Spor 2: Biopulp/biogas – den
fleksible løsning
-AffaldPlus som eksempel
v/Henrik Wejdling, AffaldPlus
Slutcamp om bæredygtig behandling af
organisk dagrenovation
DAKOFA 16.11.15

Sorø

Ringsted

Slagelse
Faxe
Næstved

6 kommuner

Vordingborg

300.000 indb.
141.500 husstande
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Hvorfor pulper-sporet?
• AffaldPlus-kommunerne har besluttet at
følge et spor,
– hvor AffaldPlus står for forbehandlingen af
bioaffaldet og
– fremstiller en pulp, som i princippet vil
kunne afsættes på et frit marked for
biomasse til bioforgasning.

• Valget af dette spor skyldes først og
fremmest ønsket om:
– størst mulig fleksibilitet,
– at kunne udnytte en eventuel konkurrence om
bioaffaldet til at opnå så lave
behandlingsomkostninger som muligt
– at fastholde rejektet i affaldsoplandet m.h.p.
energiudnyttelse
– at begrænse logistikken mest muligt (rejekt direkte
til forbrænding)
– at udnytte synergieffekter ved forbrænding af afsug
(ventilationsluft fra pulper ledes ind i
forbrændingsanlæg)

Logistik, rest- og bioaffald i to-kammer
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Dagrenovation + organisk til
nærmeste forbrænding:
1,4 mio. ton-km
Bioaffald fra Slagelse til
Næstved: 0,28 mio. ton-km
Pulp til biogasanlæg:
0,70 mio. ton-km

Vordingborg

Mængder
• Potentialer nedjusteret i f.h.t
Miljøprojekt 1458
– Var boostet for at skabe balance
– 8 års erfaringer fra Slagelse viser noget andet
– Skelen til andre kommuner bekræfter dette
– Blødt haveaffald foreslås medtaget
• Ressourcestrategien foreskriver, at 3 %-point ud af
de 25 % af haveaffaldet, der skal energiudnyttes
fra 2018, skal bioforgasses

Bioaffald: Sådan gør borgerne i
enfamiliehuse i dag (kg/husstand/år)
Ingen indsamling

153305

Husstandsinds. (Slagelse)

~234
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Bioaffald: Sådan gør borgerne i
etageboliger i dag (kg/husstand/år)
Ingen indsamling

128190

Indsamling (Slagelse)

~154
5

Etageboliger, forsøg
Rest- og bioaffald, kg/husstand/uge, 2015
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Etageboliger – den gode historie
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Det traditionelle normalfordelings-princip
Genialt til beholderdimensionering (her COWI for Halsnæs m.fl.)
- men vildledende i jagten på fejlsorteringer

Normalfordeling m. 10% standardafvigelse

Sortering er ikke normalfordelt!
Her fejlsorteret glas i gram pr. uge, 197 husstande i Greve (Econet)
12 % af alt
fejlsorteret
hos én
husstand
91 % af alt
fejlsorteret
kommer fra
24 % af
husst.
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Sumkurver vidt forskellige for enfamile- og etageboliger
Tænkt eksempel, der viser andel af fejlsorteringer i husstande i de to
boligtyper
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Den mængde bioaffald, der kan indsamles i
landdistrikterne, vil hæve genanvendelsen med
gennemsnitligt 2,4 %-point
Bioaffald
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Beboere, Ton bio, Fokusmat.,
landdistr. formodet
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Den mængde bioaffald, der kan indsamles i
sommerhusene, vil hæve genanvendelsen med
gennemsnitligt 0,41 %-point
Sommerhuse Ubeboede ton bio/år fokus, ton
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Forudsætning: Der kan indsamles i alt 54 kg/sommerhus i de fire sommermåneder

Mængder til pulpning (biogas)

Økonomi
• Kalkuleret omkostning: DKK 400,-/ton
• Forudsætninger:
– Eksisterende bygning og vejesystem
– Eksklusive transportomkostninger (til/fra)
– Eksklusive efterfølgende udgifter/indtægter
ved bioforgasning (-100 / +100)
Aktuel forbrændingspris:
DKK 500,-

Forventet forbrændingspris:
DKK 600,-

Afsætningsscenarier
• Der kan opstilles fem scenarier for afsætningen
af den fremstillede pulp:
– Afsætning på et spotmarked P.t. no go (non existing)
– Afsætning på langtidskontrakter til konventionelle
biogasanlæg Oplagt – men Arlagården p.t. showspoiler
– Afsætning til rådnetanke på eksisterende
spildevandsanlæg P.t. afsøges to muligheder (men ej kap.)
– Afsætning til dedikeret biogasanlæg, der etableres i
eget regi Næppe volumen nok – nyt, fælles§60-selskab?
– Afsætning på langtidskontrakt til dedikeret økobiogasanlæg Interessant perspektiv – ikke mindst
formidlingsmæssigt!!!!

Økologiske driftsformer,
A+kommunerne
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Toksiske metaller i A+pulp (mg/kgTS)

Pulpen overholder økoforordningen,
men for kobber og zink med mindre
end faktor 2
Cadmium heller ikke for køn
Digestat kan derfor næppe overholde
Dedikeret anlæg ej muligt

Ikke meget øko-gødning at blande op med

?
I alt 4.465 ha

Alternativer: Naturpleje-biomasse, grøde, dedikeret biomasse,
industrielle produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse
på øko-forordningens Bilag I (også detailhandelaffald(?))

ØKO-forordningens krav til komposteret
eller forgæret husholdningsaffald (Bilag I)
• Produkt fremstillet af kildesorteret husholdningsaffald,
der er blevet underkastet kompostering, eller der er
sket en anaerob forgæring med henblik på produktion
af biogas.
• Kun vegetabilsk og animalsk husholdningsaffald.
• Skal være produceret i et lukket og overvåget
indsamlingssystem som er godkendt af medlemsstaten.
• GV’er for cadmium: 0,7; kobber: 70; nikkel: 25; bly:
45; zink: 200; kviksølv: 0,4; chrom (i alt): 70; chrom
(VI): 0

Next step
• NaturErhvervstyrelsen har med afsæt i Økologiplan
Danmark (indsatsområde 6.2) og med ophæng i Det
Økologiske Fødevareråd under Miljø- og
Fødevareministeriet nedsat en arbejdsgruppe, der har
til formål at formulere anbefalinger, som kan øge
økologernes adgang til plantenæringsstoffer ved
recirkulering.
• Arbejdsgruppen skal særligt afklare, hvilke muligheder
og udfordringer der er i forbindelse med anvendelse af
kildesorteret husholdningsaffald og organisk affald fra
servicesektoren som gødnings- og jordforbedringsstoffer
i økologisk jordbrug.
• AffaldPlus vil samarbejde med denne arbejdsgruppe.
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AffaldPlus i et triple smart grid

• HVIS AffaldPlus skal bidrage
aktivt til udbredelse af VE,
så skal AffaldPlus være
bundet op på et triple smart
grid og kunne….:

• Øge energi-effektiviteten på sine
anlæg (røggaskondensering, sol og
vind m.v.)
• Koble ud fra elnettet på et splitsekund når det blæser og bruge
energien på noget andet fornuftigt
(fjernvarme, brint)
• Aftage el fra nettet, når der er
overløbsstrøm og konvertere den til
varme (varmepumper, elpatroner)
• Koble ind med el-produktion på
split-sekund når vinden lægger sig
(ud over på forbrænding af affald så
også baseret på f.eks. biogas fra
affald, der kan bruges som drivmiddel, når der er rigelig vindkraft,
og på energipil m.v.)
• Levere varme året rundt – men
ikke nødvendigvis baseret på
affald!
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Konklusion:
• Biogas kommer til at spille en central
rolle i fremtidens energiforsyning
– Som buffer i et vind-domineret energisystem
– Som drivmiddel
– Som måden at udnytte både energi og
næringsstoffer på
– AffaldPlus-kommunerne kan bidrage med
20.000 ton bioaffald

