 4 dage 20.000 

Rapportering, 8 timer á 800  6.400 

Kørsel og transport 2.000 

Assistance fra Marius Pedersen til hjælp med spredning af affald mv. x.xxx 

I alt 109.340 

Samlet pris for undersøgelsen bliver således kr. 109.340. Beløbet er eksklusiv 
moms.  

Affaldsanalysen dækker betaling for Econets personale (1 sorteringsleder og 4 sor-
teringsmedarbejdere), sikkerhedsudstyr, hjælpemidler m.v. Planlægning, sortering, 
registrering, databehandling og rapportering er indeholdt i prisen.  

Econet ved ikke, hvad assistance fra entreprenøren vil koste i denne sammenhæng.  
Denne post er p.t. ikke indeholdt i budgettet. 

6. Hvordan præsenteres resultatet? 

Resultaterne samles i en rapport med resultattabeller, hvor væsentlige konklusioner 
fremhæves og diskuteres.  

7. Forudsætninger 

Econet udarbejder APV og sikrer, at affaldet sorteres, vejes og registreres efter de 
aftalte kriterier.  

Det forudsættes, at prøver med affald kan ledes uden om forbrændingsanlægget, og 
at entreprenøren kan hjælpe med at udtage de nødvendige stikprøver. Det forudsæt-
tes ligeledes, at entreprenøren kan stille et areal til rådighed for selve sorteringen.  

Affaldet bortskaffes, som beskrevet i dette tilbud. 

8. Fortrolighed  

Econets medarbejdere er vant til at sortere affald, der kan indeholde fortrolige op-
lysninger.  

Alle Econets medarbejdere, der får kontakt til det indsamlede affald, underskriver 
en fortrolighedserklæring, hvoraf det fremgår, at enhver viden om affaldet ikke må 
videregives til anden side. 

Undersøgelsen har generel karakter og fokuserer på materialerne. Econet har aldrig 
og vil aldrig registrere fortrolige oplysninger ud fra vores kendskab til affaldet. Vi 
registrerer alene den materialemæssige sammensætning af affaldet. Alt affald vil 
efterfølgende blive kørt direkte til destruktion på forbrændingsanlæg. 


