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Vedr. bioposer til madaffald

Faxe Kommune har ved skrivelse af 9. maj 2019 rejst følgende spørgsmål vedr. bioposer til madaffald:

1) Hvilke krav har AffaldPlus stillet til modtagelse af bioaffald og emballage? 

2) Er der konstateret rester af plastic i den udbragte afgassede biomasse, baseret på pulp der er produceret 
af madaffald fra Faxe Forsyning? 

3) Er der foretaget analyser af de plasticrester der er fundet, der dokumenterer at disse stammer fra 
bioposerne, og ikke fra anden plastic eller emballage, der evt. utilsigtet er iblandet madaffaldet? 

4) Hvorledes håndteres den modtagne pulp på jeres modtage og behandlingsanlæg, herunder specielt 
varmebehandlingen iht. slambekendtgørelsen? 

5) Hvorledes sikrer Affald Plus, at den pulp der leveres til økologiske landbrug o.lign., overholder reglerne? 

6) Har AffaldPlus formuleret nye krav til modtagelse af bioaffald, som skal indarbejdes fremadrettet, uden 
vi er blevet underrettet om det som kommune?

I det følgende besvares de enkelte spørgsmål:

Ad. 1) Hvilke krav har AffaldPlus stillet til modtagelse af bioaffald og emballage? 
Som det fremgår af notatets Bilag C, Notat af 16. august 2018, der også gennemgår historikken i 
kommunernes posevalg, har poser til indsamling af madaffald været genstand for drøftelser siden 22. 
februar 2017 i den Plangruppe, som Kontaktgruppen har nedsat. 

Ved dette møde henledtes kommunernes opmærksomhed på, at leverandøren af det pulperanlæg, som 
AffaldPlus havde valgt – netop fordi det var det mest robuste i f.t. at frasortere urenheder som plast – 
advarede imod brug af bionedbrydelige poser, da de har en tilbøjelighed til at trevle og på den måde 
trænge gennem sien i pulperanlæggets separator. Faxe Forsyning tilkendegav ved den lejlighed, at de ville 
foretrække bionedbrydelige poser – ikke mindst p.g.a. signaleffekten overfor borgerne.

Igen på et møde den 11. december 2017 refererede energiafdelingens chef, Ole J. Andersen leverandørens  
forbehold overfor bionedbrydelige poser, idet han ved samme lejlighed henstillede til kommunerne – ud 
over at fravælge bionedbrydelige poser – så også så vidt muligt at vælge ensartede poser, da pulperen ville 
skulle indjusteres til den kraftigste af de valgte posetyper for at sikre oprivning af disse. Hvis én kommune 
således valgte en meget kraftig kvalitet og de øvrige en tyndere kvalitet, ville al madaffald således skulle 
processeres unødigt længe.

Undervejs har AffaldPlus herudover løbende videregivet informationer til Plangruppen fra konferencer og 
fra litteraturen om det problematiske i, at poser kan markedsføres som bionedbrydelige, blot de nedbrydes 
50 % efter to måneder ved anaerob forgasning (idet det antages, at digestatet efterfølgende komposteres 
aerobt), når vi i Danmark forgasser messofilt over 20 dg og derefter udbringer digestatet på landbrugsjord, 
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ligesom det er problematiseret, at de efterfølgende nedbrydningstider i landbrugsjord over 2 år kun er 
eftervist under sydlige himmelstrøg med væsentligt højere jordtemperaturer.

En række af disse betænkeligheder er opsamlet i et svar af 17. maj 2018, som AffaldPlus afgav på vegne af 
Sorø Kommune, og som tillige drøftedes i Plangruppen den 18. juni 2018. Notatet vedhæftes. Sagen blev 
desuden drøftet på Kontaktgruppens møde den 28. august 2018, og i referatet konkluderes at: ”AffaldPlus’ 
tekniske anvisning overfor kommunerne er, at det mest optimale for Pulperen er fossilt baserede poser 
(gerne af genanvendt plast).”

Herudover har AffaldPlus ikke formuleret modtagekrav, men de fem af de seks ejerkommuner har valgt at 
følge henstillingen om ikke at anvende bionedbrydelige poser (idet dog Slagelse Kommune p.t. opbruger sit 
lager af poser, som oprindeligt var indkøbt med henblik på efterfølgende aerob milekompostering med 
temperaturer over 60oC, hvor nedbrydning er garanteret). Faxe fastholdt valg af bionedbrydelige poser ud 
fra ønsket om en klarere signalværdi.

Ad. 2) Er der konstateret rester af plastic i den udbragte afgassede biomasse, baseret på pulp der er 
produceret af madaffald fra Faxe Forsyning? 
Der er ikke fastsat lovkrav til kvaliteten af den afgassede biomasse (i det følgende betegnet digestat), og 
der foretages følgelig ej heller løbende kontrol heraf. Hele kontrollen ligger således på inputsiden til 
biogasanlæggene, dvs. pulpen, netop for at sikre, at der ikke sker overholdelse ved simpel fortynding. 
Plastkravene er således rettet mod pulpen og er relateret til tørstofindholdet. Der skelnes i kravene ikke 
mellem om plasten er bionedbrydelig eller ej. Det er således AffaldPlus’ opgave at levere en pulp, der 
overholder plastkravene, uanset arten.

Faxe Kommune leverede sit første læs madaffald (1,84 ton) til AffaldPlus’ pulperanlæg den 15. april 2019 kl. 
15.48, og har i alt leveret 26,66 ton i april måned, hvor der alt i alt blev behandlet 1498,48 ton på 
pulperanlægget.

Faxes madaffald er pulpet sammen med madaffald fra de øvrige fem ejerkommuner og straks ført til 
biogasanlæg, hvor opholdstiden i rådnetankene ligger på i størrelsesordenen 20 dg, hvorefter digestatet 
oplagres til det finder anvendelse som gødning.

Ud over at der altså ikke eksisterer lovkrav til kvaliteten af dette digestat – og der derfor ikke findes 
analyser heraf -, så er det således for det første ikke særligt sandsynligt, at der er udbragt digestat, der kan 
henføres til Faxes indsamling, og for det andet er det ikke muligt at henføre forekomster af urenheder i 
digestatet til de enkelte kilder (forstået som kommuners indsamling).

Ad. 3) Er der foretaget analyser af de plasticrester der er fundet, der dokumenterer at disse stammer fra 
bioposerne, og ikke fra anden plastic eller emballage, der evt. utilsigtet er iblandet madaffaldet? 
Der er ikke udført analyser på pulpen fra AffaldPlus’ anlæg siden Faxe Kommune påbegyndte tilførsel af 
madaffald til anlægget, men der udtages p.t. månedlige prøver som analyseres for urenheder, og 
resultaterne af de fire første måneders analyser vedhæftes, ligesom et billede af de fundne urenheder fra 
marts-analysen er optaget som Bilag I til dette notat. 

Fotoet viser de forskellige urenheder oplagt på millimeterpapir og opdelt efter art, og det ses, at plasten 
udgør den arealmæssigt største andel, samt at fragmenter af de karakteristisk vissengrønne 
bionedbrydelige poser fra Slagelses aktuelle madaffaldsordning udgør hovedparten af – om ikke alle – de 
plastfragmenter, der er større end 2 mm (som er den fragmentstørrelse, der er fastsat grænseværdi for). 
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Det skal sammenholdes med, at andelen af madaffald, der tilføres pulperen, udgør 24 % af den samlede 
mængde, og at man derfor rent statistisk burde finde, at Slagelses poserester så også udgjorde 24 % af 
plastaffaldet. Det bemærkes, at pose-fragmenterne – som forudsagt af leverandøren af pulperanlægget – 
netop er langstrakt trevlede.

Som det fremgår af analysearkene og nedenstående figur overholder pulpen nu såvel lovkravet som den 
skærpelse, AffaldPlus arbejder efter (hvor vi tilstræber at ligge under 50 % af alle officielle kravværdier), 
men det fremgår samtidig, at netop arealet af plastfragmenter >2 mm er dér, hvor vi performer dårligst.
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Ad. 4) Hvorledes håndteres den modtagne pulp på jeres modtage og behandlingsanlæg, herunder 
specielt varmebehandlingen iht. slambekendtgørelsen? 
Der sker alene en pulpning og separering af madaffaldet (de nærmere specifikationer for anlægget kan om 
ønsket fremsendes, ligesom det selvfølgelig forevises på anmodning). Anlægget præsenteredes for 
Kontaktgruppen på dennes møde den 22. februar 2017, og udskrift af referatet er optaget som Bilag II til 
notatet.

Hvad angår hygiejnisering (varmebehandling), så afsættes pulpen som ikke-hygiejniseret, idet 
modtageanlæggene i overensstemmelse med deres miljøgodkendelser selv foretager denne inden tilførsel 
til rådnetankene (på basis af overskudsvarme fra deres processer). Det har under projekteringen været 
overvejet at indskyde en hygiejninseringsenhed i tilknytning til forbehandlingsanlægget, men eftersom 
hygiejnisering indgår som en almindelig del af processen hos de biogasanlæg, der modtager madaffald, blev 
tanken opgivet, da det ville medføre en uforholdsmæssig fordyrelse uden en tilsvarende efterspørgsel. 
Mindre gårdbiogasanlæg ville kunne drage fordel af at modtage hygiejniseret pulp, da de ikke råder over 
den samme overskudsvarme som de større anlæg, men AffaldPlus har ikke skønnet det rigtigt at pålægge 
affaldskunderne en sådan meromkostning.
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Ad. 5) Hvorledes sikrer Affald Plus, at den pulp der leveres til økologiske landbrug o.lign, overholder 
reglerne? 
AffaldPlus analyserer løbende pulpen i overensstemmelse med slambekendtgørelsens krav netop til pulp af 
husstandsindsamlet madaffald og påser – tillige selvfølgelig med tilsynsmyndigheden – at alle kravværdier 
er overholdt.

I det omfang pulpen leveres til økologiske biogasanlæg, gælder nogle skærpede grænseværdier for toksiske 
metaller, som fremgår af øko-forordningen. Af nedenstående figur fremgår det, at pulpen også overholder 
disse skærpede værdier (og også AffaldPlus’ sigtelinje om overholdelse af 50% af kravværdierne). Se i øvrigt 
nærmere i det vedhæftede regneark med analyser.
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Såfremt et økologisk biogasanlæg måtte ønske at aftage pulp, vil det således til enhver tid kunne 
dokumenteres, om pulpen overholder også økologi-forordningens skærpede krav (idet anlægget i lighed 
med øvrige biogasanlæg selv må forestå hygiejniseringen).

Hvad angår kravet til kildedokumentation er de ens for konventionelt og økologisk landbrug, og det sikres 
opfyldt gennem kommunernes regulativfastsættelse (der indsamles alene madaffald fra husholdninger og – 
i enkelte kommuner – institutioner), og det er kommunerne, der har ansvaret for regulativernes 
overholdelse.

Ad. 6) Har AffaldPlus formuleret nye krav til modtagelse af bioaffald, som skal indarbejdes fremadrettet, 
uden vi er blevet underrettet om det som kommune
Nej, men som det fremgår af notat af 16. august 2018 og dets udpluk af møder i Plangruppen, er der 
enighed kommunerne og AffaldPlus imellem om at følge udviklingen i pulp-kvaliteten forud for 
beslutningstagning om fremtidige posevalg.
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Bilag:

A: Urenheder i prøve udtaget 01.03.19

B: Udskrift af referat fra Kontaktgruppens møde den 17. februar 2017

C: Notat af 16. august 2018 (omhandlende bl.a. hele historikken omkring kommunernes 
posevalg)

Desuden vedhæftes regneark med analyseresultater for pulp for de fire første måneder i 2019, samt notat 
af 17. maj 2018 (svar på borgerhenvendelse vedr. valg af ikke-bionedbrydelige poser).

 Det skal bemærkes, at der til Bilag C er knyttet yderliere underbilag, der er nummereret med romertal, og 
at nogle af disse underbilag har yderligere underbilag, ligeledes nummereret med romertal.
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Bilag A

Urenheder i prøve udtaget 01.03.19, udlagt på millimeterpapir. Plast nederst. De vissengrønne 
plastfragmenter er bioposer fra Slagelses madindsamling, som udgør 24% af den samlede, behandlede 
mængde.
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Bilag B

Udskrift af referat fra Kontaktgruppens møde den 17. februar 2017, hvor Pulperanlægget præsenteredes

2. Præsentation af forbehandlingsanlæg for KOD

Sagens indhold

Ole Andersen præsenterer forbehandlingsanlægget til KOD, som AffaldPlus er ved at etablere.

Der gives desuden en kort beskrivelse af de miljø- og klimamæssige effekter af at bioforgasse 
frem for at forbrænde madaffald.

Bemærkninger

OJA beskrev med afsæt i vedhæftede ppt dels vejen til valg af det behandlingsanlæg, der nu 
indgås kontrakt om levering af, nemlig Gemidans (det anlæg, som flere medlemmer har set 
ved en tidligere lejlighed, dengang det hed KomTek), dels anlæggets funktionsmåde og 
installering på AffaldPlus i Næstved.

KOD-behandlingsanlægget blev sendt i EU-udbud som et funktionsudbud, for at benytte sig af 
de bydendes ekspertise. Der stilledes således alene krav til kapacitet og slutprodukt, samt 
hvilken affaldskvalitet, der skal kunne håndteres.

Der indkom tre tilbud fra Tyskland og Danmark, og valget faldt på Gemidans anlæg. 
Hygiejnisering er fravalgt i første omgang grundet merpris på 3,5 mio. DKK og samlede 
ekstraomkostningen pr. ton på ca. DKK 50. Eftersom det p.t. ser ud til at være muligt at 
afsætte al pulpen uhygiejniseret, skønnes anlægget ikke nødvendigt, men det vil kunne 
tilføjes, hvis behovet opstår.

Design:
Modtagefaciliteter indrettet til at modtage både ’små’ biler (renovationsbiler) og ’store’ biler 
(langtransport-lastbiler fra Slagelse-området, hvor der omlastes). To biler kan aflæsse ad 
gangen.

Der sker batchpulpning med efterfølgende separator samt – som noget nyt i f.t. det anlæg, 
nogle tidligere har set hos KomTek – frasortering af grus og sten m.v. 

Rejektet presses for vand og organisk stof og føres direkte til forbrænding med snegl. Man kan 
holde styr på rejektmængderne ved løbende massebalanceberegning (Indgået affald + vand - 
Pulpmængde = Rejektmængde), og i garantiperioden ved prøvevejninger. 

Der er ikke installeret forudgående metal-separering, eftersom pulperen tåler metalemner.

Der anvendes ’teknisk vand’ (renset spildevand fra NK-Spildevand) til fortynding af 
færdigpulpen til TS 18 %, som er det højeste pumpbare niveau.

Indkøring: 
Der påregnes indkørt med Slagelse-affald samt mængder, der indsamles fra etageboliger i 
Ringsted Kommune og forsøgsområder i Næstved, i alt hvad der svarer til 8 - 10.000 årston. 
Der vil kunne køres yderligere affald fra de kommuner, der kommer i gang med indsamling af 
madaffald inden 30.06.18 også under prøvefasen. Slagelse-affaldet har været prøvekørt på det 
eksisterende Gemidan-anlæg i Brørup. 
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Anlægget skal i indkøringsperioden (tre måneder) drives af leverandøren, hvor 
garantiforholdene eftervises på det affald, der nu er til rådighed, og hvor kapaciteten derfor 
måles på time-basis. AffaldPlus overtager anlægget endeligt den 30.06.18. 

Pris: 
25 mio. DKK i maskinleverancer m.v., mens hallen m.v. er bygherreleverance, så sammenlagt 
ender det på godt 30 mio. DKK, svarende til det forudsagte niveau.

Hvorfor?
HEW redegjorde herefter med afsæt i vedhæftede ppt for baggrunden for, hvorfor det er 
vigtigt at udsortere og genanvende madaffald, nemlig af klimamæssige grunde og af hensyn til 
de næringsstoffer (og kulstof), der vil kunne tilbageføres til landbrugsjorden. 

Også selv om der vil være forbundet et vist ekstra transportarbejde med omlastning og kørsel 
af madaffald fra Slagelse til Næstved og af pulp til et ikke nærmere defineret biogasanlæg, vil 
der fortsat være en CO2-gevinst forbundet med bioforgasning frem for forbrænding. 

Ved bioforgasning vil kunne tilbageføres i størrelsesordenen 115 ton kvælstof og 20 ton fosfor 
til landbrugsjorden, hvilket vil kunne dække behovet på 675 ha konventionelt dreven eller 
1.640 ha økologisk dreven landbrugsjord.

HEW viste, hvorledes pulp fra prøvekørsler af Slagelseaffald, overholder kvalitetskravene til 
toksiske metaller i såvel økoforordningen som slambekendtgørelsen og tillige også 
jordkvalitetskriterierne efter jordforureningsloven (d.v.s. er ’renere end ren jord’). Pulpen 
overholder også koncentrationsgrænserne for miljøfremmede, organiske forbindelser i 
slambekendtgørelsen.

Konklusion/beslutning
Efterretning.
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Bilag C

NOTAT
  

HEW
Dato: 16. august 2018 
Emne: Fælles udmelding om madaffalds-poser

Slagelse Kommune har anmodet om en fælles drøftelse af udmeldinger vedr. brug af poser til 
madaffald, idet kommunen finder det uheldigt, at Sorø Kommune/AffaldPlus uden 
forudgående, gensidig orientering har meldt ud, at alle former for poser kan benyttes, mens 
Slagelse Kommune har fastholdt det hidtidige krav om, at kun godkendte poser må anvendes. 

Samtidig har Plangruppen på sit seneste møde (18. juni 2018) anmodet om et opdateret notat 
vedr. valg af madaffaldsposer, hvor kommunerne kan finde en samlet fremstilling af 
argumenterne for posevalg.

Dette notat 
 opdaterer og gengiver væsentlige dele af tidligere drøftelser i Plangruppen om valg af 

madaffaldsposer, 
 præsenterer de netop gennemførte lovgivningsmæssige krav til plastindhold i pulp, og
 præsenterer de senest tilkomne erfaringer vedr. madaffaldsposer – herunder 

fortolkningerne af certificeringerne for bionedbrydelighed og biogent indhold.

På baggrund af notatets hovedkonklusioner fremlægges afslutningsvis et forslag til fælles 
udmelding vedr. madaffaldsposer.

Opsummering af hidtidige drøftelser vedr. valg af madaffaldsposer
Valg af madaffaldsposer har løbende været gjort til genstand for drøftelse på Plangruppens 
møder (udpluk af referater er optaget som Bilag I og et notat af 16. februar 2017 er optaget 
som Bilag II, idet det lå til grund for den indledende drøftelse den 20. februar 2017).

Undervejs har Plangruppen også fået præsenteret synspunkter på posevalg fra leverandøren af 
det pulperanlæg, som skal forestå pulpningen af madaffaldet, ligesom gruppen har lænet sig 
op ad ikke mindst Kommunepuljeprojekt nr. 1181 samt et udkast til afrapportering af et 
kommunepuljeprojekt om betydningen af kvalitet og materiale af indsamlingspose til organisk 
affald for biopulpens indhold af fysiske urenheder2.

Uddeling eller ’vælge-selv-løsning’?
Som det fremgår af mødereferaterne i Bilag I til dette notat, var der som udgangspunkt ikke 
klarhed over, om poser burde indkøbes og uddeles (husstandsomdeling eller uddeling via 
specielle lokaliteter) som en del af ordningen, eller om man skulle lade borgerne selv vælge og 
købe de poser, de ville benytte – eventuelt med visse begrænsninger (’kun godkendte poser’).

Synspunktet om, at borgerne selv burde have mulighed for at vælge, havde allerede været 
fremført under selve affaldsplanlægningen, og det var derfor gjort til en kravspecifikation i 
forbindelse med udbuddet af den pulper, som AffaldPlus har investeret i, at den skulle være 

1 Kommunepuljeprojekt Nr. 118: Mere genanvendelse i henteordninger. Forsøg med henteordninger i   Kjellerup og 
Sejs i Silkeborg Kommune.
2 Betydningen af kvalitet og materiale af indsamlingspose til organisk affald for biopulpens indhold af fysiske 
urenheder (2016), Kommunepuljeprojekt, p.t. stadig i gang.

http://genanvend.mst.dk/projekter/projektbibliotek/2015/oeget-genanvendelse-i-henteordninger/
https://genanvend.mst.dk/projekter/projektbibliotek/2016/betydningen-af-kvalitet-og-materiale-af-indsamlingspose-til-organisk-affald-for-biopulpens-indhold-af-fysiske-urenheder-2016/
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robust overfor snart sagt alle former for poser, og i øvrigt generelt have høje tolerancer i f.t. 
fejlsorteringer.

Under processen er alle kommuner imidlertid nået til den konklusion, at det er en fordel at 
kommunerne står for uddeling af poser – i hvert fald til en start (god lejlighed til at 
kommunikere ny ordning samt mulighed for at påtrykke simple sorteringstips på poserne).

Tilbage stod så primært valget mellem papir- eller plast-koncept, og hvis plast, da hvilken 
type.

Plast- eller papir-poser?
Der opstod hurtigt konsensus om, at man ikke ville vælge et papir-koncept.

Det baseredes først og fremmest på erfaringer fra andre kommuner, der viste, at der 
indsamles mere madaffald i plast-koncepter end i papirkoncepter, primært fordi borgerne i 
plastkoncepter i større udstrækning frasorterer også vådt og flydende madaffald (som de ellers 
i papirkoncepter er tilbøjelige til at lægge i restaffaldet for at forebygge gener ved poser, der 
går hul på).

Hertil kommer erfaringerne fra Ringsted Kommune med, at papirposer fylder uforholdsmæssigt 
meget, hvilket er af betydning såvel i forbindelse med uddeling, som når borgerne skal 
opbevare dem.

Leverandøren af pulperen har derudover anbefalet plast-koncepter, da papirsposer opløses til 
fibre i pulpen, som opsuger en del pulp. Og eftersom fibrene i nogen udstrækning frasorteres i 
sien, går den opsugede pulp tabt og føres til forbrænding med øvrige rejekt. For de fibres 
vedkommende, der passerer gennem sien, ophobes de som flydelag i pulp-siloen, hvor de 
giver anledning til driftstekniske problemer.

Hvilken type plast?
Tilbage har så stået valget mellem de forskellige plastposer, der er på markedet, herunder 
’bio-poser’ og ’fossilt baserede poser’ (og herunder igen poser af virgint eller genanvendt 
plast).

Pulper-leverandøren udtrykte på sin side betænkelighed ved bionedbrydelige poser, da disse i 
modsætning til ikke-nedbrydelige poser, der blot oprives så indholdet kan ’oprøres’, 
erfaringsmæssigt begynder at gå i opløsning under pulpningen, hvor der kan dannes 
småstykker, som kan passere sien og derved måtte forventes at kunne give anledning til 
overskridelser af de nye krav til plastindhold i pulpen, som man på det tidspunkt forventede 
ville ligne de svenske (kravene er siden fastlagt i den reviderede slambekendtgørelse (se 
nedenfor), og kravene til plastindhold i pulpen er uafhængige af, om plasten er bionedbrydelig 
eller ej, og skal være opfyldt, når pulpen leveres til bioforgasning).

Der opnåedes ikke konsensus kommunerne imellem på dette punkt, idet Faxe Kommune/Faxe 
Forsyning argumenterede for valget af bionedbrydelige poser (og også gerne poser baseret på 
biogent (ikke-fossilt) materiale, da kommunen fandt, at det ville være udtryk for dårlig 
signalgivning at uddele fossilt baserede ikke-nedbrydelige poser midt i en tid, hvor der er stort 
fokus på mikroplast og ophobning af plast i naturen.

Ringsted, Næstved og Vordingborg Kommuner har i fællesskab afsøgt plastposemarkedet, og 
har valgt en 19 µ pose af genbrugsplast til uddeling til alle borgere.

Sorø Kommune har ligeledes valgt plastkoncept til den første uddeling (19 µ - uden specifikt 
krav til indholdet af genanvendt plast, idet leverandøren blot forbeholder sig, at der kan være 
genanvendt plast i udgangsmaterialet).
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Slagelse Kommune, som stadig har restoplag af hidtidigt anvendte poser, afventer 
erfaringerne fra øvrige kommuner inden endeligt valg af pose.

Nye lovkrav til pulp
Siden de ovenfor gennemførte drøftelser og valg, har Miljøministeriet med udgangen af juni 
2018 udstedt en ny slambekendtgørelse3, som fastsætter grænseværdier for, hvor meget 
synligt plast, der må være i den pulp, der leveres til biogasanlæg. 

Jf. bekendtgørelsens Bilag 2, pkt. E om grænseværdier for fysiske urenheder i den 
forbehandlede biopulp, så er der fastsat en grænseværdi på 0,5 vægtprocent (tørstof) for 
fysiske urenheder (plast, glas og kompositmaterialer) større end 2 mm.

Og specielt for plast, så er der derudover fastsat en grænseværdi på 0,15 vægtprocent 
(tørstof) for indhold af plast større end 2 mm, samtidig med, at der maksimalt må forekomme 
1 cm2 pr. procent tørstof målt i 1 liter biopulp (stadig gældende for stykker større end 2 cm).

Analysemetoder
Analyse af urenheder skal jf. bekendtgørelsens Bilag 5 D ske hver 3. måned, og analysen skal 
efter samme bilags pkt. I foretages efter metoder og retningslinjer angivet i Miljøstyrelsens 
vejledning af 24. juli 2018 i prøvetagning for fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp4. 
Alle forbehandlingsanlæg er således forpligtede til at udarbejde et særligt egenkontrolprogram 
med udgangspunkt i denne vejledning. 

Kravet om max 1 cm2 pr. procent tørstof målt i 1 liter biopulp betyder for AffaldPlus’ 
pulperanlæg, der leverer pulp i en tørstofprocent på 16-18 %, at der max må være 
sammenlagt 16-18 cm2 plast, bestående af stykker over 2 mm, pr. liter i pulpen.

Krav gælder for pulpen – uanset bionedbrydelighed 
Det er derfor vigtigt, at de madaffaldsposer, der anvendes, ikke giver anledning til dannelse af 
småstykker >2 mm i pulperen, der i evt. sammenkrøllet form kan passere pulperens sigte med 
hulstørrelse på netop 2 mm. Kravet gælder uanset om plasten er bionedbrydelig eller ej, og 
selvfølgelig også uanset om plasten er biogent baseret eller ej.

Når alene henses til et ønske om, at plasten ikke skal ophobes i de markjorder, hvor digesatet 
anvendes, vil det selvfølgelig  være optimalt, hvis plasten er bionedbrydelig under de forhold 
og opholdstider, der gælder i biogasanlæggenes reaktortanke (typisk mesofil udrådning under 
40o C i 20 døgn), og set i det lange perspektiv vil brug af bionedbrydelig plast – i det omfang 
den også nedbrydes ved de forhold, der hersker i dyrkningsjord – alt andet lige kunne 
minimere ophobningen af plast i jord, der gødes med digestat. Men det rører ikke ved det 
faktum, at grænseværdien skal være mødt allerede i pulpen – dvs. inden leverance til 
biogasanlæggene.

De senest tilkomne erfaringer vedr. madaffaldsposer
Der har været en vis forvirring omkring begrebet ’bioposer’, herunder begreberne 
’bionedbrydelig’ og ’biogen’, som bl.a. har ført til at f.eks. Københavns Kommune i god tro har 
indkøbt poser, som de opfattede som såvel bionedbrydelige som biogene, men som ved 
nærmere analyse viste sig at indeholde 70 % fossilt kulstof5.

3 Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål
4 Vejledningen er tilgængelig her på Retsinfo: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202663
5 Se herfor bl.a. Ugebladet Ingeniøren, 15.5.2018: Københavnske bioposer er lavet af 70 pct. fossil plast. Kan tilgås her:     
https://ing.dk/artikel/koebenhavnske-bioposer-lavet-70-pct-fossil-plast-212171

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202047
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fo5xU-0006TZ-6F&i=57e1b682&c=rUDITtcR_fnL1vZeMSXrrAf9J-Cv7Proi-B9AZOWMBKjaEU_Fw3dJJiZ7lIybyuYoc5O0KG6cwOPWc4FXrHbhUR_NzUvYPRMkPMC-cDYTMyIhql3J9RJKNladKJLcDbQDF2fsOdh2PoCA7L1N9rgyeYui-K9FwKgE_kfOQo92tRuEIdTRkWWiu6nOWrPTeIwwUzSdhJDePlt6F6sArKnpifV2oerQrCULkY2QnQnp7mQ-AHC6kaaKsptwdDFtLlv8ufjYCeYkUQZUqqXEJzWqt-JcwsgmJUrs_nYYg1WA7Iof629bYo6Ll3U9HxYUxpDJGLeSrmQRJhQfEog-QJpJfmQ3fxBQS9Fgui6VKibSflTCf2W5RyUO9YgJDrL0JwT3vKWxEhtHCz9djWNK-i2BaAbdv5OE0qM7-GkgeK0s4JmtD6Jbksv6gwp8BYlusUW3_TszhuE3Vx5hQr5wq3SLnRsLxJj80VRADYOCXW0rPetX5H5TA3_LLl3IAoMZHsNyMMOjlLizwJDROkV7s1dey0uxxr53jZpEWcbIcXUK7KHk2BCUaJ__yZCaLWOncP4nQCUoZM3aqh0zfrjjI6jNA
https://ing.dk/artikel/koebenhavnske-bioposer-lavet-70-pct-fossil-plast-212171
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Asbjørn Wejdling, COWI gav på DAKOFAs konference den 19.06.18 et overblik over 
problemstillingerne, bl.a. med udgangspunkt i nedenstående figur 1, der viser, at der ikke 
behøver at være sammenhæng mellem om plast er biogen og bionedbrydelig, idet biogen plast 
kan være både bionedbrydelig og ikke-nedbrydelig – og omvendt, kan bionedbrydelig plast 
være både biogen og fossil.

Det giver i alt fire ’udfaldsrum’, som figuren illustrerer på glimrende vis, men selvfølgelig med 
overlap, eftersom poser kan indeholde flere plasttyper – og f.s.v.a. ’biogene’ ALTID gør det, da 
det p.t. ikke er muligt at fremstille rent biogent-baserede poser, men kun poser med et 
biogent indhold på op til 30-40 %.

Figur 1: Oversigt over plasttyper, som kan anvendes til madaffaldsposer. Fra Asbjørn 
Wejdlings (COWI) præsentation på DAKOFA-konferencen den 19.06.18.6

Der findes TÜV-AUSTRIA-certificeringer7 for såvel bionedbrydelighed (’OK Compost’ – baseret 
hvad angår måling af bionedbrydelighed på EN 13432, som er emballagedirektivets standard 
for bionedbrydelighed) som biogen (’OK Biobased’ – baseret hvad angår måling af indholdet af 
biogent kulstof på kulstof-14-metoden og desuden en ’NEN Bio-based’-standard, baseret på EN 
16785-1), og i det omfang poserne opfylder disse certificeringskrav, kan de markedsføres med 
hhv. mærket ’OK Compost’ og ’OK Biobased’.

6 Hele præsentationen kan ses her på DAKOFAs hjemmeside: 
https://dakofa.dk/?type=71598&tx_tcdakofa_forcedownload%5Bdownload%5D=30470&tx_tcdakofa_forcedownload
%5Bcode%5D=d6f3b2186182f64ac21cf1869d42d3fca901515c&cHash=26d97fc80ae52ee1ccd726a8f217af70 
7 Certificeringerne omtales nærmere her på TÜV’s hjemmeside: http://www.tuv-at.be/home/ 

https://dakofa.dk/?type=71598&tx_tcdakofa_forcedownload%5Bdownload%5D=30470&tx_tcdakofa_forcedownload%5Bcode%5D=d6f3b2186182f64ac21cf1869d42d3fca901515c&cHash=26d97fc80ae52ee1ccd726a8f217af70
https://dakofa.dk/?type=71598&tx_tcdakofa_forcedownload%5Bdownload%5D=30470&tx_tcdakofa_forcedownload%5Bcode%5D=d6f3b2186182f64ac21cf1869d42d3fca901515c&cHash=26d97fc80ae52ee1ccd726a8f217af70
http://www.tuv-at.be/home/
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Der er som sagt ingen direkte sammenhæng mellem, om en pose er bionedbrydelig og om den 
er biogen, men derimod er der en direkte sammenhæng mellem, om en pose er bionedbrydelig 
og om den er genanvendelig. Bionedbrydelige poser er således IKKE genanvendelige.

VISSE former for biogen plast kan faktisk genanvendes (nemlig hvor de plantebaserede 
byggestene er anvendt til at opbygge traditionelle plast-molekyler som f.eks. PE og PET), men 
det kan ikke aflæses ud fra mærkningen, ligesom de biogene poser som nævnt også altid vil 
indeholde en vis andel fossilt baseret plast.

Bionedbrydelighed/komposterbarhed
TÜV præciserer på sit hjemmesideopslag, at der er forskel på ’bionedbrydelighed’ og 
’komposterbarhed’8, og beskriver, hvorledes bionedbrydelighed ikke nødvendigvis fører til, at 
et materiale nedbrydes til et produkt af god kompostkvalitet. Det sidste afhænger således af 
temperatur og det miljø, hvor nedbrydningen finder sted. 

Som konsekvens heraf har TÜV derfor udviklet to forskellige certificeringer nemlig ’OK 
Compost’ for poser, der er komposterbare i industrielle processer (dvs. kammerkompostering 
med temperaturer mellem 50 og 60oC), og ’OK Compost HOME’ for poser, der kan 
komposteres i traditionelle hjemmekomposteringsbeholdere (uden væsentlig 
temperaturstigning).

Emballagedirektivets EN 13432 relaterer sig udelukkende til industrielle processer, og giver 
således ingen garanti for, at poserne nedbrydes ved lavere temperaturer end de 50-60oC. Er 
posen ikke mærket udtrykkeligt med ’OK Compost HOME, er der derfor ingen garanti for, at 
poserne nedbrydes ved lavere temperaturer.

Hvad angår kravet til bionedbrydelighed under anaerobe processer (ved f.eks. mesofil 
bioforgasning, hvor temperaturen ligger omkring 40oC), stilles alene krav om, at minimum 
50% skal være nedbrudt efter 2 måneder (og opholdstiden i en biogasreaktor er som nævnt 
typisk kun 20 dg). 

Når standarden ikke kræver større nedbrydelighed, skyldes det, at man i det øvrige Europa 
typisk efterkomposterer digestatet aerobt (ved kammerkompostering), hvor der vil ske en 
yderligere nedbrydning. 

Under de aktuelle danske forhold udkøres digestatet direkte på landbrugsjord – uden 
forudgående aerob udrådning.

Stumper af bionedbrydelige poser, der udelukkende er mærket ’OK Compost’, vil således 
kunne forekomme i det udrådnede digestat, hvis de i de forudgående proces er nedbrudt til 
partikler/småstykker, der har kunnet passere sien i AffaldPlus’ pulperanlæg, og der er ingen 
garanti for, at de nedbrydes yderligere i marken. For stumper af poser, mærket med ’Ok 
Compost HOME’ vil der være en mulighed for, at de nedbrydes helt eller delvis i forbindelse 
med bioforgasningen eller i hvert fald efterfølgende på marken.

8 People often get "biodegradable" and "compostable" mixed up but they do not mean the same thing. A 
biodegradable product may be broken down by microorganisms but this does not necessarily imply that the product 
can be converted into good quality compost.
Biodegradability and compostability rely heavily on the environment where the product is broken down. As each 
environment (compost, soil, water, …) has different temperatures and microorganisms, the speed of the 
biodegradation process may vary from one site to another. 
For example, bioplastics which are biodegradable in an industrial composting plant (the most aggressive atmosphere 
regime) are not always biodegradable in water or soil, or even in a compost bin in the garden (owing to the lower 
temperatures).
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Biogen
TÜV-certificeringen har to hovedforudsætninger, for at en pose kan mærkes ’OK Biobased’9, 
nemlig at det totale organiske kulstofindhold skal være mindst 30%, og at det produkt, som 
ønskes mærket, består af mindst 20% kulstof.

Kravet om, at blot 30% af kulstoffet skal være biogent, skal ses i sammenhæng med 
branchens oplysninger om, at det p.t. maksimalt er muligt at anvende 30-40% biogent baseret 
plast, og at det anses for meget ambitiøst at tro, at man kan nå 50%.

Det kan derfor ikke undre, at Københavns Kommune finder præcis 70% fossilt kulstof i de 
poser, de har indkøbt som ’biogene’, sådan som bl.a. Ugebadet Ingeniøren kunne afsløre i 
foråret (se note 5 ovenfor). De opfylder således TÜV-kravet til ’OK Biobased’, og ’afsløringen’ 
er således blot udtryk for, at kommunen ikke har kendt til detaljerne i mærkningsordningen.

Opsummering
AffaldPlus-kommunerne og AffaldPlus har under inddragelse af den tilgængelige viden og 
erfaringer fra andre kommuner løbende overvejet valget af poser til madaffald, herunder 
overvejet, om poser bør stilles til rådighed af renovationsordningen (uddeles og/eller gøres 
tilgængelige på udvalgte steder) eller om de blot skal indkøbes af borgerne efter eget valg.

Der er enighed om, at der ligger et stor kommunikationsmæssig potentiale i at uddele poserne 
ved ordningens start, idet det herudover overvejes, om der fortsat skal ske uddeling, eller om 
poserne blot bør gøres tilgængelige for borgerne – eller om borgerne helt selv skal stå for 
poseindkøb (og dermed valg) fremover. 

Slagelse Kommune, der har haft indsamling af madaffald i adskillige år og som startede med 
husstandsomdeling af poser, men siden er gået over til en henteordning for borgerne, 
opretholder deres nuværende ordning med at gøre poser gratis tilgængelige på nærmere 
angivne steder, herunder også en række supermarkeder, hvor butikkerne godtgøres for at 
stille hyldemeter til rådighed. 

Sorø Kommune vil kopiere Slagelse-modellen. 

Næstved og Vordingborg Kommuner har i fællesskab indkøbt 19 µ LDPE-poser af genavendt, 
fossilt materiale, og uddeler 3 ruller af 50 stk. til en start. Næstved kommune agter herefter at 
overlade det til borgerne selv at indkøbe poser efter eget valg, og øvrige kommuner overvejer 
p.t., i hvilket omfang de vil gøre husstandsuddeling til en fast del af ordningen, eller om de vil 
kopiere Slagelse-modellen/overlade det til borgeren at indkøbe poser.

Der er enighed kommunerne imellem om, at plastkonceptet er så langt at foretrække, først og 
fremmest fordi det giver borgerne en vis sikkerhed for, at madaffaldet forbliver i posen (den 
opløses ikke som papirposer ellers kan gøre), og at den kan lukkes effektivt og dermed 
minimere lugt- og fluegener. Samtidig synes plastkonceptet også et være det mest optimale 
med hensyn til den efterfølgende pulpning og mellemlagring af pulp.

Der er ikke enighed kommunerne imellem om valg af plasttype.

Baseret på den nu tilvejebragte viden, står det klart, at dersom den plast, der sorteres fra i 
pulperen, på et tidspunkt kan sendes til genanvendelse (i stedet for som nu blot brændes), er 

9 Each product must meet the following two requirements:
    1. the total organic carbon content of the product is at least 30%
    2. the carbon content of a renewable raw material (biobased) is at least 20 %.
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det ekstremt vigtigt, at den består af traditionelle plasttyper, som godt kan være biogene, men 
ikke alle biogene plasttyper er traditionelle. På figuren nedenfor er indcirklet de typer, der vil 
kunne anvendes i et scenarie, hvor poserne genanvendes.

Så længe poserne som nu blot brændes, er det vigtigste, at de rent faktisk udsorteres i 
pulperen. HVIS man samtidig vil sikre sig, at de fraktioner, der eventuelt måtte passere 
gennem pulperens si rent faktisk nedbrydes efterfølgende, kan man vælge bionedbrydelige 
poser, men så af typen ’OK Compost HOME’, idet der må formodes at ske en nedbrydning også 
under normale temperaturer. Omvendt har disse posetyper en tilbøjelighed til at gå i opløsning 
og måske i større udstrækning trænge gennem pulperens si og give anledning til nu-og-her-
overskridelser i pulpen af kravene i den nye slambekendtgørelse.

Den mest ideelle løsning ville selvfølgelig være, hvis poserne kunne udsorteres til 
genanvendelse, og i den forbindelse blev lavet til nye madaffaldsposer, subsidiært, at der 
etableres en cyklus af indsamlet folie fra genbrugspladserne, der lavedes til madaffaldsposer.

Aktuelt har Næstved, Ringsted, Sorø og Vordingborg valgt fossilt baserede plastposer, for 
Sorøs vedkommende p.t. uden specifikke krav til indhold af genanvendeligt plast, mens de 
øvrige har valgt poser af ’genanvendt plast’, hvor Næstved og Vordingborg har 
kravspecificeret, at der skulle være tale om 100 % genanvendt plast (mens Horsens Kommune  
eksempelvis har valgt plastposer, der består af 20 % genanvendt plast, 50 % afskær (altså 
også genanvendelse, men af højere kvalitet) og 30 % virgin plast – det skete efter at have 
afprøvet papirkoncept med stor maddike-effekt i den første sommer).

Slagelse Kommune har et restoplag af eksisterende poser, og afventer erfaringer fra de øvrige 
kommuner inden endeligt valg.

Hvis g
enanvendes

Hvis fo
rbrændes
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Faxe Kommune overvejer en bionedbrydelig pose af biogen oprindelse (først og fremmest 
p.g.a. signalværdien), og har haft et udbud af poser, hvor der som en option anmodedes også 
om tilbud på bionedbrydelige og biogene plastposer. 

To leverandører har budt ind hermed. 

I udbuddet efterspurgtes 100 % bionedbrydelige og 100 % biogene, men de indkomne tilbud 
refererer alene til gældende standarder (’OK Compost’ og ’OK Biobased’) – dvs. der kan 
maksimalt forventes et biogent indhold på i størrelsesordenen 30 %, og bionedbrydelighed er 
kun garanteret ved industriel kammerkompostering (ved 50-60oC).

Der er en teoretisk fare for, at bionedbrydelige poser går i opløsning frem mod og under 
pulpningsprocessen, og at mindre stykker af plasten vil kunne forcere sien i pulperen.

Dersom Faxe Kommune vælger en af disse poser, vil den løbende overvågning af pulpen (som 
efter reglerne i slambekendtgørelsen vil ske hver 3. måned), formentlig kunne afsløre, hvorvidt 
og i hvilket omfang de forskellige posetyper måtte dukke op i pulpen, og posevalget vil på 
denne baggrund kunne evalueres.

Forslag til fælles udmelding vedr. valg af madaffaldsposer til brug i AffaldPlus’ 
opland

AffaldPlus-kommunerne er enige om, at der er mange fordele forbundet med at vælge 
plastposer frem for papirposer, først og fremmest fordi det giver borgerne en vis sikkerhed for, 
at madaffaldet forbliver i posen (den opløses ikke som papirposer ellers kan gøre), og at den 
kan lukkes effektivt og dermed minimere lugt- og fluegener.

Markedet for plastposer til madaffald er meget svært at gennemskue. Der findes godt nok 
autoriserede mærker for, om poserne er bionedbrydelige, og om de er baseret på biogent 
materiale – dvs. plantemateriale i stedet for fossil olie.  

Men selv om en pose er mærket med, at den er bionedbrydelig (f.eks. med mærket ’OK –
Compost’), så kan det meget vel være, at den kun nedbrydes, hvis den opvarmes til 50-60oC, 
og derfor ikke i de biogasanlæg, som AffaldPlus leverer pulpen til. 

Og selv om en pose er mærket med, at den er baseret på biologiske materialer (f.eks. ’OK 
Biobased’), så betyder det blot, at minimum 30% af plasten er biobaseret, mens resten er 
fossilt, idet det i dag ikke er muligt at fremstille 100 % biogent baserede poser (typisk kun 30 
% og måske op til max 50 % i en ikke al for fjern fremtid).

Samtidig er det ikke ud fra mærkningerne muligt at gennemskue, om plasten i poserne kan 
genanvendes eller ej. F.eks. kan de bionedbrydelige poser IKKE genanvendes, mens nogen af 
de biogene poser kan og andre ikke.

Derfor har kommunerne i AffaldPlus’ opland besluttet til en start at indkøbe og stille de poser 
til rådighed for borgerne, der p.t. egner sig bedst til den håndteringsform, madaffaldet 
undergår: Oprøring til en lind grød (’pulp’), som sis og efterfølgende tilføres til biogasanlæg, 
hvor der udvindes gas af affaldet, hvorefter den næringsrige rest (digestatet) føres tilbage til 
landbrugsjord som gødning, og hvor der findes krav til max-indhold af plast og andre 
fremmedstoffer i pulpen. Sigteresten fra pulperen brændes i dag på AffaldPlus’ 
affaldsenergianlæg i Næstved, som pulperen er en integreret del af.
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I det omfang der åbner sig mulighed for at få plasten genanvendt, vil kommunerne selvfølgelig 
sikre, at de poser, der fremover eventuelt stilles til rådighed, rent faktisk kommer til at bestå 
af plasttyper, der kan genanvendes.

Hvis man derfor som borger vil sikre sig, at man anvender den mest optimale pose til formålet, 
som ikke havner på landmandens mark/i naturen, skal man blot bruge den pose, som 
kommunen nu har stillet til rådighed.

Skulle man komme i bekneb, er det altid muligt at bruge en hvilken som helst plastpose, da 
AffaldPlus har etableret et meget robust system til håndtering af madaffaldet, men de bedste 
poser til formålet vil til hver en tid være dem, kommunen har delt ud. 

Det vigtigste er at få emballeret madaffaldet i en plastpose med knude, så lugt- og flue-gener 
minimeres.  Kommunerne vil fremover løbende orientere på deres hjemmesider om de p.t. 
mest velegnede posetyper.

Bilag:

I: Sammenskrivning af punkter vedr. madaffaldsposer i Plangruppe-
referater fra perioden 2017-2018

II Notat af 16. februar 2017, Anbefalinger vedr. valg af poser til madaffald.

Det skal bemærkes, at Bilag II rummer yderligere 3 underbilag, der ligeledes er nummereret 
med romertal.
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Bilag I

Udpluk af Plangruppemøde-referater 2017-2018 (vedr. madaffaldsposer)

Referat af pkt. 6 på Plangruppens møde 20.02.17

Ad. 6) Drøftelse af posevalg for madaffald
På forrige møde drøftedes kort, hvilke poser (plast, bioplast eller papir), der bør anbefales ved indsamling 
af madaffald, og Plangruppens medlemmer opfordredes i den forbindelse til at indsende argumenter for 
og imod. 

Argumenterne var samlet op i bilag III til dagsordenen, som HEW fremlagde, idet han desuden 
bemærkede, at COWI efter det oplyste arbejder på en miljøvurdering af de posetyper, der almindeligvis 
anvendes på markedet, og at han ville undersøge dette nærmere. 

HEW citerede endvidere oplysninger fra Gemidan (leverandøren af det pulperanlæg, der skal behandle 
det indsamlede madaffald), som var indhentet af Ole J. Andersen, og som er indsat som bilag II til 
referatet (og hvorefter der angiveligt slap mere plast med igennem pulperens sigte, hvis der anvendtes 
bionedbrydelige poser, eftersom de er under opløsning, når de kommer frem til pulperen, men at de så 
må formodes at blive nedbrudt efterfølgende, dels i biogasanlægget (i mindre omfang) og på marken)10.

Endelig havde Ole J. Andersen på formiddagens KG-møde præsenteret det nye pulperanlæg, herunder 
beskrevet, hvorledes rejektet, som anlægget nu er designet, snegles direkte ind i forbrændingsanlægget, 
men direkte adspurgt også havde forklaret, at rejektet om ønsket ville kunne snegles ud i container til 
eventuel efterfølgende sortering med henblik på genanvendelse. Den nuværende fremgangsmåde er 
valgt for så vidt muligt at undgå lugt- og arbejdsmiljøgener i f.m. håndteringen af rejektet, som p.t. ikke 
forventes at være specielt velegnet til genanvendelse (indeholder ud over plast så også alle andre 
fejlsorteringer fra affaldet).

Der lagdes herefter med afsæt i GM’s skematiske oversigt (som fik mange rosende ord med på vejen), 
suppleret med oplysningerne fra Ringsted om priser og med forbeholdene fra Faxe Forsyning om det 
uheldige i at anbefale plastik midt i en tid, hvor problemerne med plastik i miljøet ellers har stigende 
opmærksomhed, op til drøftelse af,
- om der skal arbejdes hen mod ensartede anbefalinger, og hvis ja,
- hvilke posetyper, der så skal anbefales, og
- om disse så skal uddeles.

Som udgangspunkt var kommunerne tilbøjelige til at fravælge papir som en løsning, da det giver 
borgerne for mange dårlige oplevelser med affald, der bløder igennem (også selv om OJA i en personlig 
kommentar supplerende har oplyst, at han i 30 år har kørt papir-koncept, hvilket er velfungerende, når 
blot man tømmer biospanden efter hvert hovedmåltid – se OJA’s mail i bilag II).

Det efterlader kun plast eller bioplast som en løsning, og det springende punkt er her, om plasten i 
rejektet ønskes genanvendt eller ej. 

Hvis det ønskes genanvendt, er det et problem at anvende bionedbrydelig plast, som ikke kan adskilles 
fra plast i en efterfølgende sortering, og som ødelægger kvaliteten af det plastfolie, man ellers ville kunne 
tage ud til genanvendelse. Indtil videre vil det imidlertid ikke være et problem, da al rejekt jo p.t. tænkes 
ført til forbrænding.

LLT oplyste, at hun havde været i selskab med Vestforbrændingskommunerne, som har brugt 
majsstivelsesposer, men som nu af Vestforbrænding har fået besked på at gå over til plast grundet ny 
operatør, og at det er kommunerne meget kede af, da de mener, at bioposerne i sig selv sender et godt 
signal, og at man får bedre kvalitet ud af det.

10 På en efterfølgende plastkonference i Nyborg den 28.02.17 redegjorde Sine Beuse fra DN om nogle problemer med 
forskellige typer af bionedbrydelige poser, hvoraf nogen tilsyneladende først nedbrydes ved temperaturer på 70 
grader C (som godt nok opnås ved kontrolleret kompostering, men ikke i biogasanlæg endsige på marken). Derfor 
vigtigt i givet fald at vælge de rigtige typer.
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LLT påpegede, at hvis rejektet skal genanvendes, vil det skulle sorteres under alle omstændigheder.

TSJ opfordrede til at fokusere på signaleffekten. Ringsted har indsamlet i papir i større samlede 
bebyggelser, men hører, at det er besværligt, og poserne fylder rigtig meget, når de skal deles 
ud/opbevares hos borgerne. Signalværdien var ellers god, men det giver ikke den store 
borgertilfredshed.

Ringsted prøver nu i 180 lejemål at uddele plastposer (lavet af genbrugsplast) og majsstivelsesposer i 
hver sin halvdel. Tester så, om mængderne til genanvendelse stiger.

TSJ hæftede sig ved, at uanset hvad, så vil der ske en udsortering af poserne, som indtil videre vil gå til 
forbrænding, og at man derfor fra Ringsteds side vil fokusere på signalværdien – og under alle 
omstændigheder udlevere poser til borgerne.

LLT oplyste, at i Vestforbrændingskommunerne sker der konsekvent uddeling af poser, hvilket er 
organiseret på den måde, at når folk mangler poser, signalerer de det skraldemanden ved at binde en 
tom pose til affaldsbeholderens låg.

KAN oplyste, at Næstved har satset på at kunne bruge plastposer, da det er mest hygiejnisk og 
opbevarer affaldet på bedste vis. Mener ikke, at majsposerne giver den store mening, når de alligevel 
sorteres fra. Når vi en dag kan udsortere plasten, vil det være vigtigt at gå efter en optimal plasttype. 
Majsstivelse og papirposer giver kun mening, når man komposterer. Enig i, at man bør uddele poser, så 
der kan signaleres budskaber på dem. Ikke afklaret, hvordan udlevering skal finde sted, men vil nok gå 
efter en løsning, hvor der ikke sker kun årlig uddeling.

SF fandt det vigtigt, at poserne uddeles med tydelig information om kvalitetsvalget – herunder gøre det 
tydeligt, hvorfor det giver mening at vælge f.eks. plast. Bemærkede sig, at genbrugsplastposer vil være 
et godt signal. 

LSS gjorde opmærksom på, at kun CO2-effekten vil være den eneste forskel mellem p.d.e.s. 
konventionel plast og p.d.a.s. majsstivelsesposer, hvis poserne udsorteres og brændes.

LLT gjorde opmærksom på, at også mikroplasten, som følger med i pulpen, kan være et problem. 
Stykkerne vil være så små, at man ikke kan kende dem fra f.eks. sandkorn.

GM gjorde opmærksom på, at hvis man uddeler en plastpose, vil den kunne bruges til mange ting, mens 
majsstivelsesposer ikke kan finde så mange alternative anvendelser, og oplyste videre, at Slagelse 
Kommunes Fokusgrupper ingen præferencer havde haft m.h.t. posetype, men at de var meget optagede 
af, at man fik poser med sorteringsvejledning/budskaber på.

Sorø Kommune overvejer p.t. at lade borgerne købe selv. 

Vordingborg er usikre, og overvejer en model, hvor poser kun uddeles fra start (med information og 
tilkendegivelse af, hvilken pose, der er gode).

Det besluttedes, at HEW undersøger om COWI-projektet med de forskellige poser gennemføres, samt 
rådfører sig med Vejle og Randers. KMW rådspørger Horsens. 

Spørgsmålet tages op igen ved et kommende møde, når beslutningsgrundlaget er yderligere uddybet.

Referat af pkt. 4 på Plangruppens møde 27.03.17

Ad. 4) Nye bidrag til pose-diskussionen (plast, bioplast eller papirposer til madaffald)
Det besluttedes på Plangruppens seneste møde, at spørgsmålet om valg af poser til indsamling af 
madaffald skulle gøres til genstand for løbende drøftelser i takt med, at beslutningsgrundlaget modnes.

På mødet redegjorde KMW for de erfaringer, Horsens Kommune har gjort sig, idet der efterlystes 
eventuelle yderligere bidrag til afklaring.
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KMW havde således erfaret, at Horsens Kommune indførte husstandsindsamling af madaffald til 
bioforgasning i oktober 2015, og at der til en start uddeltes papirposer til alle husstande.

Det fungerede efter det oplyste problemløst frem til sommeren 2016, hvor der i en varmeperiode opstod 
en udbredt maddike-plage, som førte til megen presseomtale og shit-storm på facebook m.v.

Maddikeplagen udviklede sig i ferieperioden med begrænset bemanding i administrationen, og en 
politiker intervenerede derfor og lovede alle borgerne plastposer i stedet.

Kommunen rekvirerede skyndsomst alt, hvad der kunne opstøves på markedet af plastposer, som 
uddeltes indtil der ikke var flere, men der forekom hamstringer, som gjorde, at ikke alle fik.

Fra forvaltningens side fulgtes renovatøren på en runde, hvor omfanget af maddikeplagen vurderedes. 
Det måtte konstateres, at der var maddiker, men at de typisk forekom i madaffald, der var løst ilagt eller 
som lå i ikke-tillukkede poser, og især hvor der var tale om indvolde m.v. (fra fisk, f.eks.). Det kunne 
desuden konstateres hvor vigtigt det er, at også poserne i restaffalds-kammeret er forsvarligt tillukkede, 
da der ellers også sker maddikeudvikling her, som kan brede sig til madaffaldet.

Hen over vinteren har borgerne igen brugt papirposer, men kommunen har besluttet at uddele hvad de 
kalder ’grønne poser’ (plastposer, der består af 20 % genanvendt plast, 50 % afskær (altså også 
genanvendelse, men af højere kvalitet) og 30 % virgin plast). Poserne kaldes meget bevidst ikke for 
’plastposer’, men konsekvent ’grønne poser’. Der uddeles fortsat også papirposer til dem, der vil have 
det, men kun så længe lager haves. 

M.h.t. de nye, ’grønne poser’, er der valgt poser med ’snipper’, så det er muligt at binde dem forsvarligt. 
I f.m. indkøbene er kommunen blevet opmærksom på, at det ikke er ligegyldigt, hvilken længde 
snipperne har, da det udløser en særlig bæreposeafgift, hvis de er for lange. Det har givet anledning til 
fornyet medieopmærksomhed – også fra politisk hold.

Horsens kommune har stillet en række links omkring medieomtalerne til rådighed, som er optaget i Bilag 
I til referatet. 

Gemidan – der ikke p.t. håndterer madaffaldet fra Horsens - har overfor kommunen oplyst, at de 
generelt er glade for plastkoncepter, da der erfaringsmæssigt opnås bedre gasudbytter fra affald 
indsamlet i plastposer (jf. i øvrigt de tidligere citerede oplysninger fra Gemidan til Ole J. Andersen om, at 
fibrene fra papirposer går over i rejektet, da de er lange og seje, og at de opsuger biopulp, som dermed 
ikke kommer med i pulpen – samt at de fibre, der faktisk går med over i pulpen, ophober sig som 
flydelag i lagertanken for pulp).

På baggrund af KMW’s oplæg rejste KAN problemstillingen med indsamling i sække (som der fortsat er 
politisk ønske i Næstved om at tilbyde i boliger med udfordrede adgangsforhold), hvor det måske kan 
være et problem at indsamle madaffald i papirsække, hvis de opsuger energirig suppe i pulperen. HEW 
undersøger nærmere, hvad der er bedst (papir- eller plastsække).

HEW refererede, at der tilsyneladende ikke pågår en specifik analyse af poser i kommunepuljeregi, men 
at der udkommer/er udkommet i alt fem kommunepuljeprojekter, der arbejder med poser (se Bilag II til 
referatet).

Plangruppen følger løbende udviklingen og udveksler erfaringer m.v., indtil endelig beslutning træffes i 
den enkelte kommune.

Referat af punkt 3c på Plangruppens møde 11.12.17 (om posevalg):

c) Status for valg af poser til madaffald
Næstved, Vordingborg og Ringsted Kommuner har haft et møde med en plastposeleverandør, Scan Lux 
flexible fra Aarhus den 06.12.17. Der blev forevist forskellige posetyper, hhv. af genbrugsplast og 
majsstivelsesplast, forskellige tykkelser, svejseformer og tryk.

TSJ orienterede, suppleret af de øvrige kommuner, Plangruppen om deres observationer fra mødet samt 
overvejelser om en evt. fælles løsning (evt. fælles udbud på sigt). 

OJA deltog efter kommunernes ønske under punktet.
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Hvad angik fælles udbud, var der enighed om fra hver af kommunerne at foretage en prisafprøvning hos 
tre leverandører for at skabe overblik over pris- og leveringsbetingelser. Det har således vist sig, at der 
ikke er prismæssige stordriftsfordele ved at gå op på mængder til alle AffaldPlus-kommuner, men tvært 
imod en overvejende sandsynlighed for, at udbuddet så skal i EU-udbud.

Gruppen var mest tiltalt af en model med en godstykkelse på 19 µ i genbrugsplast.

OJA fremhævede, at leverandøren af pulperanlægget (som selv driver et tilsvarende anlæg) har oplyst, at 
poser af bionedbrydelige materialer, der er mixet med plast, giver den største gennemgang af plast til 
pulpen.

Mindst plast kommer der naturligvis, hvis der anvendes papirposer, men erfaringsmæssigt er borgerne 
mindre tilbøjelige til at udsortere i papir-koncepter (folk hælder så al fugtigt affald i skraldeposen i 
stedet), og derudover har leverandøren erfaring med, at store mængder papir (fra papirposer) udskiller 
sig som en papirfibermasse, der ophober sig som flydelag i lagertankene, som så derfor vil skulle tømmes 
helt ud med mellemrum.

Ved anvendelse af plastposer i stedet, opnås den mindste gennemgang af plast ved høje 
materialetykkelser. Leverandøren har endnu ikke mødt en øvre grænse for, hvor kraftig poserne må 
være, da de altid kan oprives. 

Hvis man har blandede poser, vil driftstiden skulle optimeres i f.t. den kraftigste pose, og der vil derfor 
være en teknisk fordel ved at tilstræbe samme posemodel i alle kommuner.

HSS forespurgte, om der vil blive kørt batch fra de enkelte kommuner, eller om affaldet vil blive blandet. 
HVIS batch, kunne effekten af forskellige poser prøvetestes.

OJA oplyste, at det vil blive blandet, da det kommer ind i takt med restaffaldet. 

LLT oplyste, at Faxe Kommune har valgt bionedbrydelige poser.

HSS appellerede til, at kommunerne på et tidspunkt i fællesskab tog stilling til posevalget, specielt hvis 
visse poser giver anledning til problemer i pulpen, da det er et fælles ansvar, at pulpen overholder 
kvalitetskravene.

OJA foreslog, at man efter en passende periode med drift foretog en analyse af pulpen, og her kortlagde, 
hvad det er for plasttyper, der forekommer, og sammenligner det med inputtet. På et sådant grundlag vil 
man kunne afgøre, om nogen af de valgte poser giver anledning til specielle problemer.

Slagelse Kommunes poseudbud udløber i august 2018, og inden da skal der træffes beslutning om de 
fremtidige poser, eventuelt træffes beslutning om forlængelse. Slagelse afventer således beslutninger i 
de andre kommuner.

FK lagde op til, at man forsøgte at få en relativ fleksibel rammeaftale, som ville gøre det muligt at få flere 
kommuner med i den takt, der opstår interesse herfor.

OJA oplyste direkte adspurgt, at anlægget går i prøve-drift senest 1. april, hvor leverandøren indkører 
anlægget over tre måneder m.h.p. endelig overdragelse 1. juli 2018. GM gentog sin påmindelse om, at 
Slagelse-affaldet indtil 1. maj, hvor en indsamlingsordning for haveaffald træder i kraft, vil indeholde 
meget haveaffald, hvilket OJA vil være opmærksom på. 

Egenkontrollen går på tørstof og på ikke-nedbrydeligt kulstof, men derudover er det muligt at lave 
yderligere egenkontroller af f.eks. plastindhold m.v., og det vil også blive gjort under testforløbet. 

OJA efterlyste igangsætningstidspunkter for de enkelte kommuners ordninger, hvilket HEW tilvejebringer.

På spørgsmål om, hvorfor gruppen specielt pegede på tykkelsen 19 µ svarede TSJ, at der i dag typisk 
anvendes posetykkelser på 19, 24 og 30 µ, og eftersom TSJ havde års personlig og problemfri erfaring 
(fra sin bolig i Holbæk Kommune) med 8 µ’s-poser, var det hans og gruppens opfattelse, at det burde 
være tilstrækkeligt med en 19 µ-kvalitet.
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HSS & TSJ kontakter nogle af de kommuner, der kører med de forskellige godstykkelser m.h.p. 
indsamling af erfa.

Økonomi:
En rulle med 50 stk. 19 µ koster p.t. i omegnen 5,50-6,00 DKK med påtryk. Engangsydelse for kliché til 
tryk er i størrelsesordenen DKK 5.000. Der er en leveringstid på 10-12 uger. 

Hvis individuelt tryk, vil det under alle omstændigheder blive betragtet som enkelt-ordrer.

Konklusion: De enkelte kommuner indgår nu aftaler, og foreslås at holde sig til én start-leverance til et 
års forbrug, hvorefter der evalueres efter et halvt år, om der evt. bør ske ændringer i næste runde.

Faxe vil på baggrund af dagens drøftelser gen-overveje længden af deres pose-udbud.

Næstved Kommune vil til en start afprøve med og uden poser til madaffald i to forskellige 
forsøgsområder.

Plangruppens møde 22.01.18:
c) Status for valg af poser til madaffald
Herunder erfaringer med priser, kvaliteter og leveringsbetingelser, samt tilbagemelding fra HSS og TSJ 
vedr. erfa-indsamling om forskellige godstykkelser (19, 24 og 30 µ) fra andre kommuner (jf. pkt. 3.c. i 
referatet fra forrige møde).

Ringsted har lagt sig fast på 19 µ og genbrugsplast. Har haft møde med en leverandør, som selv nævner 
20 µ som fuldt tilstrækkeligt - så det er niveauet, der anbefales. Ringsted vil overveje ’flapper’, der 
nudger brugerne til at slå knude.

Vordingborg har været i kontakt med Silkeborg Kommune, som er fuldt tilfredse med 19 µ – dog 
konstateret problemer med svejsning ét bestemt sted i de poser, Scanlux leverer. Scanlux er 
opmærksomme på problemet, og man skal huske at tale svejsning med dem, hvis det er dem, man køber 
poser hos. 

Sorø har hjemkøbt 19 µ Scanlux-poser til udbringnings-situationen. 

Slagelse har som tidligere nævnt en eksisterende leveringsaftaler frem til efteråret.

Med 10 ugers varsel er prisen i størrelsesordenen 5,5-6 DKK, men hvis kortere varsel bliver den 
væsentligt højere, da de da skal fremstilles i Europa. Der er ingen prismæssige ’stordriftsfordele’, når 
først man kommer over de første 1-2 mio. stk.

Der var enighed om, at vi skal evaluere løbende på kvaliteter og evt. vandring til pulp. 

Kommunerne deler oplysninger om, hvor der købes, og hvilken tekst, der tænkes anvendt. 

Næstved Kommune kommer i april ud med to forsøg med 19 µ pose af plast fra Scanlux. Prøver at skrive 
på posen, at der skal slås knude. 

Plangruppens møde 18.06.18

Poser:

HEWs notat vedr. poser drøftedes. 

Det blev klargjort, at papirfibre fortrinsvis giver et driftsteknisk problem i lagersiloerne, hvor de ophober 
sig i toppen af pulpen.

Slagelse har ikke endeligt besluttet at vælge ikke-bionedbrydelige poser, så det er kun de fire kommuner, 
der har valgt. Slagelse overvejer stadig det fremtidige posevalg. Brugen af plastposer øger ikke 



23

nødvendigvis mængden, men der skulle have stået, at kommuner, der bruger plastkonceptet, generelt 
indsamler mere.

HEW udarbejder et generelt, opdateret notat, som kommunerne kan bruge.
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Bilag II

NOTAT
  

HEW
Dato: 16. februar 2017
Emne: Anbefalinger vedr. valg af poser til madaffald

Plangruppen drøftede kort på sit møde den 23.01.17, hvilke poser, der bør anbefales ved indsamling af 
madaffald.

Det besluttedes at tage spørgsmålet op på det kommende møde, og Plangruppens medlemmer 
opfordredes i den forbindelse til at indsende argumenter for og imod poseløsninger, herunder om det så 
skal være plast-, bio-plast- eller papirposer, der skal anbefales og evt. uddeles. 

Argumenterne er samlet i dette notat, og på baggrund heraf lægges der op til drøftelse af,
- om der skal arbejdes hen mod ensartede anbefalinger, og hvis ja,
- hvilke posetyper, der så skal anbefales, og
- om poserne i givet fald skal uddeles (eller blot anbefales).

Indkomne argumenter:

Slagelse, Ringsted og Faxe Kommuner har indsendt en række argumenter og kommentarer, som er 
optaget som hhv. Bilag I, II og II.

Næstved har ikke kommenteret, men har tidligere argumenteret for at lade borgerne selv bestemme, 
hvilke poser, de skal benytte (og så indrette behandlingsanlægget for madaffaldet derefter).

Sorø har meddelt, at de ikke gjort sig nærmere overvejelser, og der er ikke specifikke krav til poser i det 
regulativ, som er på vej gennem godkendelse.

Vordingborg har ikke kommenteret, og der er ikke fastsat særlige bestemmelser om poser i det 
regulativforslag, som netop er sendt i høring.

Hovedargumenter:
Gurli Møller har opsat argumenter for og imod brug af hhv. papir, majsstivelse (’bioposer’), plast og ’egne 
poser’ i en dobbelt matrix holdt oppe imod benyttelse, behandling og afsætning af slutprodukter, 
sortering og info (samt generelle betragtninger) – se Bilag I – og anfører selv i en ledsage-mail følgende: 
”Listen er helt sikker ikke fyldestgørende, men nu kan vi jo bare fylde på. Jeg har især bemærket 
hvad projekt Genanvend.mst.dk/kp118 er kommet frem til, dvs. anbefaler plastposer” – hvilket kan 
forstås sådan, at Slagelse p.t. også anbefaler plastposer (?).

Oversigten anbefales som grundlag for drøftelserne, da den medtager de fleste øvrige fremførte 
argumenter for og imod, dog ikke følgende, væsentlige supplementer:

 Ringsted supplerer med en oplysning om de faktiske priser ved indkøb og uddeling af 
bioposer (således DKK 78,45/husstand/år ved uddeling af 180 poser).

 Faxe supplerer med væsentlige synspunkter omkring signalværdien (den negative) ved at 
introducere plast midt i en periode, hvor trenden er den modsatte (og 3/4 af danskerne er 
imod engangsplastposer), og hvor hele mikroplast-diskussionen er ved at komme i fokus.

Øvrige kilder:

Kommunepuljeprojekt 118
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Gurli Møller referer bl.a. til kommunepuljeprojekt 11811, hvorfra nedenfor er sakset diverse 
hovedresultater og anbefalinger vedr. poser til madaffald:

 At madaffald og restaffald godt kan opsamles i samme beholder. Dog har restaffald 
samt madaffald opsamlet i bioposer tendens til at sætte sig fast i dobbeltbeholderen.

 At effektiviteten af indsamlet madaffald er bedst i de områder, hvor der er uddelt 
plastpose eller biopose.

 At kvaliteten af indsamlet madaffald er god, når blot der deles poser ud til opsamling af 
madaffaldet. Kvaliteten er lidt bedre for papirposer og bioposer.

 At plastposer til opsamling af madaffald giver færre gener i form af snavsede beholder, 
lugt, maddiker og fluer end papirposer og bioposer. Plastposer er også mindre 
tilbøjelige til at ’klæbe’ fast til beholderen i forbindelse med tømningen.

 At generne bliver mindre, hvis borgerne husker at opsamle affald i poser og binde 
knude på disse.

 At borgerne har været mest tilfredse med plastposen.
 Udlevering af poser til madaffald er et effektivt middel til at øge mængden af indsamlet 

madaffald. Dette forudsætter dog, at den udleverede pose fungerer godt – dvs. at 
posen ikke lækker eller går i stykker, og at posen har den rigtige størrelse.

 Forsøget viser, at en god sortering af én fraktion kan have en synergieffekt og smitte af 
på udsorteringen af andre fraktioner. Borgerne har været bedst til at udsortere 
madaffald, når de har fået udleveret en plastpose – eller alternativt en biopose. 
Borgere, der har fået udleveret papirpose eller slet ikke fået udleveret poser til 
madaffald, har en større tilbøjelighed til at fravælge sortering af madaffald. 
Udsorteringen af de tørre, genanvendelige materialer er ligeledes bedre i de områder, 
hvor der er udleveret plastposer (og bioposer). Når borgerne har optimal mulighed for 
at sortere én fraktion, så kan det altså smitte af på sorteringen af andre fraktioner.

Projekt større samlede bebyggelser
I AffaldPlus-kommunernes projekt Større Samlede Bebyggelser undersøgte Econet, hvorledes 
den procentvise fordeling af madaffald var, fordelt på forskellige poser og løs vægt i de tre 
forsøgsområder, hvor der indsamledes bioaffald, nemlig Skovparken i Slagelse (hvor beboerne 
havde adgang til bioposer, uddelt af kommunen) samt Sct. Jørgens Park og Vandtårnsparken i 
Næstved, hvor beboerne selv skulle stå for indkøb af eventuelle poser.

Resultatet fremgår af nedenstående figur (hvor det altså alene er madaffaldets fordeling, der 
vises):
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11 Kommunepuljeprojekt Nr. 118: Mere genanvendelse i henteordninger. Forsøg med henteordninger i   
Kjellerup og Sejs i Silkeborg Kommune. 

http://genanvend.mst.dk/projekter/projektbibliotek/2015/oeget-genanvendelse-i-henteordninger/
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Det ses, at også i Skovparken i Slagelse Kommune, hvor beboerne havde krav om at bruge 
bionedbrydelige poser og adgang til gratis bioposer, blev knap 10 % af bioaffaldet afleveret i 
traditionelle affaldsposer og ca. 17 % i ’anden emballage’. De 40 %, der lå i løsvægt, må 
tilskrives, at beboerne har tømt deres biosande ned i molokken/subsidiært har tømt den 
eventuelle pose, de har haft bioaffaldet i, og så efterfølgende har lagt posen til restaffald 
(hvilket underbygges af det faktum, at der slet ikke forekom madaffald i indkøbsposer i 
Skovparken).

Affalds- og indkøbsposer udgør hovedandelen (sammenlagt 60-80 %), når der som i Sct. 
Jørgens- og Vandtårnsparken ikke uddeles poser, og der anvendes slet ikke bioposer.

Konklusionen er, at uddeling af (bio)poser reducerer andelen af affald, der afleveres i affalds- 
og bæreposer betragteligt (men eliminerer ikke brugen helt). Omvendt øges andelen af affald, 
der afleveres i løs vægt, når der er krav om særlige poser, hvilket kan øge lugt- og 
fluegenerne i sommerhalvåret.

AffaldPlus’ kommuneservice- og kommunikationsafdeling:
Katja May Weber fremførte på forrige Plangruppemøde det synspunkt, at ensartede 
anbefalinger alt andet lige ville være lettere at kommunikere – og forstå – end forskellige.

AffaldPlus’ Energiafdeling
AffaldPlus’ energiafdeling vil på KG’s møde den 20.02.18 fremlægge en beskrivelse af det 
pulperanlæg, AffaldPlus er ved at indgå aftale om etablering af, herunder redegøre for 
anlæggets evne til at udsortere plast fra pulpen (idet de svenske standarder herfor honoreres). 
Uanset tilbageholdelse vil der dog under alle omstændigheder være en minimal andel af 
plasten, der slipper med ud i pulpen, hvilket selvfølgelig taler for brug af bioplast, mens det 
omvendt umuliggør eventuel genanvendelse af den udsorterede plast, der derfor må 
forbrændes. 

Opsummering i f.t. diskussionspunkterne:

Selv om der fremføres mange fordele for den efterfølgende behandling og udbringning af 
biopulpen synes der generelt ikke at være nogen kommuner, der anbefaler papirkonceptet 
(først og fremmest fordi det giver borgerne dårlige oplevelser, og fordi de fylder rigtig meget).

Valget synes derfor at stå mellem anbefaling af bioplast, plast og ’eget valg’, og her ser der 
som udgangspunkt ikke ud til at være enighed, da der er peget på alle tre løsningsmodeller. 
Den nyeste litteratur på området er ej heller éntydig, men hælder dog mest til plastposer (idet 
dog kvaliteten af det indsamlede synes en anelse højere ved bioposer).

Der synes ej heller at være enighed om uddeling eller ej, men det er klarlagt, at det vil koste 
DKK 78,45 pr. husstand pr. år (hvis der indkøbes og uddeles 180 stk. bioposer/år). Den nyeste 
litteratur peger på, at uddeling af poser fører til større indsamlingseffektivitet.
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Bilag I Gurli Møllers kommentarer vedr. poser til madaffald
Argumenter for imod køkkenposer til bioaffald (madaffald)
Slagelse Kommune
Type Papir Majsstivelse Plast Egne 

poser/bæreposer
For
generelt Afprøvet i Slagelse 

Kommune (SK)
Afprøvet i Slagelse 
Kommune (SK)

Afprøvet i andre 
kommuner

Lige ved hånden

Valgmulighed i dag i 
SK

Valgmulighed i dag i SK Giver færre gener i form 
af snavsede beholdere, 
lugt, maddiker og fluer. 
Anbefales i projekt 
genanvend.mst.dk/kp11
8

benyttelse Nemme at lukke 
som en bagerpose

Nemme at lukke med 
knude

Nemme at lukke med 
knude

Leveres på ruller Leveres på ruller
Pasform i de fleste 
køkkenspande

Pasform i de fleste 
køkkenspande

behandling og 
afsætning af 
slutprodukt

Må antages ingen 
problemer

Kan komposteres Kan komposteres Plasten kan 
genanvendes

Plasten kan 
genanvendes

sortering Signalerer bioaffald Signalerer bioaffald Minder om 
majsstivelsesposer

info Der kan trykkes 
information på 
posen

Der kan trykkes 
information på posen

Der kan trykkes 
information på posen

Imod
generelt Produktion af nyt plast 

skal/bør begrænses
Der skal sikres 
system der gør 
poserne tilgængelige 
for brugerne

Der skal sikres system 
der gør poserne 
tilgængelige for 
brugerne

Der skal sikres system 
der gør poserne 
tilgængelige for 
brugerne

benyttelse Går nemt i stykker Posen kan klæbe til 
beholderen, så 
bioaffaldet har svært 
ved at komme ud af 
beholderen

Kiler sig fast i  
beholderen

Fylder meget da de  
leveres i bundter

Har begrænset 
holdbarhed, da posen 
går i opløsning 

Passer ikke i alle 
køkkenspande

Skal opbevares i 
emballagepose i 
køkkenet

behandling og 
afsætning af 
slutprodukt

Rester kan ikke 
genanvendes

Kun ren plast kan 
genanvendes

Kun ren plast kan 
genanvendes

plaststykker er 
upopulært på 
landbrugsjorder og 
hindrer afsætning

plaststykker er 
upopulært på 
landbrugsjorder og 
hindrer afsætning

Rester ødelægger 
mulighed for at andet 
plast kan genanvendes

sortering Signalerer restaffald
info

gumol 1.2.2017
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Bilag II
Ringsted Kommunes kommentarer

Argumenter for og imod anvendelse af særlige poser til bioaffald.

a. Et af de argumenter vi hører fra vores brugere er, at bunden risikerer at gå ud af 
papirposen, når man tager den op af sit ”leje” spand, køkkenstativ eller andet. 
Vores teori er, at poserne sidder længere i ”lejet” end de to dage som vi 
anbefaler. Vi udleverer 180 poser pr. år; altså med en udskiftning pr. hver anden 
dag. Når det er sagt, giver de efterfølgende  argumenter ikke megen værdi.

b. Bioposer af papir har den fordel, at småt papirmateriale efter neddelingen bliver 
omsat i den efterfølgende proces, og bliver således ikke udspredt på marken. Hvis 
de alligevel ryger med på marken, vil de blive nedbrudt hen ad vejen.

c. Det samme gælder for nedbrydelige poser.

d. Modsat har bioposen af plast den ulempe, at småt plastmateriale risikerer at blive 
tilført markerne , ifm udspredning.   

e. Det samme gælder for nedbrydelige poser. 

f. Bioposen af plast holder på safter og fugt.

g. Der skal være så meget posemateriale, at bioposen kan lukkes med en knude. 

h. Bioposer af papir, ex. til et års forbrug fylder fysisk meget i køkkenskabet.

i. Pris for indkøb og udlevering af 180 bioposer (et års forbrug) er 78,45 kr. (2017-
tal)
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Bilag III

Faxe Kommunes kommentarer:

Vi er helt enige hos os om kun at bruge bioposer.

Bioplastposer til madaffald
Mikroplast er en et nyt problem i vandmiljøet, der kan have meget store konsekvenser, fordi 
partiklerne er svært nedbrydelige og kan optages af insekter og krebsdyr og dermed påvirke 
økosystemet i have, søer og åer. Dette er et fokusområde for vores spildevandsrensning, men 
vil også være relevant i forhold til spredning af pulp på markerne, hvis det indeholder 
mikroplast. Mikroplast findes allerede i vores madvarer, såsom honning. 

Her er argumenter for brug af bioposer:
  
• Nyt anlæg – god anledning til at lave en fremtidssikret løsning – mindre plast i 

naturen.

• Signalværdi over for borgere – ren fraktion.

• I Faxe har en del borgere stadig kompostbeholdere og derfor skal argumentet for 
at flytte bioaffaldet fra komposten til bioanlægget også være, at det kommer 
miljøet til gode på samme ’rene’ måde, som hjemmekomposteringen. Man ville 
aldrig lægge plast i sin kompostbeholder og urtehave! 

• Undgå mikroplast i landbruget ved brug af komposten fra pulpen – sikre ingen 
plastrester.

• 3 ud 4 danskere er for et forbud mod engangsplastposer iflg. Ingeniørforeningen 
IDA.

• Brug af engangsplast bliver i flere lande forbudt; Indien, Frankrig, Italien, 
Californien og Australien¬.

• Vestforbrændings kommuner er i samme situation med et nyt anlæg, som 
sorterer plastposer fra – de er dog lovet en løsning inden for et par år.

• Erfaringen i disse kommuner er at sorteringen i bioposer er bedre end i plast – 
signalværdien.

• Audebo – et anlæg som kan håndtere bioposer (medkomposteres).


