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Høringssvar til Ressource og affaldsplan for København 2019 - 2024 
 

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne takke Københavns Kommune for at udsende den 

nye affaldsplan i høring før den endelige vedtagelse. 

 

Der er så mange interesser involveret i de forskellige løsninger og muligheder, så det kan 

være svært for den enkelte borger og politiker til at finde frem til de rigtige løsninger. Tit er 

der ikke kun en rigtig løsning men flere. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har 4 grundlæggende forslag til bæredygtig affaldshåndte-

ring i København for, at den kan blive en del af den cirkulære økonomi, hvor affald ikke bræn-

des, men udnyttes til nye ressourcer til erstatning for nye: 

 

 Særskilt indsamling af madaffald er det første og vigtigste skridt mod cirkulær øko-

nomi. Her er København godt i gang. Det skal fortsættes og effektiviseres. 

 

 Det næste skridt er særskilt indsamling af plastaffald fra drikke og fødevareemballager. 

Dette er et nyt initiativ forårsaget af den ringe genanvendelse, der sker af det indsam-

lede plastaffald i dag. 

 

 Det tredje skridt er indsamling af pap/aluminium/plast kompositmaterialer bedre kendt 

som kartoner (Tetrapak) og smørbakker. Disse emballager udgør en stor del af restaf-

fald i dag. Mange både svenske og tyske kommuner samler disse ind til genanvendelse 

på svenske og tyske papirfabrikker. Det kan vi også gøre i Danmark. 

 

 Det sidste skridt er fuld udnyttelse af forbrændingsanlæggenes kapacitet med lokalt 

madaffaldsbaseret biogas samt bionaturgas. Det er en økonomisk nødvendighed for at 

kunne få de mange milliarder tilbage fra fejlinvesteringen i ARC, og samtidigt stopper 

biogas både behovet for import af affald og forbrænding af farligt affald.  

 

Pant på emballager og leasing af forbrugsgoder er de to mest effektive metoder til at samle 

affald ind på. De er mest effektive, fordi her er det udvidet producent ansvar juridisk og øko-

nomisk manifesteret i en lov. I lukkede områder har virksomheder som Tivoli frivilligt etableret 

pantsystemer. 

 

For forbrugsgoder er det leasing, hvor producenten påtager sig ansvaret juridisk og økono-

misk. Pantsystemer for emballager og leasingsystemer for forbrugsgoder skal promoveres så 

meget som muligt. 

 

Ikke alle emballager og forbrugsgoder kan omfattes af pant og leasingsystemer lige med det 

samme, så kommunen må fokusere på en indsats overfor affaldsstrømme, der ikke er pant på 

og som ikke er leaset. Hvordan og hvor meget kan kun afgøres på det konkrete lokale plan, 

men retningslinjen skal være at efterligne systemerne fra pant og leasing så meget som mu-

ligt. 

 

Løsningerne i indsamling og afhentning af affald fra husholdningerne skal hænge sammen med 

den efterfølgende behandling. Her er der dels rigtigt mange erhvervsinteresser involveret dels 

har kommunen allerede investeret i anlæg til behandling af affald fx et nyt affaldsforbræn-

dingsanlæg, der lægger en række bindinger på løsningerne.  
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Krav til rentabilitet i investeringerne gør gerne, at anlæggene skal være så store som muligt 

dvs. behandle så meget affald som muligt. Der opstår derfor tit en overkapacitet på de kom-

munale affaldsbehandlingsanlæg. En overkapacitet der hæmmer kommunernes habilitet, når 

de skal anvise affald til behandling. 

 

Samtidigt er affaldsmarkedet ikke så stabilt, at investeringer i store anlæg kan anbefales. Fx 

vil en investering i et stort plastsorteringsanlæg være totalt spild, hvis fødevarevirksomhe-

derne dels vælger andre emballagematerialer som pap, metal og glas dels vælger egne retur-

systemer som Dansk Retursystem. 

 

I stedet for et fokus på stort er godt, så skal fokus ændres til at tage mindre affaldsstrømme 

ud, og derigennem finde de rigtige og tilpassede løsninger. Løsninger, der er forhandlet, tilpas-

set og kontraktligt fastlagt fx med drikke og fødevarevirksomhederne. 

 

Anlægsstørrelser skal tilpasses til den fremtidige udvikling, hvor affald skal leveres tilbage til 

virksomhederne som ressource, og hvor virksomhederne gradvis overtager både drift og udgif-

ter for affaldshåndteringen. Det offentlige skal ikke hænge på store unødvendige investeringer, 

der kunne have været undgået, hvis der havde været et samarbejde mellem virksomhederne 

og kommunen. 

 

Forbrændingsanlæggene 

Når affald genanvendes eller måske endda genbruges, så vil der være en mangel på brændsel 

til ARC og Vestforbrænding, da de ud over opgaven med affaldsbehandling, også har en op-

gave at forsyne København og omegn med varme via fjernvarmenettet. 

 

Begge affaldsforbrændingsanlæg har kastet sig ud i import af affald fra UK samt i mange år 

samlet farligt affald til hobe på AV Miljø, som de ønsker at fylde tomrummet op til den fulde 

kapacitet ud med. 

 

Det importerede affald fra UK er for en stor dels vedkommende genanvendeligt bare ikke i UK, 

men derimod i både Sverige og Tyskland. Derudover regner man med i UK, at de selv kan 

håndtere deres eget affald i 2021ved udbygning af affaldsforbrændingssektoren m.v. Import af 

affald er således ikke en særligt langsigtet løsning. 

 

Der er mange uafklarede spørgsmål om forbrænding af farligt affald på de kommunale affalds-

forbrændingsanlæg. Det er sandsynligvis i strid med europæiske regler og internationale kon-

ventioner og til stor skade for befolkning og det omgivne miljø, hvis det farlige affald ikke de-

strueres på anlæg designet til destruktion af farligt affald. Det er således heller ikke en sikker 

energikilde. 

 

Som sidste mulighed er flis. Flis importeres fra mange forskellige steder i verdenen fra: 

 Eksotiske steder som Sydeuropa, Sydamerika og Afrika fx træaffald fra gummiplanta-

gerne i Ghana.  

 Det sydøstlige USA, hvor plantagerne tidligere har leveret til papirindustrien, og hvor 

der er store problemer med miljøorganisationer, der påstår, at det er rovdrift. 

 De baltiske lande, der tidligere havde plukhugst plantager (eller skovområder) og som 

svenskerne huggede fuldstændig ned i løbet af de sene 1990’er og erstattede med in-

tensiv skovdrift med træer på række (de er ikke vokset op endnu). 

 Rusland, der i gassammenhænge betragtes som politisk ustabilt, men som med træflis 

anses for at være OK. Det skal nævnes, at en stor del af træflis kommer Karelen, som 

er et finsk område Rusland besatte under vinterkrigen i 1939. 
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 I Polen har IKEA længe skaffet sig flis til produktion af spånplader. Her er der etableret 

intensiv skovdrift for mere end 100 år siden, hvor træer står i rækker, og som kan hug-

ges ned systematisk år for år. IKEA er dog ved at trække sig ud, da kraftværkindustrien 

lægger et pres på efterspørgslen og dermed prisen på flis. Det tager i Polen 120 år for 

at et træ er modent til hugst. Tiden kan dog sættes ned til 90 år ved at grundstød fjer-

nes og der i stedet tilsættes kunstgødning. 
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1. Miljøvurderinger 
 

En ressource og affaldsplan skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven. Derfor indle-

des høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening med en beskrivelse af, hvordan for-

eningen ser på miljøvurderinger. Samtidigt er resten af høringssvaret bygget op efter princip-

perne i en miljøvurdering: 

 

En miljøvurdering tager udgangspunkt i en miljøvurderingsteknik (beskrevet i VVM direktivet 

og miljøvurderingsloven), der kort kan beskrives som et iterativt forløb startende med en af-

grænsning og formålsformulering af, hvad vurderingen skal vurdere på. I dette tilfælde skal 

miljøvurderingen bruges til udarbejdelse af en ressource og affaldsplan. 

 

Miljøvurderingen består af 3 punkter eller analyseområder, se figur 1;  

 Den miljøtekniske beskrivelse, der afgrænser og sætter rammerne for, hvad vurderin-

gen omhandler.  

 Vurdering af effekterne i omgivelserne, der er baseret på afgrænsningen i den miljøtek-

niske beskrivelse, samt  

 En vurdering af forskellige løsningsforslag; der er som minimum krav, at der skal 3 ver-

sioner at vælge og vurdere imellem. 

 

 
Figur 1: Illustration af miljøvurderingsmetoden. 

 

Gennem den miljøtekniske beskrivelse fastlægges emissionstyper og mængder dvs. forudsæt-

ningerne for vurdering af miljøeffekterne.  

 

I den miljøtekniske beskrivelse opstilles et scenarium for, hvad der sker, hvis det ønskede pro-

jekt ikke gennemføres. Det benævnes for nul scenariet eller baseline. Nul scenariet er således 

et udtryk for, hvad der sker, hvis der ikke ændres noget, og ikke et udtryk for ingen aktivitet 

eller miljøeffekt. 
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I den miljøtekniske beskrivelse beskrives ud over nul løsningen, den ønskede løsning samt et 

alternativ. Det er altid vanskeligt at bestemme, hvad alternativet skal være. Affaldsforbræn-

dingsanlæggene, som københavnerne benytter, kan have et ønske, politiker og borgere et an-

det, og ikke mindst kan Danmarks Naturfredningsforening have nogle klare ønsker til affalds-

håndteringen. 

 

1.1 Fastlæggelse af de tre scenarier 

I høringsoplægget lægger forvaltningen ud med nogle bud på ressource og affaldsplan. Det vil 

Danmarks Naturfredningsforening betragte som et nul scenarium – scenarium 1, da det må 

formodes, at forvaltningen vil følge oplægget, såfremt der ikke kommer nogle forslag ind. 

 

Der et stort underskud i ARC, der skal dækkes ind. Derfor har ARC fremsendt en plan for re-

konstruktion af økonomien fremlagt for Teknik og Miljøudvalget i København. 

 

ARC ønsker at importere affald. Udbudsreglerne gør imidlertid, at ARC ikke må importere af-

fald for mere end 20 % af omsætningen. Derfor har ARC fået politikerne til at undersøge mu-

ligheder for udvidelse af den samlede omsætning for ARC. 

 

Det har ikke været politisk muligt at lægge ARC sammen med andre kommunale virksomhe-

der. Derfor har Købehavns Kommune besluttet at lægge affaldsindsamlingen ind under ARC 

dvs. af den vej udvide forretningsområdet og få en større omsætning. 20 % større omsætning 

giver så lov til faktuelt større mængder af importeret affald. 

 

ARC har i denne forbindelse valgt at stille forslag til investeringer i nye affaldsbehandlingsan-

læg. Det er nye anlæg, der ligesom investeringen i det alt for store affaldsforbrændingsanlæg, 

fastfryser affaldshåndteringen rigtigt mange år frem i tiden - langt længere end, hvad denne 

ressource og affaldsplan omhandler. 

 

Derudover har ARC allerede foretaget en hel del dispositioner som investering i et testanlæg til 

plastsortering samt etableret et oplag af shredderaffald, byggeaffald med PCB, behandlet træ-

affald på AV Miljø, et deponi ejet i fællesskab med Vestforbrændingen. De ønsker at brænde 

dette farlige affald. 

 

Danmarks Naturfredningsforening vil opfatte ARC planen med investeringer i anlæg som vil be-

stemme affaldshåndteringen mange år i fremtiden ud over planperioden som det ønsket sce-

narium ikke kun fra ARC men fra Københavns Kommune. 

 

Danmarks Naturfredningsforening er enig i, at økonomien skal rettes op på ARC, men det kan 

ske på en anden og langt mere bæredygtig måde både for økonomi, miljø og forsyningssikker-

hed. Det fastlægger Danmarks Naturfredningsforening som det alternative og 3. scenarium. 

 

De tre scenarier er derfor fastlagt på følgende vis: 

1. Forvaltningen: Nul scenarium; høringsudspillet 

2. ARC: Plan for rekonstruktion af økonomi 

3. DN: Den bæredygtige plan 

 

1.2 Cirkulær økonomi for affaldshåndtering 

En ressource og affaldsplan indikerer et ønske om cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi tager 

udgangspunkt i, at alle de ressourcer, der anvendes, skal efter produktion og forbrug vende 

tilbage som ressourcer igen, se figur 2 for illustration. 
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Figur 2: Forsimplet illustration ad cirkulær økonomi. 

 

Cirkulær økonomi tager udgangspunkt i inddragelse af naturen som ressource. Det sker ved 

den udvindende industri. Ressourcerne bearbejdes og sendes videre til detailindustrien, der di-

stribuerer produkterne til forbrug. Herefter tager affaldsbehandlingsindustrien over.  

 

For at være en del af cirkulær økonomi skal affaldet bearbejdes på en sådan måde, at affaldet 

kan vende tilbage som ressource igen. Cirkulær økonomi er delt op i to cirkler, den biologiske 

og den tekniske. Den biologiske omfatter organisk materiale m.v. herunder plast. Den tekniske 

cirkel omfatter ikke organiske materialer som metal og glas m.v. 

 

Ved at lukke cirklerne spares eller lukkes helt af for at inddrage nye ressourcer. Ved at lukke 

kredsløbene, så opstår der heller ikke nye effekter på omgivelserne som fx klimaeffekter. 

 

Undervejs i forløbet er der spild. Dette spild kan slippe ud til naturen. Det gælder derfor om at 

begrænse eller stoppe sådan et spild. Det kaldes for at lukke de små cirkler. Selvom spildet 

undervejs i forløbet kan være ganske stort og meget større end det som sendes videre i forlø-

bet som produkt, så vil den endegyldige kassation efter forbrug repræsentere det største spild. 

 

Danmark er et landbrugsland, så fokus bør være på håndteringen af landbrugsprodukter, dvs. 

fødevarer og deres emballager. Illustration af den cirkulære økonomi kan derfor rettes til, som 

illustreret i figur 3. I en kommunal ressource og affaldsplan kommer sidste trin i procesforlø-

bet, affaldsbehandling i fokus. 

 

Opgaven for affaldsbehandling er at bearbejde/omdanne affald til ressourcer igen. Målestokken 

for cirkulær økonomi er derfor, hvor meget af de forskellige materialer, der kasseres undervejs 

og til sidst, der vender tilbage som ressource til at producere det samme produkt igen.  
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Figur 3: Forsimplet og fokuseret illustration af cirkulær økonomi i Danmark 

 

Figur 4 viser de sidste trin i en lineær produktionskæde. Affaldsbehandlingen kan inddeles i 

flere undertrin afhængig af om det lykkes at få affaldet tilbage i kæden som ressource, eller 

om det bruges til produktion af et nyt produkt eller destrueres. 

 

 
Figur 4: Forsimplet illustration af graduering af forløb i affaldsbehandlingstrinnet.  
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Kommer affaldet tilbage i produktionskæden, så er løsningen illustreret med grøn, bruges af-

faldet til produktion af et nyt produkt eller anden anvendelse, så betegnes forløbet som ned-

cykling og er illustreret med en gul farve. Det betegnes i cirkulær økonomi ikke for genanven-

delse, da der ikke er taget stilling til om det nye produkt, når det kasseres, efterfølgende de-

strueres eller genanvendes igen. 

 

Kommunerne registrerer gerne det affald, der er samlet ind til genanvendelse, som genan-

vendt, men der indgår hverken det spild, der kan være i en bearbejdningsproces eller om af-

faldet ikke blot bliver til et andet produkt, der kan være mere eller mindre brug og afsætning 

for. 

 

Der kan være et betydeligt spild i både indsamling af affald samt i behandlingen. Dette hø-

ringssvar vil derfor ikke nøjes med at kigge på affald samlet ind til genanvendelse, men også 

fokusere på den faktuelle genanvendelse efter behandling. Det vil de kommende EU regler 

også fokusere på. 

 

Danmarks Naturfredningsforening modtager alle afgørelser om miljøgodkendelser i Danmark. 

Det er et godt redskab til at følge med udviklingen af dansk industris evner og muligheder for 

bearbejdning af affald til ressourcer. I modsætning til almindelige borgere er det således mu-

ligt for foreningen ikke kun at kommentere på indsamlingen, men også at kommentere på den 

efterfølgende behandling. 

 

1.3 Affaldsforbrænding kan blive en del af cirkulær økonomi 
Affaldsforbrænding destruerer affald. Slaggen kan ikke blive til mad igen og kan heller ikke 

bruges til at pakke maden ind i igen. Alligevel er der en mulighed for, at affaldsforbrændings-

anlæg kan indgå i de cirkulære økonomi løsninger. Det er en del af EU Kommissionens bud-

skab til affaldsforbrændingsanlæggene, se figur 5. 

 

 
Figur 5: EU Kommissionen anbefaler forbrændingsanlæg at forbrænde affaldsbaseret biogas. 
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Når madaffald omdannes til gødning eller kompost i et biogasanlæg eller når spildevandsslam 

rådner i en rådnetank, så dannes der metan = biogas. Ved at brænde slambaseret eller af-

faldsbaseret biogas kan affaldsforbrændingsanlæggene blive en del af de cirkulære økonomi-

løsninger.  

 

Affaldsforbrændingsanlæg må ikke brænde affald på temperaturer under 850 C. Ved start op 

af ovnene skal der derfor bruges et støttebrændsel. ARC benytter i dag olie som støttebrænd-

sel. Det bør skiftes ud med affaldsbaseret biogas. Der er ikke andre måder, at affaldsforbræn-

dingsanlæg kan blive en del af en cirkulær økonomi løsning. 

 

Frederiksberg Kommune har allerede indført 8 skraldebiler på el og vil på sigt skifte helt. 

Skraldebiler på el larmer mindre end dem på gas. Efter orsøg med busser på gas er det også 

besluttet at skifte til busser på el. Det kan derfor anbefales, at affaldsindsamlingen fremover 

også i København sker på el. 

 

1.4 Vugge til vugge versus vugge til grav 

Miljøvurderinger i henhold til cirkulær økonomi benævnes ofte for Vugge til vugge Livscyklus-

analyser. De adskiller sig markant fra miljøvurderinger, der foretages med henblik på be-

grænsning af specifikke effekter som fx klimaeffekter. 

 

Klimaeffektvurderinger inddrager som regel ikke destruktionen af ressourcen og følger ikke 

lukningen af cirklerne samtidigt med at afledte effekter fra andre miljøeffekter heller ikke ind-

drages. Disse analyser benævnes også som livscyklusanalyser nærmere betegnet som Vugge 

til grav livscyklusanalyser selvom de ikke omfatter lukning af cirklerne. 

 

Madaffald er ikke spildt i Vugge til vugge livscyklusanalyser, når det ikke er spist, men først 

når det ikke udnyttes som gødning eller kompost. Spist mad bliver til spildevand og spilde-

vandsslam. Det regner Vugge til grav livscyklusanalyser ikke for spildt, men i Vugge til vugge 

livscyklusanalyser betragtes den manglende udnyttelse af fx spildevandsslam på landbrugsjord 

som spild. 

 

Udvikling af andre produkter fx særlige plastbænke baseret på emballager fra fødevare angi-

ves mange Vugge til grav livscyklusanalyser for opcykling, men for Vugge til vugge livscyklus-

analyser vil dette være en nedadgående spiral og altså en nedcykling. 

 

Der er derfor meget væsentlige forskelle på miljøvurderinger baseret på Vugge til grav livscy-

klusanalyser og Vugge til vugge livscyklusanalyser. Et eksempel følger: 

 

Ko prutter mere end plante 

Metoder til miljøvurderinger 

Det er mange måder, der kan udarbejdes en miljøvurdering på. Der bruges ofte meget for-

skellige variationer af livscyklusanalyser, LCA.  

 

Danmarks Tekniske Universitet, DTU bruger ofte det som de selv benævner for Vugge til 

grav livscyklusanalyser, hvor især klimagasser har et fokus. 

 

I modsætning til DTU bruger folk med udgangspunkt i cirkulær økonomi analyser, der kan 

benævnes for Vugge til vugge livscyklusanalyser, der har et fokus på, hvordan masserne 

kommer tilbage i produktionsforløbene. 

 

De to måder at analysere på giver to forskellige resultater af miljøvurderingerne. Her gives 

et eksempel på forskellene ved at studere madspild. 
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Prioritering af indsatsen mod madspild 

Madspild er et vigtigt fokus for cirkulær økonomi. Her er fokus rettet på supermarkeder og 

deres kunder. Madspildet i supermarkeder er svært at gøre op, men ligger i omegnen af 30 

%. 

 

Hvis vi ser på madspild i andre led i produktionskæden, så kan det nævnes at madspild for 

dyrkning af grøntsager ofte ligger langt højere fx helt oppe på 70 %. Ud fra en sammenlig-

ning i produktionskæderne, så skal fokus for et stop af madspild være på produktionen af 

grøntsager. 

 

Svinefarmere spilder ikke nær så meget. Der dør ca. 25 % af smågrisene inden de når til 

slagtealderen. Ud fra en sammenligning af spild kan det så konstateres, at det er langt 

bedre at spise grise end grøntsager. 

 

Resultatet bliver det modsatte, hvis der sammenlignes med udledningen af klimagasser mel-

lem fx en gris og en grønsag. Grønsager prutter ikke så meget som grise. 

 

Spild er ikke altid spildt 

Spildet ved dyrkning af grøntsager bliver brugt til noget.  

 

En del af spildet går tilbage i jorden og forlader aldrig planteavleren. Skal det tælle som 

spild? I analyser, der tager udgangspunkt i klimagasser, vil det tælle som spild. I analyser, 

der tager udgangspunkt i cirkulær økonomi, tæller det ikke som spild men som cirkuleret.  

 

En del af spildet bliver brugt som dyrefoder og fortsætter i en parallel produktionskæde. I 

analyser, der tager udgangspunkt i klimagasser, vil det tælle som spild. I analyser, der tager 

udgangspunkt i cirkulær økonomi, tæller det ikke som spild, men som en del af en anden 

parallel produktionskæden, hvor det måske senere bliver spildt eller cirkuleret. Dyrene leve-

rer gødning til planterne på markerne. Er det et spild og hvordan skal klimaeffekten regnes? 

Det er ikke entydigt for nogle af analysemåderne. 

 

Jo senere i produktionskæden, at spildet forekommer, jo værre er spildet, da spildet her ak-

kumulerer det spild, der har været i løbet af produktionskæden. Det betyder, at der skal 

være et fokus på de sidste led og dermed på madspild i supermarkeder og hos kunder. 

 

Det er dog kun i analyser med udgangspunkt i klimagasser, at der er tradition for at stoppe 

her. I analyser med udgangspunkt i cirkulær økonomi er spildet ikke spildt, før det har for-

ladt cirklen, dvs. hvad sker der med madaffaldet. Bliver det komposteret, så regnes det ikke 

for spild i cirkulær økonomi. 

 

Kassation eller recirkulering 

I hjemmene har vi madspild. Det smider vi i skraldespanden. Hvis kommunen ikke har sær-

skilt indsamling af madaffald, så bliver madaffald brændt. 

 

I analyser med udgangspunkt i klima, så tæller forbrænding af madaffald positivt, da det 

fortrænger kul desuagtet, at madaffald faktisk ikke kan brænde. Prøv selv at sætte en tænd-

stik til en agurk eller et tebrev. 
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I analyser med udgangspunkt i cirkulær økonomi tæller forbrænding af madaffald som de-

struktion af ressourcen. Cirklen er brudt, det er ikke muligt at spise slaggen eller at pakke 

maden ind i det. Prøv ikke på det! 

 

Madaffald skal i cirkulær økonomi tilbage som kompost eller gødning på markerne. 

 

Mad spises af borgeren, fordøjes og sendes ud med spildevandet. Spildevandet renses. Stør-

stedelen af biomassen bliver til slam. For at lukke cirklen skal spildevandsslam tilbage på 

markerne. Det er der imidlertid nogle problemer med.  

 

I Danmark udbringes ca. 75 % af al spildevandsslam på markerne. Der er ikke noget af spil-

devandsslammet i København, der bringes ud på markerne. Slammet bliver efter afgasning 

brændt på et slamforbrændingsanlæg. 

 

I analyser med udgangspunkt i klima inddrages disse forløb efter kassation slet ikke. I ana-

lyser med udgangspunkt i cirkulær økonomi er cirkulationen brudt og derfor stærkt proble-

matisk. 

 

Fokus på biomasse 

Den store mængde af biomasse, der destrueres er nu ikke på slam og affaldsforbrændings-

anlæg, men sker ved forbrænding af biomasse. Kraftværkerne har stillet om fra kul til at 

brænde flis, træpiller og halm. Det har de gjort af hensyn til klimaet. 

 

Det er en direkte destruktion af ressourcer og helt forkert, når der tages udgangspunkt i cir-

kulær økonomi. Ressourcerne destrueres endda før de har været brugt til noget, og det er 

derfor betydeligt værre end at brænde affald. 

 

Københavns Kommunes største udfordring for klima og bæredygtig udvikling er derfor det 

kommende Amagerværk og kun i mindre grad ARC affaldsforbrænding. Begge kan blive bæ-

redygtige ved at brænde affaldsbaseret biogas. 
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Nul scenarium: Forvaltningens høringsudspil 
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2. Nul scenarium: Forvaltningens høringsudspil 
 

Forvaltnings høringsudspil fastsætter målsætninger for ressource og affaldsplanen: 

• 70 % samlet ind til genanvendelse i 2024 

• 59.000 tons reduktion af CO2 

• 3 dobling af genbrug 

 

Forvaltningen har et mål for reduktion af CO2 samt et mål for tredobling af genbrug. Det er 

begge mål, der normalt ikke forekommer i ressource og affaldsplaner. Det er uklart om der 

menes en faktuel reduktion af CO2 eller om der blot regnes i CO2 neutralitet.  

 

Forvaltningen skriver, at CO2 neutralitet er en del af cirkulær økonomi. Det mener Danmarks 

Naturfredningsforening ikke, at det er, da det ikke er en del af cirkulær økonomi at brænde fx 

flis legitimeret ved, at nogle andre aktører planter nogle træer andre steder i verdenen. For-

brænding af flis og affald er destruktion af ressourcer og derfor ikke en del af cirkulær økonomi 

jf. forrige afsnit om miljøvurderinger. 

 

2.1 Affaldsindsamling til genanvendelse fra etageejendomme i København 

Der er forskellige afhentningsordninger for de forskellige affaldsfraktioner delt op i materialety-

per samt efterfølgende behandlinger. Forvaltningens høringsudspil fokuserer kun på et mål for 

genanvendelse formuleret som affald samlet ind til genanvendelse og er altså ikke et mål for 

faktuel genanvendelse.  

 

Der er dog et betydeligt spild i de efterfølgende behandlinger, hvilket gør at den reelle genan-

vendelse er langt lavere end, hvad der angives som samlet ind til genanvendelse. De kom-

mende EU regler vil fokusere på faktuel genanvendelse. 

 

Københavns Kommune benytter sig af et nøgletal for affaldsspande i etageejendomme; 30 lej-

ligheder har brug for 20 affaldsspande. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har fulgt en ejendom med 15 lejligheder med 10 affalds-

spande og kan derfor følge udviklingen meget nøje i forhold til kommunens nøgletal. De 10 af-

faldsspande har været fulgt mere eller mindre nøje siden 2011, hvor en første undersøgelse 

blev sat i værk.  

 

Den første undersøgelse gik ud på at åbne de 8 restaffaldsspande lige før tømning og tage et 

foto af affaldet i spanden. De 2 sidste affaldsspande var to papiraffaldsspande. 2011 betragtes 

her som basisåret fra før genanvendelse af andet end papir blev sat på dagsordenen. 

 

Selvom affaldet ikke blev taget ud og undersøgt, så kan der på foto alligevel konstateres en 

hel del om de affaldsfraktioner, der er i restaffaldet. Resultatet blev sammenlignet med kom-

munernes og eksperternes data for indhold i restaffald. Kort fortalt var der ikke markante afvi-

gelser fra mere officielle undersøgelser af indhold i restaffald. 

 

Det er svært at måle genanvendelse. Det er meget nemmere at måle, hvad der er tilbage til 

forbrænding eller deponi i det som tidligere blev benævnt som dagrenovation, men som i dag 

benævnes med restaffald. 

 

Københavns Kommune har rykket på genanvendelsesområdet siden 2011. Hvor meget er 

svært at måle, men kan illustreres ved nøgletallene fra ejendommen: 
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Ejendommen er fra 2011 gået fra 8 restaffaldsspande ned i 2017 til 3 restaffaldsspande, 

hvoraf kun de 2 benyttes.  

 

Undervejs opstillede kommunen 3 spande til henholdsvis metal, elektronik og plastaffald uden 

at fjerne nogle restaffaldsspande. I starten var det kun hård plast, men i dag er det al plast. I 

ejendommen blev der efterfølgende fjernet 3 restaffaldsspande.  

 

I 2017 indførtes en madaffaldsspand. For ejendommen blev det muligt at fjerne endnu 3 rest-

affaldsspande, hvoraf den ene stadig holdes som reserve gemt væk fra daglig brug. 

 

Det må siges at være en markant succes for Københavns Kommune at reducere affaldsmæng-

den til forbrænding fra 80 % af affaldet til kun 20 %. Stor ros til kommunens indsats på områ-

det for indsamling af affald til genanvendelse. Især den sidste del med særskilt indsamling af 

madaffald. 

 

Der har løbende været andre erfaringer og nødvendige justeringer end de beskrevne. Det er i 

ejendommen blevet nødvendigt dels at introducere en ekstra plastaffaldsspand dels en ekstra 

madaffaldsspand.  

 

Plastaffald fylder helt enormt og det er tvivlsomt om de 2 spande til plastaffald er nok. Der 

mangler udvikling på håndtering af plastaffald. 

 

Den ekstra spand til madaffald er indført af hensyn til vægten på spandene. Den første madaf-

faldsspand, der skulle afhentes ødelagde liften op ad trappen, fordi spanden var for tung. For-

deles madaffaldet i 2 spande, så går det. Der er som kuriosum konstateret svenske papirspo-

ser til madaffald i madaffaldsspandene.  

 

2.2 Håndtering af madaffald 

Madaffald er den største enkelt affaldsfraktion målt i vægt fra husholdningerne, se figur 6. Det 

er derfor altafgørende for den samlede genanvendelsesprocent for husholdningsaffald, hvordan 

kommunen håndterer madaffald. 

 

Det er ikke muligt for Københavns Kommune at opnå genanvendelsesprocenter over 50 % 

uden at husstandsindsamle madaffald særskilt fra andre affaldsfraktioner.  

 

Det er derfor godt, at Københavns Kommune allerede i dag samler madaffald særskilt ind fra 

husstandene. Det er der kun 31 kommuner, der gør i Danmark. Det er derfor vigtigt, at Kø-

benhavns Kommune fastholder og viser vejen for de resterende kommuner gennem denne nye 

ressource og affaldsplan. 

 

I dag samles madaffald ind fra husholdningerne i grønne nedbrydelige plastposer, se foto i fi-

gur 7 fra affaldsspande opstillet ved husstanden. Madaffaldet køres til Prøvestenen, hvor mad-

affald lastes om til større skraldebiler og bliver herefter kørt til behandling på HCS Pulpanlæg i 

Glostrup. 

 

Behandlingen består først af en sortering af plastposer og andre større urenheder fra madaffal-

det. En del madaffald ryger med ud. Det udsorterede køres til forbrænding. Det anslås, at der 

går ca. 20 % af madaffaldet fra som tabt for kredsløbet, se foto i figur 7.  
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Figur 6: Fordeling af affaldsfraktioner i husholdningsaffald i 2011. 

 

Madaffaldet kværnes, hakkes og tilsættes vand således, at det har en form for pulp, der kan 

pumpes rundt. Pulpen pumpes over på en tankvogn og sendes rundt til forskellige biogasan-

læg. 

 

  
Figur 7: Københavns Kommune fremlægger behandling af madaffald for borgerne. Madaffald  

            på det blå transportbånd i midten går til forbrænding. 
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Pulp fra madaffald sendes dels til biogasanlæg, der er konstrueret til behandling af gylle, dels 

til andre biogasanlæg fx i Skåne. Biogasanlæg til behandling af gylle er enten ejet af land-

mænd eller energiselskaber, der har specialiseret sig i disse typer af biogasanlæg til gylle. De 

benævnes våd biogasanlæg. 

 

Madaffaldet bliver sammen med gyllen til flydende gødning, der sprøjtes ud på markerne pri-

mært på svinebøndernes arealer. 

 

For en stor del af disse biogasanlægs vedkommende opgraderes biogassen og tilsluttes natur-

gasnettet. Dette produkt kalder de bionaturgas. Naturgasnettet får på denne måde en andel af 

ikke fossil gas i nettet. Det forventes, at der vil komme mere og mere biogas ind i naturgas-

nettet og fortrænge naturgassen. 

 

I Skåne er det også våd biogasanlæg, men disse er ejet af kommunerne. De er i princippet de-

signet som de danske anlæg til gyllebehandling. De modtager dog ikke gylle i samme omfang 

hvis overhovedet. De svenske anlæg modtager primært madaffald fra husholdninger i egne 

opland.  

 

De skånske anlæg er ikke tilsluttet naturgasnettet. Biogassen brugtes tidligere til opvarmning i 

fjernvarmesystemet, men i dag bruges det meste biogas til tung transport; busser, skraldebi-

ler samt efterhånden en hel del privatbiler. 

 

2.3 Den tidligere københavnske ordning 

Før den obligatoriske ordning for indsamling af madaffald i København var der en frivillig ord-

ning for villaer for indsamling af madaffald. Dette madaffald blev kørt direkte til et biogasan-

læg, Biovækst i nærheden af Holbæk. Dette biogasanlæg eksisterer stadig i dag, men modta-

ger kun madaffald fra affaldsoplandet ARGO, forbrændingsanlægget i Roskilde.  

 

Typen af biogasanlæg kaldes for et tør biogasanlæg, fordi der ikke tilsættes vand til madaffal-

det og fordi produktet er kompost, der er mere tør end gødningen fra våd biogasanlæggene. 

 

Madaffald oversprøjtes med vand. Vandet river biogassen med, samles op i bunden under 

madaffaldet og pumpes til en tank, hvor biogassen afgives. Biogas anvendes til intern brug og 

er ikke tilsluttet naturgasnettet. 

 

Når gæringen er færdig stoppes vandcirkulationen og tanken åbnes. Resultatet er kompost. 

Komposten kan dog være forurenet med ikke nedbrydelige plastposer eller andet. Disse plast-

poser m.v. sies fra. Komposten leveres til planteavlere på Sjælland. Der er især stor efter-

spørgsel fra økologiske planteavlere, der mangler humus. 

 

2.4 Madaffald fra erhverv 

Som modreaktion på bygningen af det nye affaldsforbrændingsanlæg valgte mange supermar-

keder at fokusere på madspild. Der blev gennemført mange tiltag, her kan nævnes nogle styk-

ker. Supermarkederne: 

 Etablerede ordninger med kasseret men stadig spiselig mad til herberger og andre soci-

ale formål.  

 Indførte ordninger for prisnedsættelse af varer lige før udløbsdato. 

 Reducerede stor antal salg og indførte mere styksalg. 

 Lavede aftaler med pulpanlæg om at aftage madaffald til behandling og videresendelse 

til biogasanlæg. 
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Pulpanlæggene modtager emballeret madaffald fra supermarkederne og er derfor nød til at 

rive emballagerne op. Emballagerne sorteres fra og sendes til forbrænding. Madaffaldet hak-

kes, kværnes og tilsættes vand således, at der kommer en pulp, der kan pumpes rundt. Pul-

pen afhentes af tankbil og afsættes til forskellige biogasanlæg. 

 

De fleste pulpanlæg blev etableret på Fyn på vejen til de jyske våd biogasanlæg til svinegylle. 

I starten var biogasanlæggene ikke tilsluttet til naturgasnettet, men det er de i dag. Disse bio-

gasanlægs primære formål er at reducere belastningen fra svinefarmene. Gødningen fra bio-

gasanlæggene spredes på marker typisk tilknyttet svineproduktionen. 

 

Et enkelt pulpanlæg Marius Pedersen blev etableret på Nordhavn. Enkelte supermarkedskæder 

benytter dette anlæg. Ud over madaffald fra supermarkedskæder er restauranterne Tivoli også 

kunde på dette pulp anlæg. 

 

Fra restauranterne i Tivoli afhentes madaffald fra små spande hver dag på en almindelig last-

bil. Spandene bliver kørt til Marius Pedersens i Nordhavn, hvor spandene bliver tømt og va-

sket. Madaffaldet bliver hakket, tilført vaskevandet fra skylning af spande og bliver til en mad-

pulp. 

 

Pulp fra Marius Pedersens anlæg i Nordhavn køres primært til kommunalt ejet biogasanlæg i 

Skåne. Gødningen anvendes på de skånske marker. Biogas bliver enten brugt i fjernvarmen 

eller som brændsel til offentlig transport; busser, skraldebiler m.v. 

 

Restauranterne i Lufthavnen og Fields har etableret en kværn under køkkenvasken, hvor mad-

affaldet hældes i. Vand og kværnet madaffald fra køkkenvasken ledes til en opsamlingstank 

med et overløb til kloakken. Vand og kværnet madaffald får en form som madpulp. Madpulp 

afhentes af tankbil og afsættes til våd biogasanlæg i Skåne eller andre biogasanlæg uden vi-

dere behandling. 

 

2.5 Plastaffald 

Der er mange tal for genanvendelse af plast og det er ikke lige gennemskueligt, hvad de dæk-

ker fx om det er en procent, der angiver indsamlingsprocenten set i forhold til den samlede 

plastaffaldsmængde i husholdningsaffaldet eller om det er den samlet genanvendelsesprocent 

efter behandling. 

 

Plastaffald afhentes i en blanding af plastemner. Det afhentede plastaffald kan være plast, der 

ikke har været anvendt til emballager. Den overvejende andel af plastaffaldet består dog af 

emballager til forskellige formål. Det er emballager til fødevarer, til personlig plejeprodukter, til 

rengøringsmidler, andre husholdningskemikalier m.v.  

 

Københavns Kommune og ARC opgør, at 50 % af det plastaffald kommunen samler ind i 2017, 

kommer fra husstande, 13 % fra genbrugsstationer og skønner, at der er ca. 37 % plastaffald i 

restaffaldet, se figur 8. Der samles ca. 2½ gang mere affald ind fra de kommunale ordninger 

end der samles ind af Dansk Retursystem (2016). 

 

Det har været Vestforbrændingen, der stod for den videre behandling af det afhentede plastaf-

fald. Vestforbrændingen sendte plastaffald til udenlandske plastsorteringsanlæg.  
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Figur 8: Indsamlet plastaffald i Københavns Kommune 

 

Til at begynde med blev plastaffaldet sendt til et tysk sorteringsanlæg, se figur 9, der lovede 

ganske høje genanvendelsesprocenter. Da de faktuelle data for genanvendelse fremkom, så 

resultatet ikke helt så prangende ud: 25 % nedcyklet, 15 % brændt og 60 % kunne der ikke 

gøres rede for. 

 

 
Figur 9: Plastaffald til genanvendelse. 
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Vestforbrændingen skiftede på baggrund af tallene fra de tyske plastsorteringsanlæg til et 

svensk ditto. Som de tyske anlæg lovede det svenske høje genanvendelsesprocenter, men det 

skulle vise sig ikke at holde stik.  

 

I februar 2017 skriver den svenske avis; Dagens Nyheter, at ca. 70 % af plastaffald samlet ind 

i Sverige (altså inklusive plastaffald fra København) sendes til Gotland og bliver brændt som 

brændsel på en cementfabrik. 

 

Det svenske firma skifter herefter aftager af plastaffald fra cementfabrikken til en lettisk mel-

lemhandler. I 2017 sendes plastaffaldet fra husholdningerne i København til et lager i Letland. 

I december 2017 kan Dagens Nyheter afsløre, at dette lager brænder ned. 

 

Vestforbrændingen har i 2018 valgt en ny tysk aftager af plastaffald. I 2015 kunne der kun af-

sættes affaldsplast til produktion af produkter som havebænke, vejskilte og skraldespande 

m.v. 

 

De tyske sorteringsanlæg har i mellemtiden fået nye aftagere, der producerer emballager til 

rengøringsmidler og husholdningskemikalier m.v., og kan på den måde få afsat mere affalds-

plast til ny produktion.  

 

Den største andel af plastaffald stammer fra drikke og fødevareemaballager, men de tyske an-

læg kan stadig ikke producerer drikke og fødevareemballager ud af kommunalt indsamlet 

plastaffald. 

 

Genavendelsesprocenten for plastsorteringsanlæg er afhængig af afsætningen. Når drikke og 

fødevareproducenterne ikke vil aftage plastaffald til produktion af nye drikke og fødevareem-

ballager, så kan genanvendelsesprocenten ikke øges. 

 

Forvaltningens høringsudspil omfatter etablering af et stort dansk plastsorteringsanlæg. Det 

hjælper dog ikke på en forøgelse af genanvendelsesprocenten, da den er afhængig af afsæt-

ningen. Et dansk anlæg flytter bare problemet fra Tyskland og Sverige til Danmark med de 

omkostninger, der vil være ved etablering og senere manglende anvendelse. 

 

Derudover vil det være tydeligt for danskerne, at plastaffald samlet ind til genanvendelse for 

størstedelens vedkommende brændes. Der må andre tiltag til. 

 

2.6 ARC testanlæg for sortering af plast 

ARC har etableret et plastsorteringstestanlæg. Dette anlæg har været benyttet af deltagerne i 

Plastindustriens Forum for cirkulær plast til at undersøge, om der kan findes bedre måder at 

genanvende på. Foto i figur 10 viser lagret af plastaffald, der hører til ARC plastsorteringstest-

anlæg. 

 

Forummet består af alle virksomheder i værdikæden; fødevareproducenter, detailbutikker, 

plastaffaldsbehandlere, emballageproducenter, Københavns Kommune samt grønne organisati-

oner, folketingspolitikere m.fl. 

 

Det er lykkedes en af deltagerne, emballageproducenten Færch Plast i samarbejde med flere 

repræsentanter i værdikæden at få produceret en prototype (PET) af en kødbakke baseret på 

afhentet plastaffald fra husholdningerne i København og derefter sorteret på ARC plastsorte-

ringstestanlæg. 
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Det kan altså lade sig gøre at producere fødevareemballager fra blandet plastaffald samlet ind 

fra husholdningerne. Kødbakken kan ses i figur 10. 

 

På grund af de mange forskellige farver i plastaffaldet er kødbakken farvet sort. Scanneren på 

sorteringsanlægget kan desværre ikke sortere sort plast fra, hvorfor kødbakken med den eksi-

sterende indsamling og sortering i næste omgang vil ende som frasorteret til forbrænding. 

 

Der eksisterer scannere, der kan sorterer sorte farver, men de er ikke i drift på de eksiste-

rende sorteringsanlæg, da de er dyre at anskaffe. Skal de sorte bakker sorteres fra på de eksi-

sterende sorteringsanlæg, kan det kun ske manuelt. 

 

Der er også en anden mulighed at farve den sorte bakke mindre sort (fx meget mørkeblå) og 

teste om de eksisterende scannere, så kan sortere bakken fra. Andre farver kan også vælges, 

da især bakker til økologisk kød er farvet grønne. 

 

Endnu en mulighed er at ændre på indsamlingsmetoden til, at plastbakken skal indsamles sær-

skilt fx i et pantsystem eller lignende. På denne måde vil kødbakken kunne indgå i et lukket 

kødbakke eller fødevareemballage system. 

 

Det er alt sammen overvejelser i Forum for cirkulær plast. Der skal tages nogle beslutninger 

og laves nogle aftaler inden prototypen kan blive en realitet. 

 

  
Figur 10: Kødbakken lavet ud af indsamlet plastaffald sorteret på ARC testanlæg. 

 

2.7 Papir og papaffald 

Papir og papaffald afhentes særskilt - pap for sig og papir for sig - og sendes til genanven-

delse. Papirmængderne er stærkt faldende, imens papmængderne er stærkt stigende. Enten 

skal pap og papir afhentes samlet, som det er sket i en række andre danske kommuner, eller 

også skal der ske en justering af forholdet mellem af antallet af containere. 

 

Papir og pap bruges ofte som den ydre emballageskal til drikke og fødevarer, men bruges til 

tider også med direkte fødevarekontakt som fx ved pizzabakker og brød. 

 

En del pap og papiraffald afleveres som madaffald og gør det allerede i dag fx toilet og køk-

kenruller samt køkkenrulle papir. Pap og papir indgår således i kredsløbet som supplement til 

madaffaldet. Det giver komposten fra tør biogasanlæg struktur. 
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2.8 Metal og elektronikaffald 

Metal og elektronikaffald samles ind i særskilt spand. 

 

Metalaffald bliver sendt til virksomheder for behandling. Metal kvases og sorteres i metaltyper. 

Plast sorteres også fra. En del plast følger med metal til metalværk, hvor plastresten fungerer 

som en del af brændslet. 

 

Metalaffald kommende fra emballager består for en stor dels vedkommende af aluminium. Alu-

minium kan ikke genbruges men skal smeltes om. En omsmeltning skaber en større mængder 

farligt affald og er samtidigt meget energikrævende. Ved omsmeltningen mistes 5 % af metal-

let. Det betyder, at genanvendelsesprocenten er på 95 %. 

 

Elektronikaffald sendes til et shredderanlæg, der kvaser elektronikken. Metal sorteres i de for-

skellige metaltyper, imens plast sorteres fra til forbrænding. 

 

Plast fra metalaffald og elektronikaffald er ofte fyldt med PCB og andre miljøgifte, der skal de-

strueres. Imidlertid opbevarer ARC og Vestforbrændingen store mængder af shredderaffald 

mv. på deres fælles deponi på Avedøre Holme, AV Miljø. 

 

ARC opbevarer dette shredderaffald her, fordi de ønsker at brænde dette affald senere, når de 

nødvendige tilladelser og godkendelser er faldet på plads. 

 

2.9 Glasaffald samles ind i bobler på gaden 

Glas benyttes overvejende til føde og drikkevarer. Glas samles ind særskilt via containere stil-

let op på offentlig vej og kun i mindre omfang gennem affaldsspande opstillet ved husstande.  

 

Glas blev tidligere transporteret til sorteringsanlæg, der sorterede ca. 20-25 % fra (vinflasker) 

til vask og genopfyldning tidligere i Danmark, senere i Spanien. 

 

Danmarks Naturfredningsforening er ikke helt opdateret på håndteringen af glasaffald i Køben-

havn, men mener, at Københavns Kommune er den eneste kommune i Danmark, der holder 

fast i at sende glasaffald til sortering af vinflasker til genbrug. Hvis det er sådan, så bør Køben-

havns Kommune holde fast i den praksis. 

 

Vinflasker kan have mange forskellige former og mange forskellige etiketter og lukninger m.v. 

Der har tidligere været problemer med anvendelse af polymere lime til etiketter, der sidder så 

fast, at de ikke kan vaskes af. 

 

Det er producenten og detailbutikken, der bestemmer hvilken flaske samt hvilken etiket, der 

skal anvendes i det enkelte tilfælde. Vasket vinflasker i Spanien afsættes til vinproducenternes 

tapperier.  

 

2.10 Affaldsindsamling i byen 

Der er opstillet affaldsspande op på offentlige områder overalt i kommunen. Disse affalds-

spande tager alle typer af affald. Affaldet sendes til forbrænding. 

 

På en stor del af affaldsspandene er der sat en ydre rende til pantbelagte drikkevareemballa-

ger. De pantbelagte drikkevareemballager kan samles ind af hjemløse eller andre – ellers bli-

ver det kommunens folk, der samler disse emballager ind. 
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Der er således ikke en udbredt affaldssortering i det offentlige rum, når der ses bort fra glasaf-

faldsboblerne og pantbakkerne på skraldespandene. 
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ARC: Rekonstruktion af økonomi 
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3. ARC: Rekonstruktion af økonomi 
 

Amager Ressourcecenter, ARC har som en del af en rekonstruktion af økonomien fremlagt en 

plan for Teknik og Miljøudvalget i København. Denne plan lægger nogle restriktioner på af-

faldshåndteringen i København og må derfor opfattes som en affaldsplan. 

 

ARC driver et nyt forbrændingsanlæg for de 5 ejerkommuner, genbrugsstationerne i Køben-

havn samt et ressourcecenter. Forbrændingsanlægget tjener penge på 2 måder:  

 ARC betales for behandling af det som vejes ind på brovægten.  

 Salg af henholdsvis varme til fjernvarmeforsyningen og eventuelt el.  

 

Markedet for el er fluktuerende, da basisproduktionen af el sker på vindmøller. Det betyder, at 

når vinden blæser er el billigt, imens når vinden løjer af, så kan el sælges til meget høje priser. 

Energiproduktionen på ARC er ikke fleksibel, da den er underlagt forbrænding af affald som 

første prioritet, så produktionen af el er ikke attraktiv.  

 

Derimod har ARC fortrinsret som varmeproducerende enhed. ARC kan derfor også køre om 

sommeren, hvor HOFOR så må skrue ned eller slukke for fx Amagerværket. Produktion af 

varme er derfor lukrativ og en god indtjening for ARC. 

 

En måde at få mere ind over brovægten er ved at importere affald fra andre lande og affalds-

oplande. Der er dog nogle begrænsninger i det. 

 

3.1 Importeret affald 

ARC angiver i planen, at en forøgelse af den samlede indtjening, der skal dække det enorme 

underskud, kræver adgang til affald i større mængder end, hvad oplandet kan levere. ARC skal 

derfor have bedre muligheder for at importere affald fra udland eller andre nationale opland 

end de eksisterende betingelser, giver mulighed for.  

 

ARC har ifølge udbudsreglerne for offentlig virksomhed ret til at importere affald op til 20 % af 

omsætningen. Det gælder derfor om at øge omsætningen, så den faktuelle tilladte mængde af 

importeret affald kan øges. 

 

Det meste affald, der importeres til Danmark kommer fra UK. Det blev muligt ved en ændring 

af den engelske lov i 2010. En betingelse er at affaldet skal behandles før de eksporteres. Ek-

sporteret/importeret affald benævnes ofte for RDF (Residual Derived Fuel).  

 

Behandlingen i UK består af en udsortering af metal, glas og madaffald. Der vil dog være mad-

rester tilbage i affaldet fx på indersiderne af plast m.v. Derfor pakkes affaldet ind i en ekstra 

gang ny plast, så der undgås lugtgener. Der har været adskillige eksempler på lugtgener i 

havne bl.a. Køge Havn. 

 

Plast brænder særdeles godt, da det har en høj brændværdi. Det samme gælder for pap og 

papir. Affaldsmængder regnes i mængder, men dette affald har en så høj brændværdi, at der 

antageligt kun skal halvdelen af mængden til for at give den samme brandværdi og energipro-

duktion som for tidligere blandet husholdningsaffald. 

 

Der skal snare regnes med halvdelen af vægten er nok til at levere den varme, der skal til for 

at ARC kan fungere økonomisk, og dermed kan de 20 % formentligt være nok for at rette op 

på økonomien. 
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ARC regner med, at det importerede brændsel ikke bidrager til CO2 udledningen, men det gør 

det. Det er ikke muligt at fastslå præcist, hvad plastindholdet er, men det kan anslås, at der er 

ca. 50 % pap og papir, 30 % plast eksklusiv den nye plast affaldet er pakket ind i samt 20 % 

andet.  

 

Den ny plast bidrager også, men det vides ikke, hvor stor en andel det bidrager med. Det er 

dog ikke affald, så det må betragtes som en ekstra byrde på CO2 regnskabet. Der kunne lige 

så godt have været brændt olie af. 

 

3.2 Hjemtagelse af affaldsindsamlingen 

Planen til rekonstruktion af økonomien indeholder en hjemtagelse af affaldsindsamlingen i Kø-

benhavn. Det sker for at øge omsætningen og dermed mulighederne for at importere mere af-

fald. 

 

Hidtil har Teknik og Miljøforvaltningen stået for udbud af affaldsindsamlingen, men for at ARC 

kan øge omsætningen, er det planen, at ARC skal overtage den opgave. Det er endnu ikke helt 

klart om det betyder, at ARC blot skal forestå udbud, eller om ARC skal overtage selve affalds-

indsamlingen. 

 

Uanset under hvilken form hjemtagningen vil foregå under, så vil det betyde, at den kommu-

nale virksomhed, der brænder affald og dermed destruerer ressourcer skal varetage og admi-

nistrere kommunens direkte mulighed for at udfolde cirkulær økonomi i praksis, hvor affald 

omdannes til ressourcer.  

 

Det er helt klar interessekonflikt mellem at få dækket det milliardstore underskud ved for-

brænding på ARC og affaldsplanernes mål for at omdanne affald til en ny ressource, der nu 

skal håndteres internt på ARC. Det er ikke betryggende for udvikling af cirkulær økonomi. 

 

3.3 Anlægget til udsortering af metalaffald 

Det er vigtigt for økonomien på ARC, at der kommer så meget affald som muligt indover bro-

vægten, men det er ikke givet, at affaldet skal brændes. ARC kunne bedre afspejle ressource-

delen i navnet ved at arbejde betydeligt mere med genbrug og genanvendelse og samtidigt 

tjene på brovægten. 

 

Som en del af den tankegang har ARC og som en del af plan for rekonstruktion af økonomi fo-

reslået at etablere to behandlingsanlæg; et anlæg til behandling af madaffald (ikke yderligere 

beskrevet) og et anlæg for udsortering af metalaffald, se figur 12 for illustration. 

 

Metalaffald sætter sig gerne med keramisk og glasaffald fast på ristene, der fører affald ind i 

ovnene. Ristene skal renses. Når ristene skal renses er det nødvendigt at stoppe ovnene og 

dermed forbrænding af affaldet. 

 

Metal, glas og keramiske produkter er derfor årsag til hyppigere stop på forbrændingsanlæg-

gene. Hyppigere stop giver stærkt øget forurening samt brug af andet brændsel, da ovnene 

først må tilføres affald, når temperaturen er over 850 C. 

 

Metal kan samtidigt afsættes med ganske god fortjeneste, så det giver god mening med etab-

lering af et anlæg til udsortering af metalaffald. 
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ARC plan for genopbygning af økonomi

• Affaldsindsamling 

• Behandlingsanlæg til madaffald, 

• Behandlingsanlæg til metalaffald

Få lov til at importere mere end 20 % affald gennem 
udvidelse af aktiviteter:

Kilde pkt. 23. Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretning af 
økonomi og CO2-fortrængning (2018-0130766), 22. maj 2018, bilag 4: ARC: Plan for genanvendelse og CO2-reduktion

 
Figur 12: ARC: Plan for genopbygning af økonomi. 

 

3.4 Behandlingsanlæg for madaffald 

Det er som nævnt ikke nærmere angivet, hvilket anlæg til behandling af madaffald, der er tale 

om, men da figur 12 ikke viser en tilslutning til forbrændingsanlægget, må det betyde, at ARC 

ikke vil udnytte biogassen fra madaffaldet.  

 

Det mest sandsynlige er derfor, at det behandlingsanlæg ARC tænker på at etablere, er et 

pulpanlæg og altså ikke et biogasanlæg, som kunne være forventeligt, når nu ARC mangler af-

fald at brænde. Man skulle umiddelbart tro, at ARC er forpligtiget til at brænde affald fra eget 

opland først og før forbrænding af importeret affald, men det indgår ikke i planen for ARC. 

 

Etablering af et pulpanlæg på ARC betyder, at ARC overtager behandlingen af madaffald, der i 

dag udføres af den private virksomhed HCS i Glostrup. 

 

ARC vil med denne løsning få indtægten fra brovægten, men vil ellers ikke bruge madaffaldet. 

Husholdningsaffaldet består af ca. 40 % madaffald og målt i vægt er det en væsentlig indtægt 

at få fingrene i for ARC, og som tidligere tilfaldt HC Svendsen. 

 

Det synes accepteret af ARC, at der ikke skal brændes madaffald af i forbrændingsanlægget på 

nær det som eventuelt sorteres fra i et behandlingsanlæg. Hvis der etableres et pulpanlæg til 

våd biogasanlæg, vil der være en rest tilovers, som ARC vil kunne brænde. I dag brændes den 

rest på Vestforbrænding. 

 

Ved at tage madaffald ud af forbrændingsovnene sker der en ændring af energibalancen i ov-

nene, da madaffald indeholder meget vand. Vandet skal fordampes inden madaffaldet kan 

brænde.  
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En beregning af, hvad der skal til af energi for at fordampe vandet, kan sammenlignes med 

det energiindhold, madaffaldet har, se figur 13. Beregningen viser, at der bruges mere energi, 

der tages fra andre affaldsfraktioner, end der vindes ved at brænde madaffaldet. 

 

Energibalance i ovn

• Husholdningsaffald indeholder 40 % madaffald

• Madaffald, brændværdi: 2-4 MJ/kg.

• Vandindhold: 80 %. 

• Energi forbrug til opvarmning af vand til 100 C fra 0 C: 3.4 
MJ/kg (2.6 MJ/kg fra 20 C) madaffald.

• Energiforbrug til fordampning: 2.3 MJ/kg madaffald.

• Det samlede energiforbrug: 2.3 + 3.4 MJ/kg madaffald = 5.7 
MJ/kg madaffald.

• Tabet af energi i ovnen: 1.7 to 3.7 MJ/kg madaffald som skal 
tages fra andre affaldsfraktioner.

 

Energieffektivitet

• Opvarmning og fordampning koster 6 MJ/kg

– Brændværdi er kun 3 MJ/kg

• Fjernes madaffald fra husholdningsaffald spares 
energi og samtidigt reduceres affaldsmængden

– 40 % mindre mængde af affald

– 3 MJ/kg mere energi

• Gevinsten er 5 MJ/kg husholdningsaffald uden 
madaffald 

– Madaffald kan energiudnyttes i et biogasanlæg

 

Figur 13: Energibalance i ovne 

 

Samlet set tabes der ikke energi på at tage madaffaldet ud af ovnene. Tværtimod øges energi 

output fra ovnene ved at fjerne madaffaldet. Da madaffaldet udgør hele 40 % af affaldsmæng-

den, så stiger energioutput fra ovnene stik imod forventning ved at tage madaffald ud til gen-

anvendelse. 

 

3.5 CO2 neutralitet 

Københavns Kommune har besluttet en plan for at blive CO2 neutral af hensyn til klimabelast-

ningen. Begrebet CO2 neutralitet er dog et meget vanskeligt håndterbart begreb, der bygger 

på fortrængning af en løsning fra en anden. Helt afhængigt af hvilken løsning, der vælges i ar-

gumentationen for fortrængning, kan løsninger ses som bæredygtige løsninger. 

 

Kraftværker og affaldsforbrændingsanlæggene fokuserer i dag på varmeforsyningen. Når ARC 

skal fortrænge andre varmeforsyninger, bliver det fortrængning af kraftværksnaboen HOFOR. 

HOFOR har et kraftværk, der brænder træpiller og kul.  

 

HOFOR er ved at ombygge Amagerværket fra kul (og træpiller) til flis (og træpiller). Når vær-

ket er ombygget, så fortrænger ARC ikke længere kul i varmeproduktionen men kun biomasse. 

CO2 neutralitet regnes i forhold til, hvad der fortrænges.  

 

Introduktionen af vindenergi som basis for produktionen af elektricitet betyder ændrede øko-

nomi og produktionsbetingelser for kraftværkerne og affaldsforbrændingsanlæggene. 

 

Kraftværkerne skal tilpasse sig både variationer i forbrug og til hvordan vinden blæser. Det 

kan derfor kun betale sig at levere elektricitet, når vinden ikke blæser, og når forbruget er 

højt. 

 

Kraftværkerne skal kunne skrue op og ned. Det kan affaldsforbrændingsanlæggene ikke, når 

de ikke fyrer med biogas. Der kan ikke tjenes penge på produktion af elektricitet i perioder, 

hvor det blæser.  
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Der er mange måder at betragte fortrængning på. CO2 neutralitet er ikke et begreb, der er an-

vendeligt til begrænsning af faktuelle CO2 udledninger eller til at vurdere bæredygtige løsnin-

ger. 

 

Forbrænding af flis, træpiller, kul, affald m.v. betragtes i cirkulær økonomi som ødelæggelse af 

ressourcer. Forbrænding af flis, træpiller og kul er en primær ødelæggelse af ressourcer, hvor-

imod forbrænding af affald blot er en sekundær ødelæggelse af ressourcer, da ressourcen har 

været brugt mindst en gang. 

 

Forbrænding af flis, træpiller og kul er ikke blot en ødelæggelse af en ressource, men også en 

fortrængning af, hvad ressourcen ellers kunne have været brugt til. 

 

Danmarks Naturfredningsforening foreslog allerede i 2011, at investere i et biogasanlæg, i 

vindmøller og geotermi. Det er altså ikke kul, der er blevet fortrængt af ARC, men derimod 

vind, biogas og geotermi. Forudsætningerne for CO2 neutralitet for ARC er hermed ændret til 

en negativ effekt. 

 

Når madaffaldet behandles i et biogasanlæg, så kan biogassen udnyttes som brændsel. Biogas 

kan brændes uden rensning og anvendelse af de i drift dyre rensetekniske anlæg, der er på 

ARC.  

 

Ved brug af biogas får ARC en mulighed for at støtte produktionen af el på vindmøller ved hur-

tigt at kunne skrue op, når det ikke blæser, og prisen på el derfor er høj. 

 

Forbrænding af affaldsbaseret biogas er langt renere end at brænde fx importeret affald, da 

der dels ikke er de samme indholdsstoffer i udledninger til luft og spildevand, dels skabes der 

ikke noget giftigt røggasrenseprodukt, dels undgås slagge helt. Forbrænding af biogas er også 

CO2 neutral. 

 

3.6 Slagge 
Affaldsforbrændingsanlæggene angiver ikke slagge som affald, da de helst vil afsætte slagge til 

konstruktionsformål. Der er ikke tale om genanvendelse, og slagge registreres særskilt som 

videre udnyttelse, hvis det sendes til udnyttelse som konstruktionsmateriale. 

 

Det er imidlertid ikke særligt nemt at slippe af med slaggen til konstruktionsformål. Der ses 

derfor hyppigt byggeprojekter, hvor der spekuleres kraftigt i at komme af med slaggen, når 

der alligevel skal bygges. 

 

Et lag af slagge til en vej eller parkeringsplads vil normalt være på en 20-30 centimeters tyk-

kelse, men der ses hyppigt byggeprojekter, hvor laget øges til flere meter bl.a. ved etablering 

af en ny parkeringsplads på ARC. 

 

Slagge anvendes ikke umiddelbart men må ofte ligge på lager rundt omkring i landet. Et ek-

sempel er fra Region Nordjylland, hvor regionen manglede at registrere 120 lagre af slagge 

m.v., se figur 14. Ifølge artiklen anvendes slagge ikke, men ligger ukontrolleret hen. 

 

Meldgaard har et anlæg til behandling af slagge på Prøvestenen. I figur 14 er der et foto af 

ARC forbrændingsanlæg set fra Meldgaard slaggebehandlingsanlæg på Prøvestenen. Der kan 

derfor godt stilles spørgsmål til om slagge burde registreres som videreudnyttelse, når nu så 

store mængder rent faktisk blot lægges på lager. 

 

mailto:jpm@dn.dk


Dato: September 2018 
Til: TMU København 
Skrevet af: Ph.d. Jens Peter Mortensen, 31193210, jpm@dn.dk, DN København 

 

 

32 
 

 
 

Figur 14: Artikler fra Nordjyske om lagring af slagge. 

 

3.7 Farligt affald 
ARC ejer et deponi sammen med Vestforbrændingen. Deponiet hedder AV Miljø og ligger på 

Avedøre Holme. Det har ARC ikke nævnt i økonomirekonstruktionsplanen, men deponiet ind-

går som aktiv part i at skaffe mere affald til forbrænding på ARC, og for den sags skyld også 

på Vestforbrænding. 

 

På AV Miljø har ARC og Vestforbrænding lagret farligt affald som shredderaffald, byggeaffald 

med PCB, imprægneret og malet træaffald m.m. Det er altså ikke deponeret. Affaldet er lag-

ret, fordi ARC og Vestforbrænding ønsker at brænde dette farlige affald, når forbrændingsan-

læggene kan opnå miljøgodkendelse til det. 

 

AV Miljø er imidlertid fyldt op. Der er i løbet af efteråret 2018 ikke mere plads til affald på AV 

Miljø. Derfor har AV Miljø søgt og fået miljøgodkendelse til udvidelse af deponiet. Danmarks 

Naturfredningsforening har valgt at klage over denne afgørelse på AV Miljø. 

 

Det sker ud fra mange begrundelser: 

 

Et deponi skal bruges som deponi og ikke som lager. Hvis ARC og Vestforbrænding har brug 

for et lager, så skal det skilles ad, så det er klart, hvad der er lager og hvad der er deponi. De-

poni er en slutdestination for affald, der er dømt til at blive henlagt til eftertiden. Et lager er en 

ressource, der skal inddrages til udnyttelse igen. Det er væsentligt for en miljøvurdering at få 

delt affaldet op i disse to forskellige kategorier. 

 

Spildevand fra det farlige affald på AV Miljø udledes til Biofos, renseanlæg på Avedøre Holme, 

hvor spildevandet renses. Spildevandet ledes ud i Køge Bugt imens spildevandsslammet bræn-

des på renseanlæggets eget slamforbrændingsanlæg. Røggassen renses. Spildevandet fra røg-

gasrensning ledes til spildevandsanlægget, og sådan kan det fortsættes. 

 

ARC har fået en miljøgodkendelse til at brænde det farlige affald lagret på AV Miljø. Miljøgod-

kendelsen har Danmarks Naturfredningsforening klaget over, fordi det ikke er dokumenteret, 

at verdens farligste miljøgifte som PCB og dioxin destrueres og derfor ledes ud. Der gøres hel-

ler ikke rede for, hvor størstedelen af tungmetallerne havner. 

 

Vestforbrændingen er blevet bedt om at udarbejde en miljøredegørelse før Miljøstyrelsen tager 

stilling til om der kan udarbejdes en miljøgodkendelse til forbrænding af selv samme farlige af-

fald.  
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Miljøredegørelsen har været sendt ud i høring og Danmarks Naturfredningsforening har udar-

bejdet et høringssvar, der anbefaler, at lade være med at brænde dette affald samt importeret 

affald og i stedet for brænde biogas fra madaffald samlet ind i eget opland samt tilslutte sig 

naturgasnettet for at få fat i bionaturgassen. 

 

Miljøstyrelsen har indgået en kontrakt med Fortum, det tidligere Kommune Kemi i Nyborg om 

at stille tilstrækkeligt med national kapacitet til destruktion af netop denne form for farligt af-

fald til rådighed. Fortum modtager ikke noget af denne type af farligt affald. Det passer derfor 

ikke, at ARC og Vestforbrænding ikke har andre muligheder for at komme af med affaldet end 

at brænde det selv. 

 

Miljøstyrelsen betaler Fortum for at stille en ydelse til rådighed, som Vestforbrænding og ARC 

vælger at se bort fra, og som er direkte årsag til at deponiet er fyldt op.  
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DN: Den bæredygtige plan 
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4. DN: Den bæredygtige plan 
 

Danmarks Naturfredningsforening har ingen principielle holdninger til om affaldshåndtering 

skal være på kommunens hænder eller på private hænder. Foreningen fokuserer på, at af-

faldshåndteringen bare skal fungere! 

 

Der er blandt virksomheder og borgere en vilje til at få affaldshåndteringen forbedret ikke 

mindst på plastområdet, hvor katastrofeindslag som dem med skildpadder med sugerør i næ-

sen og six-pack ringe om livet, har motiveret til at gøre ekstra indsatser. 

 

Det er derfor nu, at affaldshåndteringen skal rykkes på i cirkulærøkonomiretningen. 

 

Forvaltningen har udarbejdet et ganske godt oplæg til indkaldelse af idéer til, hvad Ressource 

og affaldsplan 2019 – 2024 kan omfatte. Det er værd at bygge videre på. 

 

I modsætning her til er der parallelt udarbejdet en plan for rekonstruktion af økonomien på 

ARC. De fleste tiltag er i direkte strid med cirkulærøkonomiretningen. 

 

På den anden side må alle erkende, at der er et nyt, dyrt og alt for stort affaldsforbrændings-

anlæg, der hvis det ikke anvendes vil koste så meget, at der ikke vil blive råd til at udvikle de 

cirkulære økonomiløsninger.  

 

Det er således bydende nødvendigt, at en ressource og affaldsplan i København på nuværende 

tidspunkt også omfatter tiltag til rekonstruktion af økonomien på ARC. 

 

4.1 Ingen akut mangel på affald 

Aktiviteterne, der lægges ind under ARC, er begrundet ud fra en mangel på affald. Er der ikke 

mangel på affald ud over de 20 %, ARC allerede har ret til at importere, så er der ingen øko-

nomisk begrundelse for udvidelse af aktiviteter, lagt ind under ARC. 

 

Figur 10 viser modtagelse af affald og produktion af varme fra 2014 til 2016. Mængden af 

brændt affald er imod forventning steget fra 2014 til 2016 imens de brændte mængder af bio-

masse er faldet ganske betragteligt således, at den samlede brændte mængde affald er faldet. 

 

ARC leverer ingen begrundelse for faldet i forbrændt biomasse. En af forklaringerne kan være, 

at en eksplosion satte den ene ovn på det gamle anlæg ud af funktion før det nye anlæg blev 

gjort færdigt. ARC måtte derfor i en længere periode køre på lavt blus med kun halv kapacitet.  

Husholdningsaffald fra København skal brændes, hvorimod det er muligt at afstå fra at brænde 

biomasse. 

 

Daværende direktør på ARC, Dan Fredskov fremlagde en plan for forbrænding af biomasseaf-

fald på et DAKOFA møde den 28. maj 2018, se figur 11. Her fremgår de samme tal for 2014 til 

2016 for biomasseaffald, som vist i figur 10 samt tallene for 2017. Derudover er der tilføjet de 

forventede mængder i 2018 og 2019.  

 

Når ARC fremlægger tal med et fald i den samlede mængde af forbrændt affald som begrun-

delse for, at der ikke er affald nok, så giver det ikke et korrekt billede af situationen i dag.  

Manglende forbrænding af affald skyldtes manglende forbrændingskapacitet ikke manglen på 

affald. 
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ARC Energiproduktion

Nøgletal 2016 2015 2014

Brændte mængder 

affald i ton
341.000 331.059 319.857

Brændte mængder 

biomasse i ton
12.000 66.091 116.114

Samlet mængde 

brændt
353.000 397.150 435.971

Varmeproduktion i 

MWh
683.000 764.000 765.585

Elproduktion i 

MWh
178.000 157.000 191.467

Energiproduktion 

i MWh
861.000 921.000 957.052

Kilde: https://www.a-r-c.dk/om-arc/hoved-og-noegletal

 

Figur 10: Energiproduktion på ARC 

 

ARC Plan for biomasseaffald

• Biomasseaffald 2014: 116.058 tons

• Biomasseaffald 2015:    64.939 tons

• Biomasseaffald 2016:    12.402 tons

• Biomasseaffald 2017:       3.045 tons

• Forventet total 2018:     58.000 tons

• Forventet total 2019:     75.000 tons

Kilde: Præsentation på Dakofa møde 28. maj 2018 direktør ARC Dan Fredskov

 

Figur 11: Forbrænding af biomasseaffald 

 

4.2 Importeret affald kan genanvendes 

Det importerede affald består primært af papir, pap og plast og kommer fra UK. Det importe-

rede affald kan ikke genanvendes i UK, men det kan det i Sverige og Tyskland. Hvis ARC sor-

terede plast og papaffald fra, så vil plastaffaldet kunne sendes til genanvendelse på lige fod 

med resten af plastaffaldet, der kommer fra København.  

 

Det samme vil kunne ske for papaffaldet i alt ca. 80 % til genanvendelse. Der vil således kun 

være ca. 20 % tilbage til forbrænding. Såfremt ARC vil understøtte en udvikling mod mere 
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genanvendelse i UK eller genanvendelse af affald kommende fra UK, er der et cirkulært økono-

miperspektiv for import af affald. Vil ARC blot brænde ressourcerne af, så vil det modvirke ar-

bejdet med cirkulær økonomi. Der bør findes andet affald til forbrænding på ARC, såfremt ka-

paciteten skal udnyttes. 

 

4.3 Det farlige affald på AV Miljø 

Det farlige affald lagret på AV Miljø nævnes ikke i planen for rekonstruktion af økonomien på 

ARC, men indgår i disponeringen af at fylde ARC op med affald til kapaciteten er nået. Som 

nævnet har ARC søgt om og fået godkendelse til at brænde dette farlige affald. 

 

Det farlige affald indeholder tungmetaller og en del af det også farlige organiske forbindelser 

som dioxin, PCB m.v. Det er organiske forbindelser, der hører til verdens 12 værste miljøgifte. 

Indholdet af dioxin og PCB i omgivelserne er stigende uden, at det er afgjort hvorfor, at belast-

ningen er stigende, men det er sikkert, at både Vestforbrænding og ARC begge bidrager.  

 

Reguleringen af det farlige affald er omfattet af Industriemissionsdirektivet, POP Forordningen 

og Stockholm Konventionen med et nogenlunde enslydende regelsæt. I industriemissionsdirek-

tivet § 50 Driftsvilkår, stk. 2 står der: 

 

”2. Affaldsforbrændingsanlæg skal udformes, udstyres, opføres og drives således, 

at de gasser, der opstår ved forbrænding af affald, efter den sidste indblæsning af 

forbrændingsluft opvarmes på kontrolleret og ensartet vis, selv under de mest 

ugunstige forhold, til en temperatur, der i mindst 2 sekunder holdes på mindst 

850 °C.  

 

Affaldsmedforbrændingsanlæg skal udformes, udstyres, opføres og drives såle-

des, at de gasser, der opstår ved medforbrænding af affald, opvarmes på kontrol-

leret og ensartet vis, selv under de mest ugunstige forhold, til en temperatur, der 

i mindst 2 sekunder holdes på mindst 850 °C. 

 

Hvis der forbrændes farligt affald med et indehold på mere end 1 % halogenerede 

organiske stoffer udtrykt som chlor, skal temperaturen nå op på mindst 1 100 °C, 

før kravet i første og andet afsnit er opfyldt. 

 

I affaldsforbrændingsanlæg måles de i første og tredje afsnit anførte temperatu-

rer nær den indre væg i forbrændingskammeret. Den kompetente myndighed kan 

godkende, at målingerne foretages på et andet repræsentativt punkt i forbræn-

dingskammeret. ” 

 

Danmarks Naturfredningsforening har klaget over afgørelser, hvor Miljøstyrelsen godkender 

forbrænding af dette farlige affald, fordi der i godkendelserne og fastlæggelsen af kontrolkrav 

mangler følgende: 

 Der er ikke dokumentation på, at affald med indhold af POP holder sig under 1 % halo-

generede organiske stoffer. 

 Der er heller ikke dokumentation på, at temperaturerne, som foreskrevet, kontrolleres 

og holdes på mindst 1.100 °C. 

 Der kan ikke gøres rede for, hvor de forøgede tungmetalmængder, der er i det farlige 

affald, bliver af. 
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Det er derfor Danmark Naturfredningsforenings opfattelse, at Miljøstyrelsen ved at give ARC 

miljøgodkendelse til at brænde dette farlige affald af ikke overholder industriemissionsdirekti-

vet (IED), POP forordningen samt Stockholm Konventionen. 

 

Farligt affald er for farligt til at brænde på ARC, men også for farligt at lade ligge på AV Miljø. 

 

Det farlige affald, der er lagret, er så farligt, at det skal destrueres. Det kan hverken ARC eller 

Vestforbrænding som nævnt leve op til. Det er også nævnt, at Fortum en kontrakt med Miljø-

styrelsen om at sørge for tilstrækkelig kapacitet til at aftage denne type af affald. Fortum har 

ikke modtaget noget af dette farlige affald endnu.  

  

Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at ARC i samarbejde med Vestforbrænding får styr 

på det farlige affald og afleverer det til destruktion på Fortum eller lignende anlæg designet til 

destruktion af farligt affald.  

 

4.4 ARC overtager affaldsindsamlingen 

Det første punkt i plan for rekonstruktion af økonomi på ARC er overtagelse af affaldsindsam-

lingen. Denne funktion øger omsætning på ARC og dermed mulighederne for at importere af-

fald. 

 

ARC har en lang historie for ikke at følge og at gå direkte imod politikernes beslutninger i Kø-

benhavns Kommune, som det skete i perioden fra 2009 til 2012, hvor Danmarks Naturfred-

ningsforening var stærkt engageret i ikke at få bygget et affaldsforbrændingsanlæg af den 

størrelse.  

 

Danmarks Naturfredningsforening har derfor ingen tiltro til, at ARC på nogen måde begynder 

at opføre sig anderledes selvom, at der kommet en ny direktør, der bebuder cirkulær økonomi. 

Import af affald til forbrænding kan på ingen måde betegnes som et tiltag, der kan betragtes 

som cirkulær økonomi eller bæredygtigt.  

 

Det bliver derudover svært at overbevise Danmarks Naturfredningsforening om, at det affald, 

der afhentes særskilt fra husstandene til genanvendelse, ikke bare bliver brændt. 

 

4.5 Anlæg til udsortering af metal 

Det andet punkt i plan for rekonstruktion af økonomien på ARC omhandler et anlæg til udsor-

tering af metal. Der er metal i affaldet, der samles ind til forbrænding på ARC. Umiddelbart ly-

der forslaget derfor som en god idé. 

 

Metalaffald ender i slaggen, hvis det ikke sætter sig fast i på risten. Der er så meget metalaf-

fald i slaggen, at der er virksomheder, der har specialiseret sig i at sortere metalaffald ud af 

slaggen til genanvendelse. Slaggen fra ARC sendes til Meldgaard i Kolding for sortering. 

 

Danmarks Naturfredningsforening blev inviteret af Meldgaard i januar 2018 til et besøg. Meld-

gaard har udviklet og investeret i et anlæg, der kan finsortere metal ud fra slagge helt ned til 

klipsestørrelse delt op i forskellige metaller. 

 

Meldgaard havde også en grovsortering, samt lagre af slagge, der skal til behandling, og af be-

handlet slagge. 

 

I lager for ubehandlet slagge kan det studeres, hvad for metaller og produkter, der havner i 

ovnene. Der er mange mønter, dåser, gafler og skeer m.v. – det kan ikke afgøres om det er 
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dåser med pant på, men de havner der. Det synes at være flere dåser i slaggen fra de jyske 

affaldsforbrændingsanlæg end i de sjællandske. 

 

Det mest iøjnefaldende er imidlertid alle de fælge fra vognhjul, der havner i slaggen. Der er 

fælge i slagge fra samtlige affaldsforbrændingsanlæg. Meldgaard kunne bekræfte, at det er 

ganske normalt. Det kan ikke konstateres om vognhjul har været med dæk på, da de blev 

smidt i forbrændingsovnene. 

 

Vognhjul er således det absolut største bidrag til metal i slagge. En indsats for at stoppe metal 

i forbrændingsovnene skal derfor rettes mod vognhjul. 

 

Vognhjul forekommer under normale omstændigheder ikke i dagrenovation. Det er ret umuligt 

for borgerne at smide et vognhjul i skraldespanden i hvert fald ikke jævnligt og ikke for bor-

gere i alle opland til affaldsforbrændingsanlæg. 

 

4.6 Anlæg til behandling af madaffald 

Det fremgår som nævnt ikke tydeligt af plan for rekonstruktion af økonomi på ARC, hvad det 

er for et behandlingsanlæg til madaffald, der er tale om, men det er overvejende sandsynligt 

tale om et pulpanlæg. 

 

Det er indlysende, at når Københavns Kommune har valgt at samle madaffald ind i nedbryde-

lige plastposer, så bør de(t) efterfølgende behandlingsanlæg også passe til.  

 

Figur 12 illustrerer forløb af indsamling og behandling af madaffald i den eksisterende ordning 

samt for den tidligere frivillige ordning for særskilt indsamling af madaffald fra villaer. Derud-

over er 2 private ordninger til indsamling af madaffald vist. 

 

 
Figur 12: Indsamlingsordninger og deres sammenhænge med den efterfølgende behandling. 

 

mailto:jpm@dn.dk


Dato: September 2018 
Til: TMU København 
Skrevet af: Ph.d. Jens Peter Mortensen, 31193210, jpm@dn.dk, DN København 

 

 

40 
 

Tør biogasanlæg kan i modsætning til våd biogasanlæg modtage madaffald fra husholdninger 

direkte uden forbehandling i et pulpanlæg (som ARC vil investere i). Tør biogasanlæg har der-

for ikke det spild, der sorteres fra til forbrænding på nær, hvis der skulle snige sig en ikke ned-

brydelig plastpose ind. Genanvendelsesprocenten er markant bedre, næsten 100 % kontra ca. 

80 %. 

 

Et tør biogasanlæg producerer kompost, der passer til behovet for de mange planteavlere på 

Sjælland herunder økologiske planteavlere og planteavlere, der ønsker at gå over til økologi. 

Hvis et våd biogasanlæg skal producere kompost, så skal gødningen tørres inden den kan tilfø-

res markerne. 

 

Skal madaffald ud på markerne på Sjælland, så skal gødning/kompost leveres i den form som 

landmændene foretrækker og hvor der i dag allerede er en større efterspørgsel end, der er ud-

bud. Det mest effektive biogasanlæg til det københavnske madaffald er derfor et tør biogasan-

læg. 

 

4.7 Nye biogasinitiativer 

HCS, der i dag behandler madaffaldet fra København, er i gang via et nyt firma, Gasfabio med 

at etablere et tør biogasanlæg i Værebro. Gasfabio vil levere kompost til økologiske planteav-

lere og planteavlere, der gerne vil overgå til økologisk drift. De økologiske planteavlere har i 

dag meget svært ved at få fat i kompost, hvilket jordene lider under. 

 

Det skal være et tør biogasanlæg, da produktet planteavlerne specifikt har brug for er kompost 

og ikke flydende gødning. Det de økologiske planteavlere ønsker allermindst er gødning med 

et indhold af gylle fra den industrialiserede svineproduktion. 

 

Behandling af madaffald tilegnet behovene fra de økologiske planteavlere passer til den opti-

male håndtering af madaffald fra København, hvor madaffaldet samles ind i nedbrydelige 

plastposer. 

 

Tør biogasanlægget planlægges tilsluttet naturgasnettet. 

 

Da madaffaldet lastes om på Prøvestenen i dag, vil en etablering af et tør biogasanlæg i stedet 

for på Prøvestenen passe bedre ind i den allerede eksisterende struktur og organisering af ind-

samling af madaffald i København. Samtidigt ligger Prøvestenen tæt på ARC, så der kan etab-

leres en direkte biogasledning, se figur13. 

 

Daka er en virksomhed, der er kendt for modtagelse og destruktion af døde dyr og kadavere. 

Daka vil etablere et nyt biogasanlæg i Roskilde, hvor biogassen skal opgraderes og sendes ind 

i naturgasnettet. 

 

Biogasanlægget i Solrød, der hidtil har været benyttet til restprodukter fra Pektinfabrikken i 

Lille Skensved, til fedtemøg samlet ind fra strandene, m.v. har nu åbnet op for modtagelse af 

madaffald. 

 

Kapaciteten i Københavnsområdet for biogas baseret på affald i hovedstadsområdet, der op-

graderes til naturgasnettet, er for opadgående. Der kan være flere initiativer i gang. For at få 

fat i biogas stammende fra madaffald skal ARC tilsluttes naturgasnettet. 

 

mailto:jpm@dn.dk


Dato: September 2018 
Til: TMU København 
Skrevet af: Ph.d. Jens Peter Mortensen, 31193210, jpm@dn.dk, DN København 

 

 

41 
 

 
Figur 13: Fuld udnyttelse af kapacitet på ARC skal ske gennem udnyttelse af biogas.  

 

Pulp fra madaffald samlet ind fra virksomhederne i København køres ud af byen til behandling 

andre steder. Biogassen bliver enten opgraderet og sendt ind i naturgasnettet bortset fra det 

som bliver kørt til Skåne.  

 

En københavnsk udnyttelse af biogas i naturgasnettet kræver derfor, at ARC etablerer en til-

slutning til naturgasnettet, og at transporten af pulp til de skånske anlæg ophører. Komple-

mentært kan der etableres et våd biogasanlæg ved siden af tør biogasanlægget, se figur 13. 

 

4.8 Fra nedcykling af plastaffald til genanvendelse og genbrug 

Plastaffald fra føde og drikkevareemballager genanvendes ikke som emballager til føde og 

drikkevarer ved den indsamling og behandling, som Københavns Kommune foretager i dag. 

 

Plastaffaldet bruges til produktion af fx affaldsspande, vejskilte eller lignende og i ganske få 

nyere tilfælde som emballager til fx husholdningskemikalier.  

 

Denne form for genanvendelse benævnes for nedcykling. Plastemballager til føde og drikkeva-

rer skal genanvendes til emballager til føde og drikkevarer igen for, at der er tale om en løs-

ning i cirkulær økonomiforstand. 

 

Kvalitet af plastaffald deles op i kvaliteter i forhold til, hvad de kan bruges til, se figur 14. Plast 

med kontakt til føde og drikkevarer kræver en høj grad af renhed - højere end plast med kon-

takt til fx husholdningskemikalier. 
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Figur 14:  

Kvalitetskravhierarkiet: Genbrug og genanvendelse kan lade sig gøre inden for hver kvali-

tetsgruppe, men ikke opad i hierarkiet. Nedad i hierarkiet benævnes nedcykling. 

 

Kan det ikke garanteres, at plastaffald ikke oprindeligt har været anvendt til emballage til fx 

husholdningskemikalier, kan det være yderst vanskeligt at få godkendt en ny emballage base-

ret på plastaffald samlet ind fra husholdningerne i København som ny emballage til fx fødeva-

rer. 

 

Mange års erfaringer viser, at føde og drikkevareemballager samles mest effektivt ind ved 

hjælp af pantsystemer. Det er dog kun udvalgte drikkevareemballager, der er underlagt pant-

system, imens største delen af fødevareemballager er overladt til det kommunale affaldsind-

samlingssystem. 

 

Opgaven er imidlertid den samme; at få returneret emballageaffaldet tilbage i kredsløbet som 

ressource til ny emballage. Der er mange forskellige former for emballager til mange forskel-

lige varer, hvad enten det er drikke og fødevarer eller andre emballager fx til køleskabe, 

shampoo, løbesko m.v. 

 

Kvalitetskrav til emballagerne er dog væsentlig forskelle afhængig af produktet. Fødevarer skal 

beskyttes på en hel anden måde end løbesko, shampoo og køleskabe. Der må ikke gå hul på 

emballagen og fødevaren må ikke kontamineres. Der stilles derfor større kvalitetskrav om ren-

hed m.v. til fødevareemballager, se figur 14 Kvalitetskravhierarkiet. 

 

En del fødevareemballager har ikke direkte fødevarekontakt og der kan derfor stilles færre 

krav til kvalitet af emballagen. Produkter til personlig pleje har ikke de samme krav til kvalite-

ten som emballage til fødevarer og det samme gælder andre emballager til fx rengøringsmidler 

m.v. 
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Plastaffald kan bruges til produktion af nye produkter, hvor kvaliteten af plasten ikke behøves 

at være så stor. Det er produkter som skraldespande, vejskilte og tæpperuller m.v. Endeligt 

kan der også laves forskellige former for byggematerialer ud af plastaffaldet, hvis ikke det sen-

des til forbrænding eller deponi. 

 

Inden for hver produktkategori og tilhørende kvalitetskrav til plasten vil det være muligt både 

at genbruge og genanvende plasten. Genbrug og genanvendelse, illustreret ved de grønne 

cirkler i figur 10, tæller stadig med som en cirkulær økonomiløsning, selvom det er i et lavere 

niveau i kvalitetskravhierarkiet. 

 

Emballageaffald udgør det største flow af materiale, der bruges i relativ kort tid og derefter 

kasseres. I Plastindustriens Forum for cirkulær plast slås et prioriteringshierarki for design af 

emballager fast: 

 

1.  Refuse - uden brug af emballage 

• Levering direkte fra produktionsbeholdere – ses i mindre målestok på 

landet. Er det nødvendigt at bruge emballage her? 

2.  Reduce – mindre materialeforbrug 

• Forebyg: Reducer materialeforbrug – kan ske på det enkelte emballage-

niveau, men også samlet set ved et genbrugssystem, hvor den enkelte 

emballage bruges flere gange. 

3.  Reuse - genbrug 

• Se ovenstående om genbrug. Der er flere måder genbrug kan organise-

res. Reduktion af materialeforbrug må ikke forhindre genbrug. 

4.  Recycle - genanvendelse 

• Genbrug prioriteres over genanvendelse - dog ingen genbrug uden samti-

dig genanvendelse. 

 

I en kommunal ressource og affaldsplan kan der ikke i første omgang fokuseres på afvisning af 

at bruge emballage og heller ikke på reduktion af emballageforbruget, da det umiddelbart lig-

ger uden for kommunens handlemuligheder, men må i stedet håndtere emballagerne således, 

at genbrug og genanvendelse bliver muligt. 

 

Plastaffald samles ind via særskilte spande fra husstandene i København. Derefter bliver plast-

affaldet sendt videre til plastsorteringsanlæg – for tiden sendes plastaffaldet til Alba i Tyskland.  

 

På plastsorteringsanlægget sorteres plastaffaldet i forskellige plasttyper. Det er lidt forskelligt i 

hvor mange forskellige plasttyper, der sorteres i. De fleste sorteringsanlæg har dog valgt at 

fokusere på de tre mest almindelige forekommende plasttyper; PP, PET og PE med henblik på 

omsmeltning og genanvendelse. 

 

Alba har udvidet hvad plastaffaldet bliver nedcyklet til. Før i tiden blev plastaffaldet anvendt til 

skraldespande, vejskilte, havebænke m.v. Det gør plastaffaldet stadig i dag, men i dag anven-

des plastaffaldet også til emballager til maling, rengøringsprodukter m.v. 

 

Markedet for anvendelse af plastaffald udvides således, at der kan forventes op mod 35 % 

genanvendelse i forståelsen af nedcykling altså 10 % bedre end den svenske operatør, der 

blev brugt sidste år. 

 

Den primære andel må stadig forventes sendt til forbrænding. 
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4.9 Retursystemer for føde og drikkevareemballager 

Der eksisterer et retursystem for drikkevareemballager, Dansk Retursystem vedtaget ved lov. 

Det er virksomhedernes ansvar at få emballagerne tilbage og håndteret. Det er således et ek-

sempel på det udvidet producentansvar samt på forurener betaler princippet. 

 

Dansk Retursystem bygger på et pantsystem. Kunder i en butik betaler en pant for emballa-

gen, hvor de køber varen. Kunderne afleverer efterfølgende emballagen tilbage til butikken 

mod udbetaling af panten.  

 

På denne måde sikres, at drikkevareemballager kommer tilbage til mulig genbrug og genan-

vendelse. Kommunen er ikke blandet ind i transaktionen.  

 

Pantsystemet er et effektivt system til at få emballagerne tilbage i en form, der sikrer, at drik-

kevareemballager ikke blandes sammen med andre typer emballager. Det er vigtigt for genan-

vendelsen, da drikkevarer ikke skal kontamineres fra fx restindhold fra emballager for hushold-

ningskemikalier eller personligplejeprodukter. 

 

Alligevel har pantsystemet været udsat for at blive skåret ned dels ved at fjerne emballager 

som fx flasker til spiritus juli 2016 og sodavandsplastflasker til genbrug august 2014 fra Dansk 

Retursystem, se første foto i figur 15. I dag smadres glasflasker og plastflasker kvases til gen-

anvendelse i stedet for at blive vasket og genfyldt (genbrug). 

 

Miljøministeren har besluttet, at pantsystemet skal udvides til at omfatte juice og saftproduk-

ter. Det andet foto i figur 15 viser hvilke produkter hvor emballagerne fremover skal håndteres 

i pantsystemet af Dansk Retursystem og ikke som i dag af kommunerne. 

 

  
Figur 15: Pantsystemet indskrænkes og udvides til at omfatte emballager til juice og saft. 

 

I baggrunden på andet foto i figur 15 er der en flaskeautomat. Det er disse flaske automater, 

der skal modtage dels de emballager, der i dag er omfattet samt de nye. Detailbutikkerne er 

bekymret for modtagekapaciteten holder til udvidelsen. Især ved spidslastsituationer som ved 

gadefester og andre arrangementer kan automaterne ikke følge med. 

 

Ud over indsamling af drikkevareemballager via pantautomater i detailbutikker m.v. så har 

Dansk Retursystem 12 pantstationer spredt ud over det ganske land bl.a. i Helsingør, Randers 

og Horsens, men ikke i København. Disse 12 pantstationer aflaster detailbutikkerne.  
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Dansk Retursystem har ikke tænkt sig at udvikle mere på dette koncept, men det er klart, at 

især i København er der et stort behov for at få etableret et supplement til pantautomaterne i 

detailbutikkerne. 

 

Københavns Kommune kan dog bygge videre på konceptet og etablere affaldsindsamlingsstati-

oner, der ligner pantstationerne. Det skal ske for at aflaste detailbutikkerne i København, der 

vil være meget presset af udvidelsen af pantsystemet. 

 

Affaldsindsamlingsstationerne kan udvides til at indsamle fx anden glasemballage, føde og 

drikkevarekartoner, kødbakker m.v. eller hvad fremtidige prioriteringer og samarbejder vil 

komme frem til. Det vil samtidigt være betydeligt nemmere at indlemme flere fødevareembal-

lager i pantsystemet, når de kommunale indsamlingsordninger ligner. 

 

4.10 Forslag til ændring af måden at samle plastaffald ind på 

Drikke og fødevareemballager må prioriteres først, da de dels er emballager øverst i hierarkiet, 

dels indtil videre ikke har kunnet komme tilbage som drikke og fødevareemballage, når embal-

lagerne først har været samlet ind af de kommunale affaldsindsamlingssystemer. 

 

I overensstemmelse med kvalitetshierarkiet foreslås det at samle plastaffald ind fra husstan-

dene ved kun at samle plastaffald ind, der har været brugt til drikke og fødevarer. Det er nemt 

og lige til for borgerne at skelne mellem, hvad emballagerne har været brugt til, i modsætning 

til at skulle skelne mellem forskellige plasttyper. 

 

Ved at sortere plastaffald i emballagetyper, så kan den oprindelige producent af føde og drik-

kevaren identificeres. Identifikation af føde og drikkevareproducenten gør det muligt for kom-

munen at tage kontakt til den ansvarlige producent for at få etableret et samarbejde om:    

Refuse, Reduce, Reuse og Recycling. 

 

Miljøorganisationerne har i mange år arbejdet med kontakt til den ansvarlige producent. Dan-

marks Naturfredningsforening benytter sig af den årlige affaldsindsamling, der nu om dage 

tæller mere end 180.000 deltagere. Det gør foreningen til den største operatør på affaldsområ-

det i Danmark. 

 

Ved de årlige opgørelser er der fotos af det affald, der er fundet og samlet ind. I mange år har 

det været domineret af emballageaffald fra virksomheder som Mc Donalds og Carlsberg. Mc 

Donalds har sidenhen ved mange af deres forretninger etableret egne affaldsspande med egen 

tømning på kritiske steder i det offentlige. Det har afhjulpet en stor del af problemet om end 

emballageaffald fra Mc Donalds stadig kan findes. 

 

Emballagerne fra Carlsberg, der findes i naturen, er fortrinsvis emballager uden pant, der er 

købt syd for grænsen. Carlsberg har ind til nu valgt ikke at gøre noget ved problemet, så 

Carlsbergs emballager uden pant vil med foto stadig optræde i afrapporteringerne fra de årlige 

affaldsindsamlinger. 

 

ARC har et lager af plastaffald, der har været brugt til test på testsorteringsanlægget. Dette 

affald bør gennemgås for firmanavne. ARC bør derefter tage henvendelse til firmaerne. Dan-

marks Naturfredningsforening har udarbejdet følgende forslag til henvendelse, se figur 16: 
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Figur 16: Henvendelse til forurener i henhold til det udvidet producentansvar. 

 

Afhængig af erfaringerne fra tessorteringsanlægget kan ordningen udvides til den samlede ind-

samlede mængde af plastaffald eller i stikprøveform. 

 

Ved etablering af vaskemaskiner til vask af emballager kan kommunen fastholde formen på 

emballagen og dermed muliggøre genbrug. Ændres formen på emballagen først, så er der kun 

genanvendelse tilbage. 

 

ARC har en mulighed for at spille en særlig rolle i dette arbejde ved at benytte testanlægget 

m.v. til at køre forsøg med forskellige måder at finsortere drikke og fødevareemballager i sam-

arbejde med de ansvarlige drikke og fødevarevirksomheder. 

 

Fjernes det lagrede farlige affald fra AV Miljø ude på Avedøre Holme til destruktion, så kan den 

frigjorte plads bruges til lagring af plastaffald. Der vil i en periode være brug for lagring af 

plastaffald indtil genbrug og genanvendelsesprojekter slår igennem på de store mængder.  

 

4.11 Indsamling af andre plastemballager 

Emballager til personligplejeprodukter mv. kan samles ind af detailbutikkerne. Matas har fx en 

ordning til indsamling af deres egne emballager til personlige plejeprodukter. De kan afleveres 

i Matas butikkerne, se første foto i figur 17. 

 

Andet foto i figur 17 viser et eksempel på en detailbutik, der ved pantstationen er nød til at 

stille et par kasser op til vinflasker (i øvrigt to Arla kasser) m.v. samt en affaldspose til plast-

poser, der har været anvendt til at fragte de pantbelagte emballager tilbage til butikken. Arla 

deltager således i pantsystemet, hvad enten Dansk Retursystem eller Arla vil det. 
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Figur 17: 

Detailbutikker samler også ikke pantbelagte emballager ind som flasker og plastposer. 

Matas samler egne emballager ind og sender dem til genanvendelse (nedcykling). 

 

En del personligplejeprodukter sælges i supermarkeder mv. og her kan det være vanskeligt at 

samle emballagerne ind igen, men der er andre end Matas, der delvist samler deres emballa-

ger ind og det er fx apotekerne.  

 

Apotekerkunder kan aflevere for gammel og ikke brugt medicin på apoteket. Emballagen vil 

typisk følge med. Apotekerne har derudover en hel del personligplejeprodukter, der ligeledes 

kunne indgå i et retursystem.  

 

For at understøtte apotekerne og andre der vil indgå i sådanne indsamlingssystemer kunne 

kommunen etablere et indsamlingssystem, der som tilbud kan samle emballager fra personlig-

plejeprodukter, glasflasker, plastfolier m.v. fra detailbutikkerne ind til genanvendelse. 

 

Københavns Kommune har allerede en lignende ordning for batterier, der samles ind hos nogle 

farvehandlere m.v. Indtil der findes sådanne løsninger for andre plastemballager end plastem-

ballager til drikke og fødevarer, så må plastemballagerne fx til rengøringsmidler afleveres i 

restaffaldsspanden til forbrænding. 

 

I tilknytning til indsamling af plastaffald, der kommer fra drikke og fødevareemaballager, 

kunne ARC etablere vaskemaskiner, der vil værre i stand til at vaske fx hårde plastemballager, 

glasemballager m.v. Vaskede emballager vil kunne leveres eller tilbydes leveret tilbage til fø-

devarevirksomhederne til genbrug. 

 

4.12 Kartoner (og andre kompositmaterialer) 

Købehavns Kommune afhenter affald delt op i forskellige materialetyper, dvs. plast, metal, 

glas, pap og papir i forskellige spande. Affald er inddelt i affaldsfraktioner i forhold til affaldsty-

per.  

 

Det gør det dels vanskeligt at håndtere affaldsfraktioner, der består af flere materialer som fx 

mælkekartoner (kompositmaterialer) dels blandes plast med forskellige funktioner sammen og 

vanskeliggør den efterfølgende genanvendelse. Kartoner ender i restaffaldsspanden. 
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For at komme længere ned end de 20 % restaffald, der blev konstateret i ejendommen fulgt af 

Danmarks Naturfredningsforening, er restaffaldet i 2017 undersøgt for muligt indhold af gen-

anvendelige affaldsfraktioner. 

 

Undersøgelsen viste, at der er store mængder af bleer og drikkevarekartoner i restaffaldet. Det 

er meget markant, men varierer i perioder afhængig af antallet af familier med blebørn 

hjemme.  

 

Mange af vores nabolande har samlet drikkevarekartoner ind længe f.eks. Sverige og har gode 

erfaringer på området. Fredericia Kommune indsamler kartoner og drikkevareemballager sam-
men med pap.  

At blande lettere forenede kartoner og pizzabakker sammen med pap giver dog problemer 

med genanvendelsen for danske papirfabrikker. Hos Skjern Papirfabrik udtaler Miljøleder Nana 

Trelborg Simonsen ifølge Dakofa i 2016, https://dakofa.dk/element/godt-for-miljoeet-at-gen-
anvende-lettere-forurenede-kartoner-og-drikkevareemballager/: 

”Vi finder det fra Skjern Papirfabrik meget problematisk med Miljøstyrelsens for-

slag omkring genanvendelse af lettere forurenede emballager og drikkevareem-

ballager sammen med pap. Hvis de omtalte fraktioner begynder at komme i re-

turpappet, vil vi ikke længere kunne anvende pappet til vores papirproduktion. 

Som den ene af to mulige aftagere af returpapir i Danmark, vurderer vi, at miljø-

gevinsten samlet set udebliver, hvis returpappet i Danmark skal eksporteres, og 
vi som producenter samtidig skal købe al returpap i udlandet. ” 

Imellem tiden har Fredericia Kommune sendt kartoner og pizzabakker til Sverige. Drikkevare-

kartoner samles ind og genanvendes i mange kommuner i Sverige og Tyskland. 

 

Ifølge Dakofa i 2016 er der anlæg, der kan behandle denne lettere forurenede fraktion, hvor 

fibrene skilles fra plast, aluminium mv. og afsættes til genanvendelse. Nogle anlæg genanven-

der også plasten.  

Indsamles fraktionen sammen med plast og metal, som derefter eftersorteres viser erfarin-
gerne, at fraktionen bliver mere forurenet end hvis den indsamles sammen med pap. 

De anlæg, der kan modtager fraktionen indsamlet med pap er bl.a. Fiskeby i Norrköping i Sve-

rige (kapacitet: over 300.000 tons pr år), Stora Enso i Varkaus i Finland (kapacitet: ca. 50.000 
tons pr år), samt Emsland i det nordlige Tyskland. 

Der er ifølge Københavns Kommune og ARC 29.000 tons mælkekartoner i Danmark – svarende 

til ca. 3.107 tons i Københavns Kommune. Skjern Papirfabrik må derfor vende sig til ikke at 

modtage papaffald fra danske kommuner eller også må papirfabrikken etablere anlæg, der kan 

levere den samme ydelse på genanvendelse som de svenske og tyske anlæg. 

 

Københavns Kommune bør samle drikkevarekartoner ind. Det er oplagt at samle drikkevare-

kartoner ind via affaldsindsamlingsstationer, men det kan også vise sig, at de skal samles ind 

sammen med plast eller papaffald.  

 

Et forsøg på ARC testanlæg for plastsortering kunne vise om det var muligt at samle kartoner 

ind sammen med plastaffaldet.Kartoner kan dog også samles ind med pap, da de skal sendes 

til samme fabrik for oparbejdelse til genanvendelse. 
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Både indsamlingen af plast og papaffald lider under store mængder og manglende plads hos 

borgerne. 

 

4.13 Papir og papaffald 

En helt tredje mulighed for håndtering af papaffald er, at papaffald afleveres som madaffald. 

Det sker allerede i dag fx med toilet og køkkenruller samt køkkenrullepapir, der anvises til af-

levering i den grønne spand med de nedbrydelige plastposer. På denne måde indgår pap og 

papir i kredsløbet sammen med og som supplement til madaffald. 

 

I et tør biogasanlæg blandes madaffald med haveaffald for at give madaffaldet mere struktur 

således, at der kan produceres en god kompost til planteavlerne. Denne struktur på kompo-

sten kan også opnås ved at tilsætte pap til madaffaldet. 

 

Det skal ikke bare være, hvad som helst pap, men pap som pizzabakker og burgerpapir, der er 

anvendt direkte til fødevarer og som ikke er samlet med klips eller tape eller belagt med plast, 

vil være oplagte. På første foto i figur 18 viser muligheder for valg af indsamlingsteknik af 

papaffald fra husholdningerne. 

 

  
Figur 18: I hvilken spand skal papaffald – bio, papir eller rest? 

 

Pizzabakkerne består dels af en ydre skal af genanvendt pap og en indre ny pap godkendt til 

fødevarekontakt. Derfor vil pizzabakkerne være velegnet til håndtering med madaffaldet, da fx 

tungmetaller ikke vil indgå i emballager med fødevarekontakt.  

 

Foto viser udover pizzabakker også en papkasse, der var sat sammen med tape. Såfremt pap-

kassen ender i et tør biogasanlæg, så vil pap gå i opløsning og omdannes til kompost og bio-

gas. Tapen vil kunne sorteres ud efter forgasningen. 

 

Der er en risiko for at kompost baseret på mad og papaffald vil have et for højt tungmetalind-

hold og der vil være resten af ikke nedbrudte farvestoffer og lime.  

 

Nedbrydelige trykfarve og bindemidler (lim) uden tungmetaller er kommercielt tilgængelige. 

Teknik & Miljøforvaltning i København, Danmarks Naturfredningsforening og Mc Donalds bru-

ger alle trykfarver og lim til tryksager og emballager, der er nedbrydelige og uden tungmetal-

ler. 
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Det bør undersøges, om pap både med og uden emballage med nedbrydelige trykfarver og 

lime uden tungmetaller kan afleveres som madaffald, ligesom det sker med køkkenruller og 

madaffaldsposer af papir. Et kuriosum er, at der indfinder sig svenske poser til madaffald i de 

københavnske madaffaldsspande. 

 

4.14 Glasaffald 

Dansk Retursystem samler glasflasker ind fra butikkernes pantautomater m.v. Glasflasker blev 

tidligere vasket og genfyldt, men da bl.a. Carlsberg ikke ønsker at vaske flasker længere, så 

smadres flaskerne i dag til sortering i farvet skår og ikke farvet skår for derefter at smeltes om 

til genanvendelse. Genbrug skal prioriteres før genanvendelse, så her har Dansk Retursystem 

noget at forbedre. 

 

Københavns Kommunes indsamling af glasaffald stikker ud fra indsamling af andre affaldsfrak-

tioner ved at ske fra bobler i gaden og ikke ved husstanden, se første foto i figur 19. 

 

  
Figur 19: Glasindsamling og fremme af genbrug og genanvendelse. 

 

Københavns Kommunes mulighed for at forøge genbrug af glasaffald består i at beholde bob-

lerne til indsamling af glasaffald samt genetablere sorteringsanlæg for glasaffald til udsortering 

af glasemballager til vask i et genetableret vaskeanlæg og senere genfyldning.  

 

Som tidligere nævnt er spiritusflasker pillet ud af Dansk Retursystem. De kunne indgå igen, 

men hvis det ikke sker, så kan Københavns Kommune sortere dem ud og vaske dem for tilba-

gelevering til producenterne. 

 

Vinflasker er tidligere genfyldt i Danmark og da det stoppede, så blev vinflasker sendt til vask 

og genfyldning i Spanien. Hvorvidt det sker i dag er uvist, men det er et sted, hvor kommunen 

kan sætte ind. 

 

Konservesglas kunne indgå i samme strategi blot til danske aftagere. 

 

For at Københavns Kommune skal kunne afsætte vaskede glasemballager til fødevarer, skal 

der etableres samarbejde med fødevareproducenterne om at aftage vasket glasemballager.  

 

Placeringen af gadecontainerne for glasaffald på offentlig vej er en udmærket indikation på, 

hvor affaldsindsamlingsstationer kan placeres i bybilledet også til øvrige affaldsfraktioner. 
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4.15 Indsamling af affald fra gader og stræder mv. 

Indsamling af affald i det offentlige rum er en stor opgave såfremt, at affaldet også i størst 

muligt omfang skal begrænses, genbruges og genanvendes. 

 

Der er ikke en enkelt løsning, men pantsystemet er det umiddelbare mest effektive system til 

at sikre mod affald i det offentlige rum. Det viser den årlige affaldsindsamling Danmarks Na-

turfredningsforening står for. 

 

Leverer brugeren ikke selv den pantbelagte emballage tilbage, så er der andre, der samler em-

ballagen op og gerne vil tjene de penge, der er i ikke indløst pant. 

 

Tivoli har indført et pantsystem på to-go plastkrus, hvor gæsterne indløser panten ved afleve-

ring i en pantautomat. Plastkrus vaskes og genbruges. Tankegangen kan bruges ved andre 

lukkede arrangementer som fx til fodboldkampe på stadioner. I Københavns Kommune gælder 

det som minimum Parken, Valby Stadion og Østerbro Stadion. 

 

Dansk Retursystem har mobile pantstationer. Disse pantstationer vil kunne bruges ved større 

arrangementer, der ikke sker i lukkede offentlige rum som fx ved distorsion.  

 

Pantsystemet egner sig til to-go produkter, dvs. kaffekop og lignende til at tage med, men der 

er også eksempler på systemer uden pant fx i Berlin.  

 

Indsamlingen bør ske i samarbejde med virksomhederne, der sælger dem dvs. cafeer m.v., 

der sælger to-Go produkter, så de er parate til at tage emballagerne tilbage også selvom, det 

ikke lige er deres egen men fra konkurrenten.  

 

Kommunen kan stå for ordninger, hvor emballagerne tages tilbage og vaskes. Eventuelt kan 

kommunen etablere ordninger, der afhenter genbrugsemballager og vasker dem til levering 

tilbage til cafeer m.v. 

 

Emballager fra pizzeriaer og andre fastfoodsælgere findes også i gadebilledet. Her bør de på-

lægges egen affaldshåndtering i forbindelse med salget. Emballagerne er ofte madtilsmudset 

nedbrydeligt pap og papir. De kan sendes til behandling i tørbiogasanlæg. Der bør stilles krav 

til, at emballagen er uden tryk, klips og tape. Er der tryk og mærkater/logo så skal trykfarver 

og lime være uden tungmetaller og nedbrydelige i biogasanlæg. 

 

Der er flere eksempler på, at Seven-Eleven og Mc Donalds har opstillet egne skraldespande i 

det offentlige rum umiddelbart uden for deres forretninger. De erkender sig således et ansvar 

for affald smidt uden for deres forretninger. 
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Sammenligning af scenarier 
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Sammenligning af scenarier 
 

Danmarks Naturfredningsforening har nogle grundlæggende forslag til bæredygtig affaldshånd-

tering i København for, at den kan blive en del af den cirkulære økonomi, hvor affald ikke 

brændes, men udnyttes til nye ressourcer til erstatning for nye: 

 

 Derfor skal ARC have fuld udnyttelse af forbrændingsanlæggenes kapacitet med lokalt 

madaffaldsbaseret biogas samt bionaturgas. Det er en økonomisk nødvendighed for at 

kunne få de mange milliarder tilbage fra fejlinvesteringen i ARC. Samtidigt er det væ-

sentligt for at genanvendelige affaldsfraktioner ikke brændes, at ARC ikke finder på at 

importere affald til forbrænding samt at brænde farligt affald. 

 

 Særskilt indsamling af madaffald er det første og vigtigste skridt mod cirkulær øko-

nomi. Her er København godt i gang. Det skal fortsættes og effektiveres. Biogassen 

skal som nævnt anvendes af ARC. ARC har en forpligtigelse til at brænde affald fra eget 

opland før import. 

 

 Det næste skridt er særskilt indsamling af affald fra drikke og fødevareemballager. 

Dette er et nyt initiativ forårsaget af den ringe genanvendelse, der sker af det indsam-

lede plastaffald i dag: 

o Når affald fra emballager til drikke og fødevarer samles ind sammen med andet 

affald, så kan det ikke genanvendes til emballager til drikke og fødevarer.  

o Når affald kvases, kværnes og skæres i stykker, så kan det ikke vaskes, genbru-

ges ved genopfyldning. 

 

 Der bør etableres særskilt indsamling af komposit materialer (i daglig tale Tetra pak, 

men det gælder også emballager som smørbakker m.v.). Det kan eventuelt samles ind 

sammen med plastaffald fra drikke og fødevareemballager. Det skal undersøgelser på 

ARC testsorteringsanlæg være med til at belyse. 

 

 De næste affaldsfraktioner, der bør fokuseres på, er tekstiler, metal og elektronik. 

 

I figur 20 holdes de 3 punkter: 

 

1. Særskilt indsamling af madaffald,  

2. Særskilt indsamling af affald fra plastemballager til drikke og fødevarer,  

3. Fuld udnyttelse af kapacitet på ARC med biogas og bionaturgas  

 

Op imod de 3 scenarier;  

 

1. Kommunens Ressource og affaldsplan,  

2. Plan for rekonstruktion af økonomi på ARC og  

3. Danmarks Naturfredningsforenings bæredygtige plan for affaldshåndtering. 

 

Det vurderes, at der er en stor enighed mellem retningen i kommunes Ressource og affalds-

plan og Danmarks Naturfredningsforenings bæredygtige plan. Foreningens plan går bare vi-

dere ud af retningen med nogle justeringer af de eksisterende ordninger. 

 

Planen for rekonstruktion af økonomi på ARC arbejder i mindre grad i samme retning som de 

to andre scenarier pånær, når det gælder, hvad der skal brændes. Det kan undre, hvorfor ARC 
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ikke vil brænde affaldsfraktioner, der stammer fra eget opland, men hellere vil importere af-

fald. ARC har pligt til at brænde eget affald først. 

 

  Kommunen ARC DN 

Særskilt indsam-

ling af madaffald 

Etableret men mang-

ler optimering og 

etablering af biogas-

anlæg i kommunen 

Accepteret men vil 

sikre, at det sendes 

ud af kommunen 

Støtter fuldt ud. Vil 

gerne have anlæg på 

Prøvestenen 

Særskilt indsam-

ling af affald fra 

plastemballager 

til drikke og fø-

devarer 

Vil have et stort cen-

tral sorteringsanlæg 

til sortering i plastty-

per 

Forsøgsanlæg til sor-

tering af plastaffald 

Særskilt indsamling 

af plastaffald i em-

ballagetyper + for-

søgsanlæg på ARC 

Fuld kapacitets- 

udnyttelse på 

ARC med biogas 

og bionaturgas 

Ingen stillingtagen 
Vil for alt i verdenen 

undgå 

Absolut nødvendigt 

for forsyningssikker-

hed og ARC økonomi 

 

Figur 20: Sammenligning mellem scenarier og planudspil. 
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