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Bioforgasning af organisk affald 
 
Indledning 
Formålet med dette notat er at redegøre for en række betydende forhold ved anvendelse 
af organisk affald til bioforgasning. Notatet har følgende indhold: 
 
- Ressourceplanens målsætning 
- Organisk affald på Djursland 
- Miljøvurderinger 
- Energimæssige vurderinger 
- Genanvendelse af næringsstoffer 
- Udbudsretlige forhold 
- Sammenfatning 
 
Det skal indledningsvis bemærkes, at en række af notatets oplysninger tidligere og i for-
skellige sammenhænge har været fremlagt for Reno Djurs’ bestyrelse.  
 
Ressourceplanens målsætning 
Det er ressourceplanens mål, at mindst 50 % af en række nærmere angivne materialety-
per i husholdningsaffaldet, herunder organisk affald, skal indsamles til genanvendelse 
eller anden materialenyttiggørelse i 2022.  
 
For hvad angår organisk affald fra husholdninger angiver Ressourceplanen følgende 
grunde til at iværksætte separat indsamling af dette: 
 
1. Udnyttelse af fosforUdnyttelse af fosforUdnyttelse af fosforUdnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer samt jordforbedring og kulstofbin-

ding (forsinket CO2-emission) 
2. Produktion af biogasProduktion af biogasProduktion af biogasProduktion af biogas, der kan lagres 
3. Synergieffekt for husdyrgødningSynergieffekt for husdyrgødningSynergieffekt for husdyrgødningSynergieffekt for husdyrgødning, fordi det organiske affald kan anvendes i gylle-

baserede biogasanlæg og være med til at give bedre økonomi i disse anlæg 
4. Synergieffekter ved sorteringSynergieffekter ved sorteringSynergieffekter ved sorteringSynergieffekter ved sortering, idet den tørre dagrenovation uden indhold af orga-

nisk affald bedre kan videresorteres på centrale automatiske sorteringsanlæg. 
 
Øget genanvendelse af organisk dagrenovation er et centralt tema i ressourcestrategien; 
men det skal bemærkes, at strategien kun i begrænset omfang bidrager med oplysnin-
ger, der understøtter, at det skulle være en miljømæssig fordel at behandle organisk 
dagrenovation ved bioforgasning frem for forbrænding.  
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Ressourcestrategien er understøttet af en miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af 
muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dag-
renovation (selvstændigt udgivet som Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 1458/2013). Med 
udgangspunkt i rapportens basisscenarie viser analysen, at der ved stort set alle genan-
vendelsesscenarier er velfærdsøkonomiske gevinster ved at genanvende. 
 
Den miljø- og samfundsøkonomiske vurdering af ressourceplanen er imidlertid ikke gen-
nemført på et symmetrisk grundlag i forholdet mellem basisscenarium og alternative 
scenarier. Når de velfærdsøkonomiske omkostninger for rapportens basisscenarie er hø-
jere end for flertallet af rapportens genanvendelsesscenarier, skyldes det først og frem-
mest, at basisscenariet regner med 52 årlige tømninger af restaffald for alle husstands-
typer, mens de øvrige scenarier har 26 årlige tømninger. 
 
Rapporten indeholder en følsomhedsanalyse, hvor indsamlingshyppigheden i basissce-
nariet ændres til 26 gange om året. Ud fra denne forudsætning er der i stort set alle til-
fælde velfærdsøkonomiske omkostninger forbundet med at genanvende. Optimeres den 
aktuelle indsamling på dagrenovationsområdet, vil det derfor være forbundet med vel-
færdsøkonomske omkostninger at øge genanvendelsesprocenten. 
 
Organisk husholdningsaffald på Djursland 
Administrationen fremlagde i foråret 2012 et idékatalog for bestyrelsen, som med ud-
gangspunkt i Reno Djurs’ faktiske affaldsgrundlag for dagrenovation beskriver de tekni-
ske og økonomiske konsekvenser ved at øge genanvendelsen ud fra forskellige alterna-
tive indsamlings- og behandlingsformer. 
 
Idékataloget beregner de tekniske og økonomiske konsekvenser for 8 alternative scena-
rier for indsamling og behandling af dagrenovation på Djursland. I flere af de 8 scenarier 
indgår indsamling og behandling af organisk affald.  
 
Idékataloget beregner, at der ved særskilt indsamling i Reno Djurs’ opland vil kunne af-
sættes ca. 4.800 tons organisk dagrenovation til genanvendelse.  
 
Idékataloget tager udgangspunkt i, at organisk affald behandles (herunder forbehand-
les) på et biogasanlæg til markedspris.  
  
Idékataloget bygger på en række nærmere angivne forudsætninger om prissætning af de 
enkelte scenariers systemelementer. Reno Djurs’ nuværende indsamlingssystem betrag-
tes som et basisscenarium, som prismæssigt er fastsat til indeks 100. Til sammenligning 
har scenarierne med særskilt indsamling af organisk affald et prisindeks i intervallet 112-
125.  
 
Billigste løsning – indsamling af organisk affald og restaffald i samme beholder, men i 
hver sin farvede pose - er beregnet til en årlig meromkostning på ca. 8 mio. kr., svarende 
til en prisstigning på ca. 200 kr./husstand (inkl. moms)1.  
 
 
 
 
 

                                                      
1  Det bemærkes, at visse enhedspriser for affaldsbehandling har ændret sig siden udarbejdelsen af katalo-
get. Der er i kataloget anvendt en forbrændingspris på 560 kr./ton, som i dag er reduceret til 410 kr./ton. 
Kataloget anvender en pris for bioforgasning (inkl. forbehandling) på 500 kr./ton. Det vurderes, at prisre-
duktioner på bioforgasning i perioden siden katalogets udarbejdelse ikke er større end prisreduktionerne 
på forbrænding. Det vurderes derfor, at katalogets indeks fortsat er en brugbar indikator. 
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Miljøvurderinger 
Der foreligger et begrænset antal miljøvurderinger, hvor bioforgasning og forbrænding af 
organisk affald er sammenlignet. Administrationen har kendskab til disse: 
 

• Miljøvurdering Aarhus 
DTU Miljø udarbejdede i 2003 for Aarhus kommune en opgørelse over energiforhold 
og emission af drivhusgas ved Aarhus Kommunes system til håndtering af dagreno-
vation. Opgørelsen blev året efter fulgt op af en mere udbygget miljøvurdering.  
 

• Miljøvurdering BioVækst/Vestforbrænding 
DTU Miljø gennemførte i 2012 en livscyklusbaseret miljøvurdering af to behandlings-
metoder for kildesorteret organisk dagrenovation, nemlig henholdsvis biologisk be-
handling med produktion af biogas og kompost (på BioVækstanlægget) og affalds-
forbrænding (på Vestforbrænding). 

 

• Miljøvurdering af behandlingsmuligheder for organisk affald i den dansk-tyske 
grænseregion 
I 2013-2015 blev der gennemført et erhvervs-ph.d.-studium i et samarbejde mellem 
affaldsselskaberne ARWOS, PROVAS, Sønderborg Forsyning, AWR (Tyskland), ASF 
(Tyskland) og DTU Miljø. Formålet med undersøgelsen var vurdere de potentielle mil-
jøpåvirkninger ved håndtering af organisk affald fra husholdninger i det nuværende 
system sammenlignet med en række fremtidsscenarier med øget kildesortering og 
biologisk behandling af affaldet. 
 

• Concito 
Tænketanken Concito udgav i 2015 rapporten ”Bæredygtig biogasproduktion i Dan-
mark”. Rapporten viser, hvilke konsekvenser den nuværende form for biogasproduk-
tion i Danmark har for klima og miljø, men også de potentialer og nødvendige ele-
menter, der skal til, for at sikre en biogasproduktion med positiv klima- og miljøef-
fekt. 

 

Kendetegnende for ovenstående vurderinger/rapporter er, at de ikke entydigt peger på 
miljømæssige fordele ved at bioforgasse organisk affald fremfor at brænde affaldet på 
moderne kraftvarmeanlæg. 
 
Flere undersøgelser omfatter en række ikke-vægtede miljøpåvirkningskategorier, hvis 
rangorden skifter mellem de sammenlignede teknologier. Skal undersøgelserne bruges 
til prioriteringsformål, kræver det, de enkelte miljøpåvirkningskategorier tillægges en 
vægtning, på hvilket grundlag den mest hensigtsmæssige løsning kan vælges.  
 
Det bemærkes, at eftersom organisk affald er biogent, tilskrives der ikke nogen CO2- 
emission – hverken ved forbrænding eller bioforgasning. 
 
Energimæssig vurdering 
Rambøll har sammenlignet energiudbyttet ved henholdsvis bioforgasning og affaldsfor-
brænding af samme mængde organisk dagrenovation i moderne anlæg2.   
 
 

                                                      
2  Nils Christian Holm, direktør i Rambøll Energi, holdt oplæg om bioforgasning og affaldsforbrænding på 
Reno Djurs’ bestyrelsesmøde den 11. december 2013. 
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EnergiressourceEnergiressourceEnergiressourceEnergiressource    

    

 
Rambøll konkluderer, at bioforgasning frem for forbrænding af organisk dagrenovation 
medfører et stort energitab, som skal erstattes.  
 
På spørgsmålet om, hvorfor dette aspekt ikke indgår i Ressourceplanen, har Miljøstyrel-
sen oplyst, at der er tale om en ressourceplan – ikke en energiplan.  
 
Udnyttelse af næringsstoffer 
Afgasset organisk affald kan anvendes som gødning og jordforbedringsmiddel på mar-
kerne. Den afgassede biomasse indeholder de næringsstoffer, der blev tilført biogasan-
lægget med det organiske materiale (fosfor, kvælstof og kalium). Samtidig skal det be-
mærkes, at biomasse baseret på dagrenovation også indeholder miljøfremmede stoffer, 
som er uønskede i det eksterne miljø.  
 
Særligt fosfor omtales ofte som hovedargument for bioforgasning med efterfølgende 
anvendelse af den afgassede biomasse som jordforbedringsmiddel.  
 
I forhold til de fosformængder og -kilder, Ressourceplanen opererer med, udgør fosfor 
fra organisk affald fra husholdninger 1,8 % (se omstående figur fra ressourceplanen). 
Organisk dagrenovation indeholder ca. 0,1 % fosfor.  
 
Det pågældende fosforindhold sammenholdt med de knap 5.000 tons organisk dagreno-
vation på Djursland, der kan afsættes til genanvendelse, svarer til, at der årligt vil kunne 
genanvendes knap 5 tons fosfor på Djursland.  
 
Bioforgasning muliggør således genanvendelse af fosfor; men i en begrænset mængde 
og til, hvad der må betragtes som høje omkostninger. Billigste Djurslandske scenarium 
for særskilt indsamling indebærer som tidligere nævnt årlige ekstraomkostninger på ca. 
8 mio. kr., hvilket indebærer en pris på indvundet fosfor på mere end 1 mio. kr./ton. 
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Biogassektoren efterspørger kulstof til deres biogasanlæg. Hidtil har det imidlertid kun 
været enkelte anlæg, der har kunnet modtage madaffald fra husholdninger grundet re-
striktionerne i Mejeribranchens aftale om ”Arlagården”3. Det forlyder imidlertid, at be-
grænsningerne heri er blevet lempet.  
 
Miljøstyrelsen konkluderer i Miljøprojekt nr. 1728, 2015 ”Kortlægning af forbehandlings-
anlæg og biogaskapacitet af organisk affald”, at der er tilstrækkelig kapacitet til at for-
behandle det organiske affald fra husholdninger og servicesektoren, samt at biogasan-
læggene kan håndtere biopulpen.  
 
Udbudsretlige forhold 
Indkøb af en tjenesteydelse er udbudspligtig, hvis tærskelværdien på 1.558.409 kr. over-
skrides i kontraktperioden.  
 
Behandling af en særskilt indsamlet organisk fraktion dagrenovation vurderes at udgøre 
ca. 1 mio. kr. pr. år. Indkøb af behandling af organisk affald er derfor som udgangspunkt 
udbudspligtig, med mindre behandlingen sker som kommunal egenproduktion.  
 
Reno Djurs vil eventuelt kunne indkøbe forbehandling af organisk affald (produktion af 
”pulp”) på markedet for herefter at kunne sælge den producerede pulp. Salg af pulp – til 
en markedspris større end eller lig med 0 - er uden for udbud. Salg skal altid ske til mar-
kedspris.  
    
I debatten omkring fordele og ulemper ved bioforgasning har været omtalt, at det er lo-
kale forhold, som skal afgøre, om bioforgasning af organisk dagrenovation er hensigts-
mæssig eller ej. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at det inden for ud-

                                                      
3  Mejeribranchens ”Politik for anvendelse af slam og restprodukter på marker” foreskriver, at 

slam og restprodukter ikke må anvendes som gødning på mælkeproducenters jord, hvis en 
række krav til kvalitet og sporing ikke kan opfyldes. Kildesorteret husholdningsaffald har hidtil 
ikke levet op til sporingskravene og har derfor ikke kunnet anvendes. Derfor har biogasanlæg 
reelt været afskåret fra at bruge disse produkter, hvis det er mælkeproducenter, som skal af-
tage den afgassede gylle. 
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budsretten ikke vil være muligt at afgrænse indkøb af tjenesteydelser til ”lokalt”. Der-
imod vil det være muligt at angive særlige behandlingskrav til affaldet (fx, at biogas skal 
oparbejdes og afsættes til transportsektoren).  
    
Som supplement til den generelle udbudspligt for kommuners indkøb af tjenesteydelser 
over tærskelværdien kan det nævnes, at det indgår som element i regeringens forsy-
ningsstrategi, at regeringen vil fremsætte forslag om, at der bliver pligt for kommunerne 
til at anvende private løsninger til håndtering af kommunalt indsamlet genanvendeligt 
affald. 
 
Borgernes forventninger 
I 2013 udarbejdede Dansk Affaldsforening sammen med bl.a. Reno Djurs en stor under-
søgelse af borgernes holdninger og værdier til affaldssortering4. Undersøgelsen viste 
blandt andet, at borgerne forventer, at det ekstra arbejde ved affaldssortering gør gavn. 
Borgene forventer endvidere, at det ikke bliver dyrere, eller at de ikke får mindre service 
for pengene, når kommunerne beder dem løfte en stor del af arbejdet.  
 
En stor del af borgerne vil gerne sortere affaldet; men det er ikke ligegyldigt, hvad kom-
munerne tilbyder dem. Komfort, pengepung og miljøgevinst er styrende for, om dan-
skerne vil sortere mere affald. Danskerne vil have, at sorteringen skal være nem, gøre 
gavn og ikke koste ekstra. Det er således ikke kun hensynet til miljøet, der vejer tungt, 
når danskerne fremover skal til at sortere mere.  
 
Ved design af en ny dagrenovationsordning anser administrationen det for påkrævet, at 
vi er i stand til at forklare borgerne, på hvilken måde borgernes ekstra indsats giver re-
sultater.  
 
Vurderingen af forskellige scenarier for øget genanvendelse af dagrenovation viser, at en 
udvidelse af de nuværende genanvendelsesløsninger vil indebære øgede omkostninger 
og dermed øgede gebyrer. Det øger efter administrationens opfattelse nødvendigheden 
af at kunne argumentere for systemets miljø- og/eller ressourceprofil. 
    
Sammenfatning 

• Ressourceplanens procentmål for genanvendelse vil ikke kunne nås, medmindre der 
iværksættes særskilt indsamling af organisk dagrenovation  
 

• … men det kan ikke anbefales at lade genanvendelsesprocenter være hovedhensyn 
ved valg af indsamlingsordninger, da genanvendelsesprocenter ikke siger noget om, 
hvad der gavner miljøet  
 

• Det forhold, at indsamling af organisk affald er en forudsætning for at opfylde res-
sourceplanens genanvendelsesmål, bør anskues i sammenhæng med, at der ikke 
foreligger miljøvurderinger, der under ét godtgør, at bioforgasning af organisk dagre-
novation har en bedre miljøprofil end forbrænding 
 

• Sammenlignende miljøvurderinger af bioforgasning/forbrænding er kendetegnet 
ved, at rangordenen for en række undersøgte miljøpåvirkningskategorier skifter, 
hvorfor det ikke på dette grundlag er muligt endegyldigt at konkludere, hvilken tek-
nologi, der overordnet set er miljømæssigt bedst 

                                                      
4
 Undersøgelsens resultater blev fremlagt på Reno Djurs’ bestyrelsesmøde den 19. juni 2013.  
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• Bioforgasning resulterer i en betydeligt lavere energiudnyttelse end forbrænding i et 
moderne forbrændingsanlæg 
 

• Omstilling fra forbrænding til forgasning indebærer derfor et energitab, der skal er-
stattes  

 

• … men biogas er en mere fleksibel energikilde, da den kan lagres og eventuelt opgra-
deres til brug i fx transportsektoren 

 

• I modsætning til forbrænding øger bioforgasning muligheden for at udnytte affal-
dets næringsstoffer; dog er den udnyttelige mængde af fx fosfor meget begrænset  
 

• Fordelene ved bioforgasning frem for forbrænding (næringsstofudnyttelse; mulig-
hed for energilagring; ”boost” af gyllebaserede biogasanlæg) skal afvejes i forhold til 
ulemperne (betydeligt tab af energi; ingen signifikante miljøfordele; risiko for spred-
ning af miljøfremmede stoffer på landbrugsjord; øgede omkostninger) 

 

• Uagtet, at borgerne gerne vil affaldssortere, hvis det opfattes som meningsfuldt, 
bør det indgå i den samlede afvejning, at systemer for særskilt indsamling af orga-
nisk affald er sårbare og kræver meget af borgerne 
 

• Prioritering af særskilt indsamling og behandling af organisk dagrenovation bør ske 
ud fra klarhed om målet med indsamlingen  

 
 


