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Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter
inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan
offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.
Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring
den danske miljøpolitik.
Må citeres med kildeangivelse.
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Forord

En række nordjyske kommuner har besluttet eller overvejer at igangsætte husstandsindsamling af
plast og metalaffald til genanvendelse. Dermed er der brug for afsætningsmuligheder til
genanvendelse, og kommunerne vil gerne finde en lokal løsning, der både kan sikre effektiv
genanvendelse af det indsamlede plast- og metalaffald og lokal energiudnyttelse af det affald, der
(endnu) ikke kan afsættes fornuftigt til genanvendelse.
Det er baggrunden for denne undersøgelse, der er udarbejdet med finansiering af Miljøstyrelsens
kommunepulje. Aalborg Kommune er projektleder, mens Mariagerfjord, Rebild, Jammerbugt,
Brønderslev og Hjørring Kommuner samt I/S Reno Nord har været medansøgere på projektet.
Derudover har Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Forsyning, AVV og Thisted Kommune
deltaget i følge- og styregruppe for projektet, mens Miljøstyrelsen har deltaget som bevillingspart og
Vestforbrænding har deltaget som særligt interesseret i projektet.
En arbejdsgruppe har stået for undersøgelsen bestående af:

Dorte Ladefoged, Aalborg Kommune

Thomas Lyngholm, Reno Nord

Bjørn Malmgren-Hansen, Teknologisk Institut (sorteringsteknologier og økonomi)

Hanne Johnsen, Affaldskontoret. (affaldsmængder og afrapportering)
Undersøgelsen er baseret på indsamling af viden om affaldsmængder- og typer i de relevante
kommuner, sorteringsteknologier samt indhentede estimerede investerings- og driftsomkostninger
til de relevante teknologier.
Data for forventede mængder og kvalitet af det indsamlede plast og metal er bl.a. baseret på
resultater fra forsøg med husstandsindsamling af plast- og metalaffald i Aalborg, Hjørring og
Mariagerfjord Kommuner.

BILLEDE 1
PLAST TIL GENANVENDELSE. KILDE: WWW.FREMTIDSGULD.DK/PLAST
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Konklusion og sammenfatning
Formået med denne undersøgelse er at afklare tekniske, miljømæssige og økonomisk mulige
løsninger for et sorteringsanlæg til plast- og metalaffald fra de nordjyske husholdninger. Anlægget
skal alene håndtere plast og metal, idet kommunerne fastholder den nuværende kildesortering og
særskilte afsætning af papir-, pap- og glasaffald.
Formålet med anlægget skal være en udsortering af plast- og metalfraktionen i kvaliteter, der
fornuftigt kan afsættes til yderligere oparbejdning samt af den ikke genanvendelige restfraktion til
lokal energiudnyttelse.
Løsningen kaldes den 3. vej i forhold til på den ene side store og forholdsvis dyre automatiske
sorteringsanlæg, der effektivt sorterer alle de tørre fraktioner og på den anden side mindre og mere
lavteknologiske anlæg, hvor plastaffaldet typisk afsættes som en blandet fraktion til sortering til
genanvendelse og energiudnyttelse på udenlandske anlæg.
Undersøgelsen skal kunne danne beslutningsgrundlag for eventuel etablering af et sådant anlæg
samt bidrage med viden til de enkelte kommuner i forhold til planlægning for indsamling og
afsætning af plast- og metalaffald fra deres husholdninger.

1.1

Affaldsmængder og kapacitet

Der er undersøgt sorteringsteknologier, der passer til art og mængde f0rventet plast- og metalaffald
fra husholdninger i de nordjyske kommuner - omfattende i alt ca. 250.000 husstande. På baggrund
af erfaringsdata fra andre kommuner samt indsamlingsforsøg ved godt 600 husstande i Aalborg
Kommune, 1.000 hustande i Hjørring Kommune og 150 husstande i Mariagerfjord Kommune er
opstillet følgende scenarier for forventede mængder til sorteringsanlægget.







Et max-scenarium, der repræsenterer et højt skøn for både plast og metal fra
husholdninger fra alle de kommuner, der følger projektet: Aalborg, Mariagerfjord, Rebild,
Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Thisted Kommuner
Et min-scenarium, der repræsenteret et lavt skøn på samlede mængder ekskl. affald fra
Thisted og Frederikshavn (som følger projektet, men ikke er medansøgere).
Et scenarium, hvor Aalborg Kommune ikke afsætter metalaffald til anlægget. Det skyldes
at Aalborg planlægger kildesortering af plast og metal adskilt og derfor ikke har behov for
frasortering af metal, mens plast og metal fra de øvrige kommuner forventes indsamlet og
leveret i en blandet fraktion.
Et scenarium, hvor sorteringsanlægget også modtager plast fra genbrugspladser, da det
forventes at være nemmere at udsortere højkvalitetsplastprodukter af dette plast.

De potentielle mængder svinger i scenarierne fra 2.000 – 3.500 ton plastaffald pr år (samt 1.000
ton plast fra genbrugspladser) og fra 1.500 – 2.200 ton metalaffald om året.

1.2

Kvalitet og sorteringskriterier

Sorteringskvaliteten af det indsamlede affald er væsentlig for både genanvendelsen og økonomien i
et sorteringsanlæg. Det har derfor stor betydning, hvor godt borgerne sorterer og dermed også hvor
effektivt det lykkes kommunerne at kommunikere sorteringskriterierne til borgerne.
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Især plast er vanskeligt for borgerne at sortere i den kvalitet, der skal til for at sikre god
genanvendelse. Erfaringer viser, at der kommer en del affald i plasten, som forurener fraktionen –
især i forhold til fødevarer. I det plast, som indsamles til genanvendelse ved Aalborg forsøget, er
konstateret en forurenet fraktion på 40%.
En stor del af det affald, der konstateres at være fejlsorteret ville kunne genanvendes, hvis det ikke
var blev blandet med forurenet affald eller plastaffald, der ikke kan genanvendes, men det kan ikke
vurderes uden mere specifik viden om, hvad den forurenede fraktioner indeholder. Billeder af
fejlsorteringer fra Aalborg og Hjørring er vist her:

Billede: Plast med fejlsorteringer fra Aalborg
Det indsamlede metal fra Aalborg er væsentligt mindre forurenet, og sammenlagt er der 27%
forurening i de to fraktioner fra Aalborg. Den tilsvarende forurenede fraktion i det indsamlede
blandede metal og plast fra forsøg i Vraa i Hjørring kommune var på 20 %

Billede: Blandet plast og metal med fejlsortering fra Vraa
Blød plast (poser, folier etc.) udgør et særligt problem i forhold til et sorteringsanlæg, fordi det er
vanskeligere at sortere end det hårde plast (dunker, flasker etc). En del af Hjørring forsøget har
været at bede borgere samle folierne i plastposer, som nemmere kan frasorteres på anlægget. Det
kræver flere undersøgelser at vurdere, om det vil være en mulighed i forhold til at sikre mest mulig
genanvendelse af det bløde plast.
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1.3

Forslag til sorteringsteknologier

Hvis man benytter max scenariet med 3.500 ton plast og 2.200 ton metal om året som
udgangspunkt svarer dette til ca. 3 ton i timen ved et anlæg med drift i 1 holds skift. Det svarer til
nogenlunde de mindste sorteringsenheder, der fornuftigt kan anskaffes.
Anlægget baseres på automatisk sortering, men det kan være nødvendigt med en manuel
eftersortering af blandingen af frasorterede store emner og folier. Det kan også være nødvendigt at
foretage en manuel eftersortering af det udsorterede hårde plast for at få en tilstrækkelig kvalitet til
at kunne afsætte til en høj pris, da anlægget ikke kan se forskel på forurenet og ren plast.
Magnetiske og ikke magnetiske metaller frasorteres med overbåndsmagnet og Eddycurrent. Det er
velkendt og afprøvet teknologi. Plasten sorteres derefter automatisk med 2 NIR (NærInfraRød)
separatorer til positiv udsortering af de primære og mest værdifulde plastfraktioner. Sort plast, som
ikke kan identificeres med NIR-scannere vil passere og ende i restfraktionen. Afhængig af værdi kan
denne fraktion gå til forbrænding eller genanvendelse ved eksternt anlæg.
Plastemballage 3D og 2D samt metal husstandsindsamlet,
automatiseret folie separation
>300 mm

Affald <ca.40 mm

Manuel
sortering

stort jern,
stor plast etc.

Forsortering
folier

Overbåndsmagnet

Jern

Eddycurrent

Aluminium

NIR 1-x

3D plastemner

delvis
polymersorteret

Rest til
forbrænding

1.4

Økonomiske vurderinger

Anlægsinvesteringen inkl. etablering af en simpel produktionsbygning uden mandskabsfaciliteter
vil ligge på ca. 25 mio. kr., hvor det forudsættes, at man udnytter synergier med eksisterende
forbrændingsanlæg. Den primære del af driftsomkostningerne går til bemanding (8 ansatte)
herunder en andel af omkostningerne i forhold til eksisterende faciliteter på 100.000 kr. pr. ansat
Indtægter ved salg af de sorterede materialer har stor betydning for anlæggets økonomi, og her vil
især salg af aluminium vægte tungt. En mindre del af indtægterne stammer fra salg af
genanvendeligt plast. Frasorteret restaffald antages hovedsageligt at bestå af forurenet plast som
forbrændes ved Reno Nord til en marginalpris på 300 kr/ton.
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De beregnede gennemsnitlige behandlingsomkostninger pr ton affald er vist i tabel 1, hvor det bl.a.
ses, at mængden af modtaget affald (forskellen mellem max og min-scenariet) har stor betydning
for behandlingsomkostningerne pr ton – her varierende fra 206 – 797 kr./ton. Anlægget vil i
praksis kunne modtage meget mere affald ved flerholdsskift og dermed også reducere
behandlingsomkostningerne pr ton betydeligt.
Scenarie

Plastaffald
Ton/år

Metalaffald
Ton/år

Finansieringsomkostninger
kr/ton

Driftsomkostninger
kr/ton

Indtægter
kr/ton

Behandl
ings
omkostn
inger
kr/ton

1

Max

3500

2200

611

650

1055

206

2

Min

2000

1500

995

944

1142

797

3

Max, ex Aalborg

3500

1500

696

741

880

557

4

Max +
genbrugsplads

4500

2200

612

636

1025

224

TABEL 1
ESTIMEREDE BEHANDLINGSOMKOSTNINGER

Scenarie tre viser, at behandlingsomkostningen stiger markant, hvis metalaffaldet fra Aalborg
Kommune trækkes ud. I praksis vil det skulle finansieres ved en særskilt højere sorteringspris for
plastaffaldet. En konkret regneeksempel viser, at den gennemsnitlig behandlingsomkostning på
206 kr/ton kan deles op i en samlet indtægt på godt 1.300 kr/ton for metalaffaldet og en samlet
omkostning på plastaffaldet på knap 1.200 kr/ton
Med plast fra genbrugspladser (scenarie 4) forudsættes anlægget udbygget med en neddeler og en
ekstra ansat. Med 1.000 ton plast fra genbrugspladser vil gennemsnitsomkostningen være lidt
højere end uden dette plast. Med andre ord: der skal mere end 1.000 ton plast fra
genbrugspladserne for at det forbedre sorteringsanlæggets samlede økonomi.
Følsomhedsanalyser viser, at antallet af ansatte og afsætningspriser og affaldssammensætningen
har stor betydning for anlæggets økonomi. Det kan være i mindre målestok pga lokale forskelle eller
i større målestok, hvis f.eks. de tyske øl- og sodavandsdåser i stedet indsamles via pantsystemet. I
det sidste tilfælde er vurderet, at et fald i indholdet af aluminium på 75% medfører en stigning i
behandlingsomkostningen fra 206 til 902 kr./ton.

1.5

Indsamling, transport og genanvendelse

Formålet med indsamling og sortering af plast og metal fra husholdninger er først og fremmest at
sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse af husholdningsaffaldet. I den sammenhæng er
sorteringsanlægget blot en af en række aktiviteter, der skal passe sammen for, at sikre den optimale
ordning – miljømæssigt og økonomisk.
Kommunerne samler typisk nogle af fraktionerne ind allerede, og en ny husstandsindsamling kan
medføre færre mængder i de andre ordninger. Modsat kan andre ordninger også medføre ændret
sammensætning af det affald, der leveres til sorteringsanlægget – f.eks. mindre af det værdifulde
metal. Det kan et argument for forskellige sorteringspriser mellem kommunerne.
Ligeledes er der sammenhæng mellem indsamling og sorteringsanlæg. Hvis der f.eks. alene leveres
plast til anlægget, vil ikke blot sorteringsprisen blive højere, men også indsamlingsomkostningen vil
være anderledes i forhold til indsamling af metal og plast i hver sin fraktion.
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I forhold til lokalisering af et sorteringsanlæg kan også inddrages overvejelser om transport og
eventuel omlastning. Af hensyn til sortering på anlægget bør indsamlet blandet plast og metal f.eks.
kun komprimeres let, og det gør transport til anlægget relativt dyr. Disse omkostninger kan bl.a.
minimeres ved, at placere anlægget i forhold til de største affaldsmængder. Der er i denne rapport
ikke regnet på transportøkonomi.
Med det foreslåede anlæg og den forudsatte affaldssammensætning forventes en samlet udsortering
til genanvendelse på 65% af indsamlet blandet plast og metal: 86% af metallerne og 40% af plasten.
Desuden udsorteres 10% af plasten til videresortering til genanvendelse. Det er dog muligt at, der
kan udsorteres mere til genanvendelse – alt afhængig af sammensætningen af de 40% af plasten
som her (på basis forsøgsdata fra Aalborg) er forudsat forurenet. Det kræver flere undersøgelser at
vurderer dette.
For metal forventes det at være den samme sorteringseffektivitet som på andre anlæg, da der er tale
om kendt teknologi. For plasten er alternativet pt. sortering på store udenlandske anlæg. Her viser
undersøgelser, at der kan opnås større direkte genanvendelse end på det foreslåede lokale anlæg,
men at der også på sådanne anlæg frasorteres fra 20 og helt op til 50% af plastaffaldet til
energiudnyttelse.

1.6

Perspektivering

Det er vurderet, at det er teknisk muligt at etablere et mindre anlæg, hvor en række gode kvaliteter
af plast og metal kan udsorteres til genanvendelse. Anlægget har ikke så meget udstyr som store
sorteringsanlæg og udnyttes ikke fuldt ud til de nordjyske mængder af plast og metal. Desuden er
det svært at vurdere anlægget økonomi, fordi det er så afhængig af både mængder og kvalitet af det
affald, der leveres. Her varierer de beregnede behandlingsomkostninger mellem 200 og 800 kr/ton.
Til gengæld har anlægget både det nødvendige udstyr og kapacitet til, at der kan gennemføres
løbende udvikling og effektivisering af sorteringen med det formål at sikre både genanvendelse i høj
kvalitet og lokal energiudnyttelse af restfraktionen.
Et lokalt anlæg giver desuden mulighed for at knytte forbindelsen hele vejen fra borgernes sortering
(via kommunerne) til udsortering af de fraktioner, der mest effektivt kan indgå til ny genanvendelse
og endelig til mulig lokal afsætning og udnyttelse af plastaffald til ny produktion i samarbejde med
bl.a. plastvirksomheden Aage Vestergaard.
Det anbefales, at etablering af et sådant lokalt sorteringsanlæg sker i tæt samarbejde med
kommuner på den ene side og den lokale plastvirksomhed Aage Vestergaard på den anden side.
Samarbejdet kan f.eks omfatte:






Test af det indsamlede affald og endelig afklaring af det udstyr, der skal anskaffes til
anlægget
Samarbejdsprojekt mellem kommunerne om optimering af bedst mulig sortering af
affaldet, herunder afklaring af sorteringskriterier, valg af indsamlingsmetode til folier
samt kommunikationsindsats
Optimering af udsortering af affald til genanvendelse, når anlægget er etableret ved test
med forskelligt affald og forskellig indstilling af sorteringsudstyr
Udvikling af sorteringsrutiner og test i samarbejde med virksomheden Aage Vestergaard
om at udsortere plastkvaliteter, der kan anvendes til produktion af nye råvarer

Så frem dette besluttes anbefales desuden, at der udformes en samarbejdsaftale om sådanne
udviklingsprojekter mellem alle aktører, hvor formål og organisering afklares. Formålet kan f.eks.
være at arbejde for mest mulig genanvendelse med høj kvalitet, og organisering kan være i form af
styregruppe og følgegruppe for de udviklingsprojekter, der sættes i gang.
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2. Indledning
Der arbejdes pt. med to væsensforskellige sorteringskoncepter i Danmark. Det ene er store
automatiske sorteringsanlæg efter bedste teknologi, der kan håndtere de tørre fraktioner fra
husholdningerne med bl.a. udsortering af plast i en række polymerer. Sådanne anlæg kræver en stor
affaldsmængde for at være rentable.
Det andet koncept er fremherskende i Jylland og mere målrettet lokale mængder af en tør blandet
fraktion, som de findes hos Dansk Affald, NOMI4S og Randers Kommune, og hvor det meste af
plastfraktionen afsættes til udenlandske anlæg til videresortering i polymerer (Dansk Affald har dog
mulighed for udsortering i udvalgte polymerer via deres NIR sorter, og NOMI4S har indledt et
udviklingsprojekt vedr. automatisk sortering, der også omfatter plastaffald).
De nordjyske kommuner, der står bag denne rapport, vil gerne undersøge mulighederne for en 3.
vej, hvor papir/pap og glas fortsat kildesorteres til direkte afsætning, mens plast og metal indsamles
enten hver for sig (Aalborg) eller i en blandet fraktion og derefter sorteres på et lokalt
sorteringsanlæg. Aalborg Kommune gennemfører bl.a. forsøg med kildesortering af både
emballage- og andet småt plast- og metalaffald, hvor målet er at indsamle mest mulig til
genanvendelse - også selvom der stadig udestår teknologiudvikling til genanvendelse af især dele af
plastfraktionen.
Dermed kan en stor del af plastfraktionen, der endnu ikke kan genanvendes, forventes at blive
frasorteret til energiudnyttelse. Kommunerne ønsker, at det skal ske lokalt, samtidig med at man
gerne understøtter lokal teknologiudvikling både på sorteringsanlæg og ved at kunne tilrette
sorteringen til mulig videre oparbejdning i Danmark. Endelig ønskes arbejdsmiljøet sikret ved så
vidt muligt automatisk sortering.

2.1

Undersøgelse af den 3. vej

Formålet er, at kommunerne på baggrund af undersøgelsen kan tage beslutning om etablering af
genanvendelsesordninger for plast- og metalaffald ved afklaring af, om der kan arbejdes videre på et
lokalt sorteringsanlæg for en bred fraktion af småt plast og metal. Desuden er det hensigten, at
andre kommuner kan benytte projektets resultater i egne beslutningsgrundlag.
Det undersøges derfor, om det teknisk, økonomisk og miljømæssigt kan være en mulig løsning at
etablere et sorteringsanlæg, hvor der kan ske udsortering af plast- og metalfraktionen i kvaliteter,
der fornuftigt kan afsættes til yderligere oparbejdning samt af den ikke genanvendelige restfraktion
til lokal energiudnyttelse.
Det undersøges ligeledes, om et sådant anlæg kan etableres, så det fleksibelt kan udbygges til
eventuel sortering til bedre kvaliteter, der kan udnyttes lokalt/i Danmark – og til modtagelse af
større mængder efterhånden som muligheder eller behov opstår.
Det skal understreges, at undersøgelsen er baseret på erfaringsdata og nøgletal. Der er ikke
indhentet tilbud til det konkrete projekt og heller ikke foretaget test, der kan vise, om det i praksis
vil være muligt at sortere affaldet i de kvaliteter, som skønnes muligt. Der er heller ikke i projektet
foretaget vurderinger af mulig juridisk konstruktion eller ejerskab for et sådan sorteringsanlæg.
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3. Affaldsmængder og
potentiale
Både affaldsmængder og kvalitet har stor betydning for et sorteringsanlægs økonomi –i forhold til,
at de samlede omkostninger skal fordeles over de mængder, der modtages – og fordi en væsentlig
del af økonomien hentes fra salg af de sorterede genanvendelige fraktioner.
Der er derfor indhentet erfaringer fra andre kommuner om, hvor meget plast- og metalaffald, der
kan forventes indsamlet i det nordjyske opland. Disse erfaringer er suppleret med forsøgsresultater
fra indsamlingsforsøg i 3 nordjyske kommuner.
Affaldsmængderne vurderes med udgangspunkt i alle de kommuner, der deltager i projektet. Da
kommunerne først efterfølgende vil tage stilling til eventuel deltagelse i eller levering af affald til et
sorteringsanlæg er mængderne desuden i bilag vist for hver kommune, så det hurtigt kan opgøres,
hvor stort potentialet vil være – afhængig af hvilke kommuner, der måtte deltage.

3.1

De nordjyske forsøg

Der er gennemført forsøg med husstandsindsamling af plast- og metalaffald i Aalborg, Hjørring og
Mariagerfjord Kommuner.
I Aalborg Kommune har man siden september 2013 husstandsindsamlet plast- og metalaffald i
adskilte kildesorterede fraktioner ved godt 400 enfamiliehuse, 150 etageboliger og 34
kollegieboliger. Elektronikaffald blev indsamlet i samme ordning. Forsøget er beskrevet på
hjemmesiden www.fremtidsguld.dk.
Man har valgt at indsamle den bredest mulige fraktion af både plast og metal omfattende både
emballager, andre produkter samt både hård og blød plast. Tanken er, at sikre mest mulig til
genanvendelse – også selvom det i første omgang kan være svært at genanvende alt affaldet.
I Hjørring Kommune er der ved 1.062 boliger i en mindre by (Vraa) gennemført
husstandsindsamling af bioaffald og restaffald i en dobbeltbeholder og tilsvarende papir hhv.
plast/metal i en anden dobbeltbeholder. Plast og metal er derfor indsamlet i en blandet fraktion til
efterfølgende sortering. Der kan læses om forsøget her: http://www.hjoerring.dk/Borger/Affald-ogGenbrug/Affaldssortering-Vraa.aspx
Forsøget blev igangsat i oktober 2014, og man har som i Aalborg valgt en bred fraktion af både plast
og metal – dog som udgangspunkt alene hård plast. Borgerne blev inviteret til at samle folie i klare
plastposer (såkaldte minimizere), hvilket ca. 300 husstande taget i mod. Formålet var at få den
bløde plast koncentreret og nemmere at sortere efterfølgende.
Mariagerfjord har ligeledes siden december 2012 gennemført forsøg ved 150 enfamilieboliger med
husstandsindsamling af papir, pap, plast og metal i en todelt beholder (papir og pap/karton i det
ene rum, hård plast og metal i det andet). Man har grundet relativt små indsamlede mængder af
plast- og metalaffald gennemført en kampagne i foråret med personlig kontakt til de involverede
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husstande i forsøget for at undersøge, hvorfor borgerne ikke sorterer mere og samtidig formidle
information om sorteringskriterierne.
På den baggrund har man vurderet, at kommunens informationsmateriale i første omgang ikke var
tydelig nok i forhold til sorteringskriterier. Desuden kan det have været en årsag, at der ikke er
sorteringsvejledning uden på spandene men inde i låget. Kampagnen har medført forbedrede
indsamlingsresultater, men det er endnu for tidligt at se, hvor stor en forbedring, der har medført.

3.2

Nøgletal for hustandsindsamlet plast- og metalaffald

På basis af erfaringsdata fra andre kommuner samt forsøgene i de nordjyske kommuner er i tabel 2
samlet nøgletal for potentielle mængder plast- og metalaffald, der kan husstandsindsamles.
De teoretiske potentialer er bl.a. beskrevet i en opgørelse, som Cowi har udarbejdet for Hjørring
Kommune1. Tallene er baseret på undersøgelser af, hvor meget plast og metal, der findes i
gennemsnitshusholdningsaffald, af den slags, som kan indsamles ved husstandsindsamling i
beholder – samt hvor meget af dette potentiale, der kan forventes at blive indsamlet ved en
husstandsindsamling. I Cowi notatet forudsættes, at der vil kunne indsamles 40% af
plastpotentialet og 55% af metalpotentialet ved enfamilieboliger og tilsvarende 20% plast- og 45%
metalaffald fra etageboliger.
Til sammenligning er vist nøgletal beregnet på forsøgsresultaterne i Aalborg, Hjørring og
Mariagerfjord Kommuner, og endelig er medtaget de gennemsnitlige mængder beregnet på en
undersøgelse over plastindsamling i 17 kommuner. I bilag 1 er data mere detaljeret beskrevet
Kg/bolig/år

Teoretiske
potentialer

Forsøgsresultat
Aalborg

Enfamilie

Flerfamilie

Enfamilie

Flerfamilie

Plast

15,2

6,6

14,7

3,3

Metal

10,5

7,2

12,7

4,0

17 kommuner

Hjørring

Mariagerfjord

Gennemsnitshusstand

9,8

19,7

7,2

11,6

4,4

TABEL 2
TEORETISKE POTENTAILER OG FORSØGSRESULTATER

Som det ses, er der stor forskel på disse erfaringsdata, hvilket kan hænge sammen både demografi,
sorteringskriterier og graden af information til borgerne. Undersøgelsen hos de 17 kommuner, der
har husstandsindsamling af plast viser da også en stor variation i de indsamlede mængde fra 0,5727 kg pr. husstand pr. år, uden at der har kunnet findes en umiddelbar forklaring herpå.
Som nævnt tidligere er forsøgsdata fra Mariagerfjord relativt lave. Det afventes pt. om den nævnte
kampagne over for forsøgsdeltagerene har forbedret sorteringseffektiviteten.
Endelig kan – til sammenligning - nævnes, at Vestforbrænding har opgjort potentialet for indsamlet
plast og metal i flerkammerbeholdere ved enfamilieboliger til at være 21-28 kg plast og 9 – 13 kg
metal pr bolig pr år.

1

Beslutningsmatricer til affaldsplanarbejdet, 13-5-2013
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3.3

Indsamlingspotentiale i Nordjylland

Med udgangspunkt i de forskellige nøgletal samt antal boliger er beregnet et spænd af samlede
potentialer i tabel 3. Der er medregnet potentialer for Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt,
Mariagerfjord, Rebild, Aalborg, Frederikshavn og Thisted Kommuner. I bilag 1 er forudsætningerne
for beregningerne beskrevet, og opgørelserne er vist for hver enkelt kommune.
Ubeboede sommerhuse er beregnet særskilt. De fleste kommuner forventer at indsamle plast og
metal fra sommerhuse – men i miljøstationer frem for husstandsindsamling. Det kan medføre en
mindre mængde i forhold til en egentlig husstandsindsamling. Til gengæld har man erfaring for, at
de mange udenlandske sommerhusgæster ofte er vant til at sortere disse fraktioner hjemmefra,
hvilket kan trække i den anden retning.
Her er forudsat potentiale på 1/5 af det teoretiske potentiale for enfamilieboliger – svarende til, at
sommerhusene benyttes 1/5 af året, samt at der i den periode indsamles samme affaldsmængder
som fra en enfamiliebolig.
Aalborg Kommune planlægger at indsamle plast og metal som kildesorterede fraktioner og
forventer som udgangspunkt alene at afsætte den indsamlede plast til sorteringsanlægget. Derfor er
det samlede potentiale for metal vurderet både inkl. og eksklusive metalaffald fra Aalborg
Kommune.
Ton/år

Teoretisk
for
boliger

Teoretisk
for
sommerhuse

17 kommuner

Aalborgdata

Hjørringdata

Mariager
-fjorddata

Plast

3.108

95

2.415

2.777

3.883

567

Metal ex. Aalborg

1.438

55

1.413

1.576

524

Metal inkl. Aalborg

2.334

65

1.891

2.532

887

TABEL 3
BEREGNEDE SAMLEDE POTENTIALER

Forskellene i nøgletal for indsamlede mængder pr husstand resulterer naturligt nok også i
forskellige beregnede samlede mængder for hele oplandet. Derfor er det valgt at anvende forskellige
scenarier for potentielle mængder til et sorteringsanlæg.
Minimumsscenariet repræsenteret et lavt skøn på samlede mængder ekskl. affald fra Thisted og
Frederikshavn (som følger projektet, men ikke er medansøgere). Maximumsscenariet repræsenteret
et højt skøn, der omfatter alle kommuner. Endelig er der opstillet et scenarie: ekskl. metal fra
Aalborg Kommune.
Ton/år

Minimum

Maximum

Plast

2.000

3.500

Metal ex. Aalborg

1.000

1.500

Metal inkl. Aaborg

1.500

2.200

TABEL 4
DET MÆNGDEMÆSSIGE UDGANGSPUNKT FOR SORTERINGSANLÆGGET
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Det forudsættes, at mængderne omfatter alle typer småt plast og metal, der kan indsamles ved
husstandsindsamling inkl. blød plast (folier, plastposer etc.) – evt. samlet i en pose. Det forudsættes
at også emballager fra fødevarer er omfattet –hvis de er afskyllede/rengjorte.

3.4

Plast fra genbrugspladser

Plast fra storskraldsindsamling og genbrugspladser kan ligeledes være et potentiale for sortering.
Her findes ikke teoretiske potentialer, men den tidligere nævnte kortlægning ved 17 kommuner
viste indsamlede mængder fra genbrugspladser fra 0,7 – ca. 23 kg plast pr. husstand pr. år.
Det er væsentligt mere end de plastmængder der i 2014 blev indsamlet på Aalborg Kommunes
genbrugspladser, hvor der blev indsamlet i alt 283 ton. Denne plast er fordelt på følgende
fraktioner:





Mix dunke/flasker: 20 ton
Blandet plast til genanvendelse: 56 ton
PP Havemøbler farvet: 101 ton
PVC: 106 ton

Alene de to første fraktioner er relevante for sortering på det undersøgte sorteringsanlæg – i alt 76
ton svarende til 0,8 kg pr husstand. Men det vil være sandsynligt, at en ny husstandsindsamling i
sig selv vil medføre større mængder af de store plastemner på genbrugspladserne – alene fordi
borgerne får mere fokus på, at plast kan og bør sorteres til genanvendelse. I kapitel 4 foretages en
økonomisk vurdering af modtagelse af 1.000 ton plast til sortering fra genbrugspladser.
Som udgangspunkt vurderes metal fra genbrugspladser ikke at være relevant for et sorteringsanlæg,
da der allerede findes velfungerende sorteringsløsninger for den type jern og metalaffald. Det kan
dog være relevant at undersøge nærmere.

3.5

Kvalitet og sorteringskriterier

Kvaliteten og sammensætningen af det plast- og metalaffald, der indsamles har stor betydning for
både genanvendelsesgraden og økonomien i anlægget. Jo renere affaldet er, så større dele af affaldet
kan afsættes til direkte genanvendelse. Sammensætningen har ligeledes stor betydning for
økonomien, da nogle fraktioner kan afsættes til en høj pris, mens andre er mindre værd.
Det indsamlede affald fra Aalborgforsøget er undersøgt for sammensætningen. Der findes også data
for sammensætningen af affaldet fra Hørring forsøget. Begge dele er vist nedenfor, men det skal
bemærkes at forskellene i mængden af fejlsorteret affald meget vel kan skyldes forskellige
definitioner af, hvornår affald er så forurenet, at det anses som fejlsorteret.
Andelen af forurenet affald i den samlede mængde plast og metal fra Aalborg forsøget er opgjort til
godt 27%, hvoraf det meste findes i plastaffaldet (40%). I Hjørringforsøget er andelen af forurenet
affald i det blandede plast og metal opgjort til ca. 20%, mens det tilsvarende tal for Mariagerfjord
forsøget er ca. 40%.
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% fordeling af indsamlet
plast og metal

Aalborg

Hjørring

Jern/magnetisk metal

20 %

25 %

Aluminium

24%

12 %

Folie

9%

2%

Hård plast

21 %

41 %

Andet

27 %

20 %

TABEL 5
SAMMENSÆTNINGEN AF PLAST OG METAL FRA AALBORG OG HJØRRING FORSØGENE

I forhold til selve sorteringsanlægget udgør den bløde plast (folierne) en særlig udfordring.
Forsøget i Aalborg viser, at 17% af det indsamlede plast er folier, og folier kræver en særlig
forsortering som beskrevet i kapitel 4. Hvis det er muligt at få borgerne til at sortere folierne i
særlige poser, som man har afprøvet i Hjørring kan sorteringen gøres enklere og billigere. I
Hjørringforsøget er der til gengæld ikke indsamlet så store mængder folier som i Aalborg.
Det anbefales derfor at undersøge, om indsamling
af folierne i særlige poser kan være en fornuftig
løsning set både i forhold til indsamlede mængder,
om borgerne vil benytte dem i tilstrækkelig grad og
om det samlet set er en økonomisk effektiv løsning.
Samlet set har det desuden stor betydning, at
borgerne sorterer korrekt, hvilket i høj grad
afhænger af den kommunikationsindsats, som den
enkelte kommune gennemfører.

Poser i poser – indsamlet i Vraa

Det anbefales derfor, at de deltagende kommuner
samarbejder om at finde de optimale sorteringskriterier i forhold til sorteringsanlægget og ligeledes
samarbejder om at sikre den bedst mulige formidling af sorteringsbudskabet til kommunernes
borgere.
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4. Teknologioversigt
På baggrund af de beskrevne scenarier er opstillet et muligt sorteringsanlæg til plast og metal.
Hvis man benytter max scenariet med 3500 ton plast og 2200 ton metal som udgangspunkt svarer
dette til ca 3 ton i timen ved et anlæg med drift i 1 holdsskift og 50 arbejdsuger (1850 timer). Det
svarer til de mindste sorteringsenheder, der fornuftigt kan investeres.
Forudsætningen for opbygningen af et anlæg til blandet plast og metal er desuden en grundig
karakterisering af de tilgængelige materialer – særligt for plastaffaldet. Her er anlægget og de
forventede output fra anlægget baseret på data fra indsamlingsforsøget i Aalborg Kommune, der
viste at plastaffaldet indeholdt ca. 17 % folie, 40 % rengjorte hårde emner af plast samt 40% affald
bestående af forurenet plast og 3% andet. Billeder af det plast, der er karakteriseret som affald er
vist nedenfor
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Billeder af det kasserede affald viser meget folie, (forurenet) affald i sække samt nogle formentlig
forurenede fyldte hårde emner (3D) glas mm. Endvidere er der sorte bakker fra fx kød.

4.1

Anlægskoncept

Hvis mængden af affald i plast udgør 40%, virker manuel frasortering som en meget
arbejdskrævende proces. Et anlægskoncept bør derfor kunne frasortere en del af affaldet maskinelt.
Billedet indikerer desuden, at det kan være nødvendigt med en poseopriver, som kan få folien til at
ligge separat, med mindre folier indsamles effektivt i plastposer (minimizere).
NIR udstyr kan frasortere hårde plastemner med størrelse op til ca. 300 mm svarende nogenlunde
til en 5 liter eddikedunk eller lignede. Derfor skal anlægget kunne separere for store 3D plastemner
fra fraktionen af hårde 3D plastemner <300 mm og kunne fraseparere folier fra 3D emnerne. Til
dette kan benyttes forskelligt forbehandlingsudstyr:
Tromlesigter
Hvis der er mange emner over 300 mm som fx den viste flexslange på billedet ovenfor, store kasser
el. lignede kan disse frasorteres med en tromlesigte. Tromlesigten vil herudover kunne frasortere
større folier. Hvis tromlesigten er forsynet med 2 hulstørrelser fx 45 mm og 300 mm kan denne
også frasortere mindre affald fx rester af løsrevet organisk affald mm.
Ballistiske separatorer
En ballistisk separator kan frasortere folier og andre flade emner som pap/papir i en 2D fraktion, en
finfraktion under fx 40-50 mm og producere en oprenset fraktion af 3D emner
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Vindsigter
En vindsigte kan fraseparere folier fra 3D fraktionen (bestående af hårde plastemner og metal <
300 mm)
Særligt udstyr til folieseparation
Der findes også særligt udstyr baseret på vacuumtromler på markedet til separation af folier fra 3D
emner. Udstyret er dog ikke medtaget her, da det er ret dyrt og vurderes bedst egnet til store anlæg.

4.2

Anlægskoncept

En skitse til hovedkomponenter i et anlæg til behandling af de 5700 ton materiale er vist nedenfor:
Plastemballage 3D og 2D samt metal husstandsindsamlet,
automatiseret folie separation
>300 mm

Affald <ca.40 mm

Manuel
sortering

stort jern,
stor plast etc.

Forsortering
folier

Overbåndsmagnet

Jern

Eddycurrent

Aluminium

NIR 1-x

3D plastemner

delvis
polymersorteret

Rest til
forbrænding

Udstyret omfatter:

Fødeudstyr

Forsortering med fx ballistisk separator/vindsigteudstyr til fraseparation af folie

Overbåndsmagnet

Eddycurrent separator

2 NIR separatorer inkl kompressor

Overslag på nødvendige transportbånd

Ballepresser til Alu og plast

PLCstyring

Stativer gangbroer mm

Montage/indkøring
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Selve opbygningen af forsorteringen kan udføres på forskellig vis afhængigt af
affaldssammensætningen. Det antages at det er nødvendigt med en manuel eftersortering af
blandingen af frasorterede store emner og folier. Det kan også være nødvendigt at foretage en
manuel eftersortering af de udsorterede 3D emner af plast for at få en tilstrækkelig kvalitet til at
kunne afsætte til en høj pris.
Man kan også tænke anlægget udbygget med en indfødning af plast fra genbrugspladser efter
neddeling til passende størrelse (< 20-30 cm stykker). Hvis denne plast ikke indeholder folier kan
den doseres enten efter forsorteringen af folie eller direkte til en NIR sorter hvis anlægget opbygges
så dette er muligt.
Anlægget vil ikke kunne se forskel på forurenet og ren plast. Hvis mængden af forurenede emner er
for store, kræves tillige manuel frasortering af disse enten før eller efter sortering med
procesudstyret.
Her antages benyttet 2 NIR separatorer til en positiv udsortering af hovedstrømmene af plast. Da
HDPE og PP udgør den største mængde foreslås at prioritere disse. Sorte bakker indfarvet med
Carbon black kan ikke identificeres af NIR separatorerne og vil i stedet passere og ende i
restfraktionen. Afhængig af værdi kan denne fraktion gå til forbrænding eller genanvendelse ved
eksternt anlæg.

4.3

Overvejelser vedr. folier

Den bløde plast/folierne forudsættes her udsorteret delvist automatisk i forsorteringen og delvist
manuelt. Det skal bemærkes at der er stor usikkerhed vedr. behandlingen af affaldsfraktionen, da
vurderingen af nødvendigt udstyr og omkostninger kun er baseret på nogle få billeder af det
indsamlede affald fra Aalborg- og Hjørring-forsøgene, og ikke en grundig analyse af indholdet.
Hvis der ønskes indsamlet folie sammen med den hårde plast, anbefales, at der udføres supplerende
udviklingstest på et anlæg med egnet forseparationsudstyr. Herved kan bedre vurderes, hvad der
kan opstå af problemer i forsorteringen og hvor omfattende den manuelle eftersortering bliver.
Hvis der leveres en separat fraktion af 3D emballage og folier i pose, kan man formentlig undgå
udgifter til forsortering med kombinationer af tromle, ballistisk separator og/eller vindsigte, idet en
simpel manuel sortering af en mindre mængde rest affald så kan være tilstrækkelig. Man bør i så
fald overveje muligheder for automatisk udsortering af poserne i forhold til brug af manuel
sortering.

4.4

Økonomisk vurdering af anlægget

Der er foretaget et foreløbigt økonomioverslag på et anlæg med en kapacitet på ca. 3 ton/time. Der
tages forbehold for, at vurderingen er baseret på overordnede nøgletal for investeringer og
driftsomkostninger.
Investering
Ovenstående anlægsinvestering ligger på i størrelsesordenen 12-13 mio kr. som et første overslag
uden neddelingsudstyr men med udstyr til mekanisk frasortering af folier. Hertil skal lægges
bygning. Det er antaget, at en simpel bygning kan etableres for 10 mio. kr. men prisen er helt
afhængigt af hvad der ønskes af faciliteter, ekstra overdækket lager, kontorer opvarmede områder
etc.
Samlet kan man således måske klare sig med en investering på i størrelsesordenen 25 mio kr. hvis
man udnytter synergier med eksisterende forbrændingsanlæg.
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Der regnes med 8 års afbetaling af anlægget, og 5% i årlig renteomkostninger til
investeringskapitalen
Driftsomkostninger
Driftsomkostningerne vil hovedsageligt gå til bemanding samt til elforbrug og vedligehold af anlæg.
Der antages en optimering af bemandingen, fordi der udnyttes nogle af fællesfunktionerne fra et
eksisterende anlæg. Det antages at anlægget kører i et skift, men hvis mængderne tillader det kan
kapaciteten blot udvides ved at indføre flere skift.
Det antages at anlægget er tilstrækkeligt automatiseret til at kunne drives med:

Driftsleder samt 5 personer til manuel sortering /drift, truckkørsel

2 personer til salg, administration og andet.
Gennemsnitlig lønudgift: 300.000 kr/person/år
Estimeret strømforbrug er anslået til i størrelsesordenen 130 kWh./år
Netto afregningsprisen for strøm er sat til :0,8 kr/kwh
Vedligehold af anslået til :2,5% af investering
Renonord har foretaget en vurdering af driftsomkostninger til fællesfaciliteter, administration etc.
baseret på udkantsaktiviteter og opgjort dem til 100.000 kr pr medarbejder ansat ved
sorteringsanlægget. Således er medtaget følgende driftsomkostning:
Bidrag til fællesudgifter: 100.000 kr/person
Indtægter
Der regnes med, at der kan udsorteres 95% af indholdet af jern og af aluminium i affaldet, mens det
for plastemnerne regnes med udsortering af 85% af folierne, 85% af HDPE og 85% af PP. Det er
erfaringsmæssigt muligt, men afhænger dog konkret af kvaliteten af det modtagne affald – især
plastaffaldet. Restplasten, som vil indeholde PET, PS samt det HDPE, PP, jern og aluminium som
anlægget ikke har udsorteret, antages at kunne afsættes til eksternt sorteringsanlæg som blandet
plast.
Affald til forbrænding antages at være de 40% tilsmudset plast som forudsættes at være i det tilførte
materiale på baggrund af sorteringsundersøgelser på det indsamlede affald i Aalborg-forsøget. Der
er som nævnt stor usikkerhed i forhold til, hvad der sker med denne plast i anlægget, da det vil
afhænge af effektiviteten af forsortering og manuel sortering hvor de tilsmudsede materialer ender!
Afsætningspriser for fraktioner:
Der benyttes følgende priser for afsætning af materialer og affaldsfraktioner i grundscenariet
Materiale

Kr/kg

Jern

1

Aluminium

4

LDPE folie

1

HDPE

1

PP

1

Restplast

0

Affald til forbrænding

-0,3

TABEL 6
AFSÆTNINGSPRISER
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Affaldet antages hovedsageligt at bestå af forurenet plast som forbrændes ved Reno Nord til en
marginalpris på 300 kr./ton.

4.5

Scenarieberegninger

Der er beregnet for 4 scenarier, hvor maxscenariet er baseret på et højt skøn af forventede
mængder, mens de to næste er baseret på mindre mængder – enten generelt som et min-scenarium
(scenarie 2) eller ekskl. metal fra Aalborg (scenarier 3).
Desuden er beskrevet et scenarie 4 baseret på maxscenariet samt yderligere 1000 ton plast fra
genbrugspladser. Mængden af plast fra genbrugspladser er valgt efter, hvor meget der bør modtages
på anlægget, for at det er økonomisk fornuftigt for anlægget.
I tabel 7 er der for hvert scenarie beregnet behandlingsomkostningerne ud fra de nævnte
forudsætninger. Investeringen er sat til 22,5 mio. kr. for scenarie 1-3 og 26,5 mio for scenarie 4, der
inkluderer en neddeler til plast fra fx genbrugspladser. Strømforbruget for scenarie 4 er vurderet til
170 kw/h
Scenarie

Plast

Metal

Ton/år

Ton/år

Plast,
genbrugspladser
Ton/år

Bemand
-ding

Finansieringsomk.

Driftsomk.

Indtægter

Samlet
omk.

Kr/ton

Kr/ton

Kr/ton

Kr/ton

1

Max

3500

2200

8

611

650

1055

206

2

Min

2000

1500

7

995

944

1142

797

3

Max – ex.
Aalborg
metal

3500

1500

8

696

741

880

557

4

Max +
genbrugsplads

3500

2200

9

612

636

1025

224

1000

TABEL 7
SCENARIER

For max-scenariet (scenarie 1) bliver den gennemsnitlige behandlingsomkostning på 206 kr/ton.
Udgifterne til bemanding udgør 83% af driftsudgifterne og er således dominerende for
driftsomkostningerne.
Min-scenariet (scenarie 2) illustrerer, hvor vigtigt det er at skaffe nok mængder til anlægget idet der
med kun 3500 ton/år i alt som input opnås en behandlingsomkostning på 797 kr./ton.
Forudsat at Aalborg alene leverer plastaffald til anlægget – men ikke metalaffald (scenarie 3), øges
den gennemsnitlige behandlingsomkostning med 351 kr./ton fra 206 kr./ton til 557 kr./ton. Dette
scenarie illustrerer den høje følsomhed i behandlingsprisen overfor indtægterne fra salg af
aluminium. Det skal nævnes, at der i så fald i praksis vil være forskellig betaling pr ton, hvor
sortering af plastfraktion i praksis vil blive væsentlig dyrere. Denne problemstilling i afsnit 4.7.
I scenarie 4 modtages ekstra 1000 ton ekstra PE eller PP plast fra fx genbrugspladser, som kan
udsorteres af anlægget og afsættes til 1 kr./kg fx PP, PE og evt PVC. Investeringen til selve anlægget
uden bygning er i estimatet øget fra med 4 mio til en neddeler og herudover er bemandingen øget
med en person. Med dette scenarie fås en behandlingspris på 224 kr/ton
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4.6

Følsomhedsanalyser

Der er desuden regnet på 4 følsomhedsscenarier, der viser hvor følsom økonomien er i forhold til:





Øget bemanding
Forhøjet afregningspris for de udsorterede plasttyper HDPE og PP
Reducerede mængder aluminium
Ændring i affaldssammensætning

Data for disse er vist i tabel 8.

Scenarie

Affald
Ton/år

Bemanding

Ton/år

Pris
HDPE/
PP
Kr/kg

Finansierings
omk.
Kr/ton

Driftsomk.

Indtægter

Samlet
omk.

Kr/ton

Kr/ton

Kr/ton

5

Max + 1 medarb

5700

1

9

611

720

1055

276

6

Max +max pris

5700

2

8

611

650

1212

49

7

Max -75% Al

4837

1

8

720

766

584

902

8

Max Hjørring
sammensætning

5700

1

8

611

650

364

364

TABEL 8
FØLSOMHEDSANALYSER

I Scenarie 5 er bemandingen for max scenariet øget med en person hvilket øger behandlingsprisen
med 70 kr/ton til 276 kr/ton. Det skal her bemærkes, at der kan være mulighed for at benytte nogle
ansatte med løntilskud til fx manuelle sorteringsopgaver i denne type anlæg, hvilket vil reducere
driftsomkostningerne.
I scenarie 6 er afsætningsprisen af HDPE og PP øget fra 1 til 2 kr/kg for max scenariet. Dette giver
en mindsket behandlingsomkostning fra 206 kr/kg til 49 kr/ton. Det skal bemærkes at
afregningsprisen for blandede farver af beholdere af HDPE pr januar var mellem 1,7 og 2,7 kr/kg
ifølge tidsskriftet Euwid. Det er herudover ved kontakt til behandler vurderet at en god kvalitet af
PE fra genbrugspladser kan afsættes til noget over 1 kr/kg.
En veltilrettelagt plastoparbejdning, hvor kapaciteten af det nærinfrarøde (NIR) sorteringsudstyr
udnyttes optimalt vurderes således at kunne bidrage med en væsentlig indtægt til
behandlingsøkonomien, idet man kan flytte plastmaterialernes afsætningspris op fra 0 til 1 -2
kr/kg.
I Scenarie 7 er undersøgt hvad en reduktion i aluminiumsmængden på 75% betyder for
behandlingsøkonomien. Herved øges behandlingsomkostningerne fra 206 til 902 kr./ton. Det viser,
hvor sårbar anlæggets økonomi er i forhold indholdet af aluminium i affaldet, og scenariet kan blive
aktuelt, hvis der f.eks. indføres pant på de tyske øl- og sodavandsdåser.
Endelig er der i scenarie 8 regnet på en ændring i affaldssammensætningen svarende til data fra
Hjørring-forsøget. De benyttede data for denne affaldssammensætning er vist i tabel 9. Fra forsøget
i Hjørring er alene kendt den samlede mængde hård plast, som her er forudsat fordelt mellem de
enkelte typer hård plast på samme måde som i Aalborg affaldet.
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Det ses at andelen af aluminium er mindre i det indsamlede affald i Hjørring-forsøget ligesom
folieandelen er meget mindre end for sammensætningen fra Aalborg. Den mindre aluminiumsandel
er den væsentligste årsag til en øget behandlingsudgift fra 206 kr/ton 364 kr/ton – selvom der er
mindre forurenet plast i Hjørring affaldet end i Aalborg affaldet. Det er her forudsat at der stadig
behandles 5700 ton materialer pr. år.
Aalborg

Hjørring

2200

2109

Magnetisk metal %

41

67,5

Aluminium %

51

32,5

WEEE/rustfri,affald %

7

Metal ton/år

Plast ton/år

3500

3591

Folie (LDPE)

17

3

HDPE

17

26

PP

13

20

Rest plast til genanvendelse
(PET/PS)

10

19

Affald af forurenet affald

43

32

TABEL 9 SAMMENSÆTNING PLAST

4.7

Økonomisk fordeling mellem plast og metal

Afsætningspriserne har som nævnt en stor betydning for økonomien i sortering af hhv. plast og
metal, hvilket kan argumentere for forskellige priser ved forskellige sammensætninger af affaldet.
Særligt vil en plastfraktion uden metal medføre både lavere indtægter og højere omkostninger.
Nedenfor er vist de beregnede indtægter fra salg af materialer som domineres af aluminium, samt
udgift til forbrænding af tilsmudset plastaffald. Fraktionen affaldsplast er her forudsat afsat til
sortering til 0 kr/ton, hvorfor den ikke ses på grafen.

FIGUR 1
FORDELING AF INDTÆGTER FRA PRODUCEREDE MATERIALER
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Udover, at plast hhv. metal medfører forskellige indtægter ved salg af de genanvendelige materialer,
så vil omkostningerne til sortering også skulle fordeles forskelligt, idet plast kræver mere udstyr at
sortere end metal. Her er lavet et estimat over fordeling af omkostningerne mellem de to fraktioner.
Estimatet har en forholdsvis stor usikkerhed, da udstyr og driftsomkostninger kan fordeles på flere
forskellige måder.
Vedrørende fordeling af kapitalomkostninger, er antaget at fælles udstyr som indfødning,
PLCstyring, gangbroer, montage med idere deles ud fra behandlede mængder (38,6% metal og
61,4% plast). Udstyr der udelukkende vedrører metalsortering (magnetseparatorer) regnes kun
med til kapitaludgifter vedrørende metalsortering - ligesom udgifter, der kun vedrører
plastsortering (NIR separatorer og folieseparation) kun regnes under kapitaludgifter til
plastsortering. Heraf beregnes andel af anlægsinvesteringen for metal på ca 4,2 mio kr og for
plastseparation på 8,3 mio kr. Investering til bygning af hal er fordelt med samme forhold (3,36 mio
til metal og 6,64 mio til plast)
Vedrørende driftsudgifter er groft estimeret at metalseparation står for et forbrug på ca. 20 kwh/år
mens plastseparationen forbruger ca. 110 kwh/år. Vedr. bemanding antages et lille forbrug på 2
mand til metalseparationen og 6 til plastseparationen mens vedligehold beregnes som 2,5% af
kapitalomkostninger.
På den baggrund er beregnet fordelingen af indtægter og udgifter i mio. kr. beregnet henholdsvis for
det samlede anlæg, for plastoparbejdningen og for metaloparbejdningen baseret på maxscenariet. I
nedenstående figurer er først vist de samlede omkostninger og derefter omkostningen pr ton.
Med denne opdeling er behandlingsomkostningen for metal beregnet til -1329 kr/ton metal (1329
kr/ton i overskud) mens behandlingsomkostningen for plast er 1170 kr/ton . For det samlede anlæg
financierer metallet nogenlunde plastoparbejdningen så den samlede behandlingsomkostning er
206 kr/ton.

FIGUR 2
FORDELING AF INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR SORTERING AF METAL, PLAST OG FOR FÆLLES ANLÆG (MIO KR.)
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FIGUR 3
FORDELING AF OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER FOR SORTERING AF METAL, PLAST OG FOR FÆLLES ANLÆG (KR/TON)

Det skal bemærkes at ved en afsætningpris for HDPE og PP på 2 kr/kg falder behandlingsudgiften
for plastdelen alene fra 1170 kr/ton til 914 kr/ton svarende til følsomhedsscenarie 6.
Estimeringen ovenfor illustrerer, at det er forholdsvis dyrt at behandle plast i den beskrevne
målestok, hvilket nok også er grunden til at anlæg der udelukkende lever af sortering af plast i
udlandet har en kapacitet på 20.000-100.000 ton. Det skal bemærkes at det her beskrevne anlæg
forventes at kunne behandle 20.000-25.000 ton plast/år ved fuld kapacitetsudnyttelse (drift i 4
skift).
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5. Indsamling, transport og
genanvendelse
Formålet med indsamling og sortering af plast og metal fra husholdninger er først og fremmest at
sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse af husholdningsaffaldet. I den sammenhæng er
sorteringsanlægget blot en af en lang kæde af aktiviteter, der i sidste ende medfører genanvendelse
af affaldet som råvarer i ny produktion. Affaldet skal sorteres i husstanden, indsamles, håndteres,
sorteres en eller flere gang derefter og endelig oparbejdes til nye råvarer. Hele denne kæde af
aktiviteter bør inddrages i overvejelser om en ny genanvendelsesordning.
I det foregående afsnit er beskrevet et forslag til sorteringsanlæg med tilhørende tekniske og
økonomiske vurdering. I dette afsnit beskrives de øvrige forhold og overvejelser, der skal til for at
sikre mest mulig genanvendelse for pengene.

5.1

Indsamlingsovervejelser

De vurderede potentielle mængder i scenarierne er relevante i forhold til et sorteringsanlæg, men i
forhold til kommunale overvejelser vedr. indsamling, bør en ny husstandsindsamling af plast og
metal ses i sammenhæng med både sorteringsanlægget og andre ordninger i kommunen.
Relation til andre ordninger
Potentialet for øget genanvendelse påvirkes af, hvor meget metal- og plastaffald, der indsamles i
forvejen via genbrugspladser og andre ordninger. Umiddelbart vil en husstandsindsamling
sandsynligvis medføre en reduktion af de mængder, der modtages på genbrugspladserne – f.eks.
hvis der indsamles forholdsvis store mængder af småt metalaffald.
F.eks. blev der i Hjørring og Brønderslev Kommuner i 2014 afleveret ca. 57 tons småt metal på de
18 genbrugspladser i kommunerne, mens ca. 40 tons øl- og sodavandsdåser blev indsamling i
boblerne til glas og flasker. Dvs. at 97 ton småt metal ud af et samlet indsamlingspotentiale i de to
kommuner på ca. 450 ton om året allerede indsamles til genanvendelse. Hvis de ca. 100 – 110 ton
aluminium, der udsorteres og sælges fra forbrændingsslaggen fra samme kommuner medregnes,
genanvendes allerede 40% af indsamlingspotentialet. Det sidste regnes dog i henhold til
regeringens ressourcestrategi ikke med i genanvendelsesprocenten.
Med en ny husstandsindsamling vil en andel af dette flyttes til det nye sorteringsanlæg, og det vil
have betydning for både kommunens indtægter fra salg af metal fra eksisterende ordninger og for,
hvor stor en værdi, affaldet vil have for sorteringsanlægget alt efter fordelingen af de værdifulde
metaller mellem sorteringsanlægget og de øvrige ordninger.
Det kan derfor være relevant at inddrage andelen af metalaffald i den blandede fraktion i
sorteringsprisen på sorteringsanlægget, så det afspejler den reelle økonomi på anlægget. Det vil
være muligt ved f.eks. at foretage sorteringstest på udvalgte læs fra hver kommune. Herved kan
ligeledes foretages en vurdering af sorteringskvaliteten i øvrigt, som også kan inddrages i
sorteringsprisen.
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Indsamling af plast og metal sammen eller hver for sig
Sorteringsanlægget er indrettet til at kunne sortere en blandet fraktion af plast og metal men vil
også kunne sortere på en kildesorteret plastfraktion. Som nævnt tidligere vil sorteringsprisen være
markant dyrere, hvis plasten leveres i en særskilt fraktion. I max-scenariet ville plastfraktionen
repræsentere sorteringsomkostninger på ca. 1.170 kr. mens den en blandet fraktion af plast og metal
vil kunne sorteres for 206 kr.
Ved valg mellem indsamling og afsætning af plast og metal hver for sig vil kommunen skulle tage
højde for indtægter og omkostninger relateret til afsætning af de to fraktioner hver for sig eller i en
blandet fraktion på sorteringsanlægget. Derudover bør medovervejes, at indsamling af en blandet
metal/plast fraktion er lidt billigere end en blandet fraktion, fordi der ikke skal anvendes f.eks.
dobbeltbeholder og dobbeltkammerbiler. Endelig kan der være en overvejelse om fleksibilitet i
forhold til plads i beholderen til blandingen frem for de opdelte fraktioner.

5.2

Lokalisering af et anlæg

Den økonomiske vurdering af sorteringsanlægget er baseret på, at anlægget er placeret, hvor der i
forvejen findes faciliteter som modtageanlæg og vægt, administrative funktioner samt
mandskabsfaciliteter. Derfor bør sorteringsanlægget ligge i forbindelse med et eksisterende
affaldsanlæg.
Der er mulighed for yderligere besparelser, hvis eksisterende anlæg har en bygning, der kan
anvendes, hvilket dog ville kræve at et sådan bygning er placeret, så indvejnings- og
mandskabsfaciliteter på anlægget kan udnyttes. Tilsvarende kan opnås besparelser ved at udnytte
eksisterende udstyr som f.eks. fødebånd, hvis de findes på anlægget i forvejen og passer i
dimensioner og ydeevne. Dette udstyr udgør dog en mindre del af investeringerne og vil ikke
medføre væsentlige besparelser.
Derudover skal der tages højde for transportøkonomi i forhold til det plast og metal, der skal leveres
til anlægget. Som udgangspunkt bør en blanding af plast og metal kun komprimeres i begrænset
omfang, for at det kan sorteres effektivt på anlægget. Det gør det dyrt, at transportere affaldet over
lange afstande. Det fylder simpelthen meget. Den samlede transportøkonomien kan optimeres ved
at placere anlægget tættest muligt på de affaldsmængder, der skal leveres til anlægget.
Omlastning kan også være nødvendigt – enten pga transportafstande – men også i det omfang, der
indsamles i dobbeltkammerbiler. I så fald bør begge kamre i bilen tømmes nogenlunde samme sted
– både for at undgå at bruge de dyre indsamlingsbiler til egentlig transport - og for at undgå at køre
med skæv vægt. Hvis begge fraktioner ikke kan afsættes og komprimeres/balles til videre afsætning
det samme sted, skal den ene fraktion under alle omstændigheder omlastes til videre transport. Det
gælder f.eks. hvis der indsamles papir i det ene rum og plast/metal i det andet rum i en
dobbeltkammerbil, som det planlægges i bl.a. Hjørring og Mariagerfjord Kommuner.
Der er ikke foretaget en økonomisk vurdering af transportøkonomien, hverken generelt eller
konkret i de enkelte kommuner. Det hænger nøje sammen med indsamlingsmetoden og dermed
eventuel nødvendig omlastning. En umiddelbar vurdering kan dog foretages på basis af de
forventede mængder fra de forskellige kommuner - inkl. og ekskl. metalaffaldet fra Aalborg, som er
vist i tabel 10.
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Potentialer

Maximum
ekskl. metal fra Aalborg

Maximum
Ton/år

Andel %

Ton/år

Andel %

Brønderslev

405

7

405

8

Frederikshavn

712

12

712

15

Hjørring

742

13

742

15

Jammerbugt

446

8

446

9

Mariagerfjord

469

8

469

10

Rebild

315

6

315

6

Aalborg

2101

37

1.256

26

Thisted

509

9

509

10

TABEL 10
POTENTIELLE MÆNGDER FORDELT PÅ KOMMUNER

5.3

Produkter og afsætning fra sorteringsanlægget

Fra sorteringsanlægget kan produceres forskellige kvaliteter af plast og metaller, og renheden af de
enkelte fraktioner har som nævnt stor betydning for både ressourceudnyttelsen og økonomien i
anlægget. På det beskrevne sorteringsanlæg og på basis af affaldssammensætning fra forsøget i
Aalborg er det vurderet, at der kan udsorteres 65 % af det modtagne plast og metal til direkte
genanvendelse samt en yderligere andel til videresortering. Forudsætninger er vist i tabel 11.
For metalaffaldets vedkommende er sorteringsteknologien og mulighederne for at afsætte til
genanvendelse velkendte. De primære produkter er aluminium og jern, og der er typisk meget få
urenheder i metalfraktioner, der kan give problemer i genanvendelsen. Her forventes, at 86% af det
indsamlede metalaffald kan udsorteres i så rene fraktioner, at de kan afsættes til en god pris til
genanvendelse. De resterende 14% er forureninger, der enten går til forbrænding eller deponi.
Plastaffaldet er mere vanskeligt, fordi det består af en lang række plasttyper, der kan være meget
værd i rene fraktioner, men er svære at genanvende, hvis de er blandet sammen. Der er typisk også
flere urenheder i plastfraktionen – især plastemballage, der ikke er tilstrækkeligt rengjort for
fødevarer.
For de fraktioner, der er så rene, at de kan afsættes til en positiv pris, kan det dog forventes at langt
størstedelen af affaldet vil blive genanvendt i den videre proces, fordi alt andet vil være
uøkonomisk. Det er ikke tilfældet for en blandet fraktion, der afsættes til lavere priser eller ligefrem
negative priser, og hvor det må forventes, at en del af dette affald udsorteres til energiudnyttelse.
Dette udsorterede plast vil i alle tilfælde skulle sendes videre til oparbejdning – typisk på
udenlandske anlæg, hvor det ikke på forhånd er kendt, hvor stor en del af plasten, der reelt ender
som nye råvarer.
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Her forudsættes 40 % af plasten udsorteres i så rene fraktioner, at det kan afsættes til
genanvendelse til en god pris (1 kr./kg). Det drejer sig om 15% som folier (LDPE) ved manuel
sortering og brug af mekanisk udstyr som vindsigter og/eller ballistiske separatorer samt 25%
HDPE og PP, der udsorteres i NIR-scannere. Yderligere 10 % udsorteres som en blandet
plastfraktion (PET, PE og andet plastrester) til videre sortering til 0 kr.
De resterende 50% af plasten består primært af forurenet plast, hvor sammensætningen ikke er
kendt, og hvoraf det meste skyldes de 40% af den samlede mængde plastaffald, der fra Aalborg
forsøget er defineret som forurenet affald, og hvor sammensætningen ikke kendes. Alt afhængig af
sammensætningen af denne andel vil der sandsynligvis kunne udsorteres en større del til
genanvendelse eller til videre sortering til genanvendelse på eksternt anlæg.

Fraktioner

%-andel i
affaldet

%-andel
udsorteret

Folie LDPE

8.9

85

HDPE

8.9

85

PPmix

6.8

85

PET/PS/andet fra NIR rest

6.2

100

Fe

15.1

95

Al

18.8

95

Weee

1.2

100

Tab i anlæg

6.1

100

Forurenet plastaffald

24.7

100

Affald fra metalfraktion

0.8

100

Rustfri metal

0.8

100

Andet

1.8

100

TABEL 11
FORVENTET SORTERINGSRESULTAT PÅ PLAST- OG METALAFFALD FRA AALBORG

Det anbefales, at der forud for anskaffelse af udstyr til sorteringsanlægget foretages yderligere
analyser af det plastaffald, der indsamles i de nordjyske forsøg for at afklare, hvordan den
forurenede restfraktion er sammensat. Sådanne analyser kan desuden bruges til at afklare, om der
er brug for mere eller andet information til borgerne om sorteringskriterierne.

5.4

Erfaringer med sortering på andre anlæg

Mange kommuner er allerede begyndt at husstandsindsamle plast og metalaffald, og har derfor
måttet tage stilling til afsætning af dette. Der findes forskellige koncepter – bl.a. Duoflex-konceptet,
hvor der indsamles emballageaffald af hård plast, metal og glas i en fraktion samt papir, pap og blød
plast i en anden fraktion. Andre kommuner bruger andre sorteringskriterier, men som oftest
indsamles metal- og plastemballager i en samlet fraktion og sorteres derefter på et lokalt anlæg.
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En gennemgående begrundelse for at vælge et lokalt anlæg, er at en blanding af plast og metal ikke
egner sig til sortering, hvis det er komprimeret. Det vil derfor være dyrt at transportere langt til
sortering. Sådanne sorteringsanlæg sorterer typisk i de relevante metaller til direkte afsætning. Der
sker nogle gange en håndsortering af f.eks PET flasker og et anlæg, og Dansk Affald i Vojens har
anskaffet en NIR-scanner til at udsortere visse plasttyper. Men det øvrige plast balles typisk i en
samlet fraktion, der afsættes til videre sortering.
Det er endnu ikke konstateret virksomheder i Danmark, som er rede til at oparbejde plast fra
husstandsindsamlinger til nye råvarer. Disse virksomheder aftager primært rent plastaffald fra
andre virksomheder. En lokal virksomhed i Mariager: Aage Vestergaard er dog indstillet på at indgå
i forsøg med udvikling af sorteringsteknolier, der kan gøre det muligt i fremtiden at oparbejde dele
af det husstandsindsamlede plast på virksomheden til nye råvarer.
Plast fra husstandsindsamlinger afsættes derfor til store udenlandske sorteringsanlæg, indrettet til
store mængder og med en effektiv sortering med bl.a. mange NIR-scannere. Der er i nogle tilfælde
arbejdet med at indhente dokumentation for, hvor meget af dette blandede plastaffald, der leveres
til sådanne store udenlandske sorteringsanlæg, der i praksis genanvendes.
Bl.a. har Københavns Kommune i regi af Samarbejdet Plastic Zero fået gennemført på 4 større
sorteringsanlæg i Tyskland på læs fra 16 – 180 ton hård plastaffald indsamlet ved etageboliger i
Københavns Kommune. Dette affald svarer til de plastfraktionen fra de nordjyske kommuner –
bortset fra folier, der ikke indsamles i København. Resultaterne2 viste følgende fordeling:
33-43% kunne afsættes til direkte genanvendelse
4- 33% kunne afsættes til videre sortering
28-53% var en restfraktion til energiudnyttelse.
Man vurderer dog i denne undersøgelse, at det vil være teknisk muligt at etablere og indrette et
stort sorteringsanlæg, hvor der kan opnås en direkte genanvendelse på op til 70%.
Vestforbrænding afsætter ligeledes husstandsindsamlet både hård og blød plast i en række
kommuner til et stort tysk sorteringsanlæg. Her har man fået oplyst, at:
24% er folier, der afsættes til genanvendelse
32% er andre plastprodukter, der afsættes til genanvendelse
23 % er blandet plast, der afsættes til yderligere sortering
20% er rest, der primært afsættes til energiudnyttelse
I alle tilfælde er det særdeles vanskeligt at få oplysninger den videre sortering af det blandede plast.
Det er derfor generelt vanskeligt at vurdere, hvor meget plast, der reelt oparbejdes til
genanvendelse. Det vurderes dog, at der kan opnås mere direkte genanvendelse på de store anlæg,
men at selv store anlæg udsorterer en blandet plastfraktion til videre sortering og en væsentlig
restfraktion til energiudnyttelse.

Afrapportering:
http://www.plastic-zero.com/media/60127/test_notes_on_practical_test_and_demonstration_initiatives_final.pdf
http://www.plasticzero.com/media/60120/4_4_comparative_assessment_of_the_tested_technologies_august_2014_final.pdf
2
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6. Perspektivering
Formålet med denne rapport har været at undersøge om det teknisk, økonomisk og miljømæssigt er
en mulig løsning at etablere et sorteringsanlæg, hvor der kan ske udsortering af plast- og
metalfraktionen i kvaliteter, der fornuftigt kan afsættes til yderligere oparbejdning samt af den ikke
genanvendelige restfraktion til lokal energiudnyttelse.
Det skulle desuden vurderes, om et sådant anlæg kan etableres, så det fleksibelt kan udbygges til
eventuel sortering til bedre kvaliteter, der kan udnyttes lokalt/i Danmark – og til modtagelse af
større mængder efterhånden som muligheder eller behov opstår.

6.1

Teknik, økonomi og miljø

Det er vurderet, at det er teknisk muligt at etablere et mindre anlæg, hvor en række gode kvaliteter
af plast og metal kan udsorteres til genanvendelse. Anlægget har ikke så mange NIR-scannere som
de store udenlandske effektive anlæg, men har grundlæggende det samme udstyr. Principielt kan
der derfor også opnås høje renheder på det lille anlæg ved f.eks. at køre plasten igennem NIR
scannerne i flere omgange. Det vil blot kræve mere håndtering og mellemlagring af affald og
dermed også lidt højere udgifter til drift.
Anlægget er det mindste, der udstyrsmæssigt og økonomisk fornuftigt kan etableres hvor der indgår
automatisk udsortering af plast i polymerer, og selv med en optimistisk vurdering af
affaldsmængder til sortering vil den fulde kapacitet ikke kunne anvendes. Der forudsættes her, at
anlægget kan drives i et holds skift, hvor de store anlæg typisk er dimensioneret til meget større
mængder og forudsættes at operere stort set døgnet rundt.
Anlæggets økonomi er særligt afhængig af de mængder, som leveres til anlægget og af den
sorteringskvalitet, som affaldet har. Den gennemsnitlige behandlingspris for blandet metal og plast
varierer fra 200 - 800 kr./ton alt afhængig af de mængder, der leveres til anlægget. Det kan derfor
ikke siges på forhånd, om behandlingsprisen vil være højere eller lavere end forbrændingsprisen.
Der vil desuden fremkomme en restfraktion til videre sortering og en restfraktion til
energiudnyttelse lokalt. Det er specielt de sidste to fraktioner og sammensætningen heraf, der gør
det usikkert, hvor meget genanvendelse, der vil kunne opnås direkte fra anlægget. Mere viden om
dette kan kun opnås ved mere undersøgelse og test på det indsamlede affald. Der er særligt behov
for at vide med om sammensætningen af det affald, der (især i plasten) er vurderet som forurenet.

6.2

Muligheder og fleksibilitet

Et lokalt sorteringsanlæg kan dermed ikke garantere så lave priser som et stort sorteringsanlæg –
og heller ikke som udgangspunkt lige så effektive sorteringer. Men anlægget rummer – fordi det har
en ekstra kapacitet - til gengæld muligheden for at udvikle løbende på sorteringseffektiviteten.
Desuden er plastvirksomheden Aage Vestergaard i Mariager indstillet på at deltage i forsøg med at
udvikle metoder til udsortering af plastfraktioner fra husstandsindsamling, der på sigt kan
oparbejdes til nye råvarer. Indtil nu har virksomhedens produktion været baseret på plastaffald fra
virksomheder.
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Samlet rummer et sådant lokalt anlæg muligheden for at knytte forbindelsen hele vejen fra
borgernes sortering (via kommunerne) til udsortering af de fraktioner, der mest effektivt kan indgå
til ny genanvendelse og endelig til mulig lokal afsætning og udnyttelse af plastaffald til ny
produktion.

6.3

Anbefalinger

Det anbefales, at et sådant lokalt sorteringsanlæg etableres med det formål at udvikle de mest
effektive sorteringsmetoder for især plastaffaldet i samarbejde med kommuner og den lokale
plastvirksomhed Aage Vestergaard. Samarbejdet kan f.eks omfatte:






Test af det indsamlede affald og endelig afklaring af det udstyr, der skal anskaffes til
anlægget
Samarbejdsprojekt mellem kommunerne om optimering af bedst mulig sortering af
affaldet, herunder afklaring af sorteringskriterier, valg af indsamlingsmetode til folier
samt kommunikationsindsats
Optimering af udsortering af affald til genanvendelse, når anlægget er etableret ved test
med forskelligt affald og forskellig indstilling af sorteringsudstyr
Udvikling af sorteringsrutiner og test i samarbejde med virksomheden Aage Vestergaard
om at udsortere plastkvaliteter, der kan anvendes til produktion af nye råvarer

Så frem dette besluttes anbefales desuden, at der udformes en samarbejdsaftale om sådanne
udviklingsprojekter mellem alle aktører, hvor formål og organisering afklares. Formålet kan f.eks.
være at arbejde for mest mulig genanvendelse med høj kvalitet, og organisering kan være i form af
styregruppe og følgegruppe for de udviklingsprojekter, der sættes i gang.

– den 3. vej

33

Referencer

Der er anvendt data fra følgende undersøgelser:


Opgørelse vedr. affaldsmængder udarbejdet af Cowi for Hjørring Kommune:
Beslutningsmatricer til affaldsplanarbejdet, 13-5-2013



Kortlægning af indsamling af plast i 17 kommuner udarbejdet af Grontmij for
Vestforbrænding, ARC og Dansk Affaldsforening:
Plastkortlægning, 04-12-2014

Data fra forsøg i Aalborg, Hjørring og Mariagerfjord Kommuner er leveret af de deltagende kommuner.
Forsøg i Aalborg og Hjørring er beskrevet her:
http://www.fremtidsguld.dk/Plast/Resultater-plast
http://www.hjoerring.dk/Borger/Affald-og-Genbrug/Affaldssortering-Vraa.aspx
Oplysninger og teknologier og økonomi er baseret på indhentede overslagsdata fra relevante
leverandører.
Data fra udenlandske sorteringsanlæg er baseret på oplysninger fra Vestforbrænding samt
sammenligning af 5 sorteringsteknologier udarbejdet I regi af Plastic ZERO
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Test notes on practical test and demonstration initiatives
http://www.plasticzero.com/media/60127/test_notes_on_practical_test_and_demonstration_initiatives_final.pdf



Comparative assessment of five tested sorting technologies, 2014
http://www.plasticzero.com/media/60120/4_4_comparative_assessment_of_the_tested_technologies_august_20
14_final.pdf
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Bilag 1:

Potentiale vurderinger for plast og metal

Fordeling af mængdemæssige potentialer på kommuner
De minimums- og maksimumspotentialer, der anvendes som grundlag for sorteringsanlægget er i
nedenstående tabel fordelt på den enkelte kommune med udgangspunkt i de teoretiske potentialer i
tabel 2 i kapitel 3, og hvor der er taget højde for andelen af hhv. enfamilie- og flerfamilieboliger i de
enkelte kommuner.
Potentialer ton/år

Plast max

Plast min

Metal max

Metal min.

Brønderslev

253

145

152

104

Frederikshavn

441

252

271

185

Hjørring

461

264

281

192

Jammerbugt

281

161

165

113

Mariagerfjord

292

167

177

121

Rebild

198

113

117

80

1.256

717

845

576

Aalborg
Thisted
Sum

318

181

191

130

3.500

2.000

2.200

1.500

TABEL 12
FORDELING AF POTENTIALER MELLEM DE ENKELTE KOMMUNER

De beregnede potentialer er baseret på antal boliger i Danmarks Statistik. Da sommerhuse
genererer færre affaldsmængder end helårsboliger, er disse trukket ud for sig. Et teoretisk
potentiale for sommerhuse er medtaget i de samlede mængder baseret på, at sommerhusene
benyttes 1/5 del af tiden med samme gennemsnitlige affaldsproduktion, som enfamilieboliger
svarende til 3,0 kg plast og 2,1 kg metal pr sommerhus pr år.

Antal boliger

Enfamilieboliger

Etageboliger

ubeboede
sommerhuse

Samlet ekskl.
sommerhuse

Brønderslev

13.733

2.471

189

16.204

Frederikshavn

22.785

6.917

4.781

29.702

Hjørring

24.212

6.315

6.210

30.527

Jammerbugt

15.860

1.321

8.237

17.181

Mariagerfjord

15.354

3.869

2.957

19.223

Rebild

11.051

1.178

61

12.229

Aalborg

52.187

48.748

5.127

100.935

Thisted
Sum

17.099

3.348

3.727

20.447

172.281

74.167

31.289

246.448

TABEL 13
BOLIGER I DE NORDJYSKE KOMMUNER I HENHOLD TIL DANMARKS STATISTIK.
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Kortlægning på landsplan – 17 kommuner
I regi af Vestforbrænding, ARC og Dansk Affaldsforening er i efteråret 2014 gennemført en
undersøgelse3 af indsamlet plast hos 17 udvalgte kommuner. Det viste sig, at der var stor variation i
de indsamlede mængde fra 0,57-27 kg pr. husstand pr. år svarende til et gennemsnit på 9,75 kg
plast/husstand/år. Der er ikke en umiddelbar forklaring på forskellene, men følgende muligheder
er nævnt i notatet:



Ikke alle de adspurgte kommuner indsamler blød plast.
Flere af kommunerne har kun haft ordningen i få år med etapevis implementering
samtidig med at ordningen med tiden bliver mere kendt og benyttet.
Forskelle i boligtyper, demografiske forhold mv.



Derudover kan information om ordningen, inddragelse af borgerne i opstartsfasen etc. have en
betydning for ordningens effektivitet.
Forsøgsresultater i Aalborg Kommune
Forsøg i Aalborg med indsamling af kildesorteret plast og metal for 444 enfamlieboliger, 146
etageboliger og 34 kollegieboliger husstande viste følgende resultater.
Metal

Plast

Oktober 2013 – september 2014
Indsamlede mængder i kg

Gn.sn. v. 12
tømninger

Pr.
husstand

Gn.sn. v. 12
tømninger

Pr.
husstand

pr. måned

pr. år

pr. måned

pr. år

Kærby (444 boliger, primært enfamiliehus)

544

14,7

469

12,7

Vilsundvej (etage 146 boliger)

39

3,2

53

4,4

Dannebrogskollegie (34 boliger)

10

3,6

7

0,6

TABEL 14
INDSAMLEDE MÆNGDE I DE 3 FORSØGSOMRÅDER I AALBORG I ET ÅR

På baggrund af disse data er beregnet nøgletal i tabel 13 for indsamlet plast og metal fra hhv.
enfamilieboliger (Kærby) og flerfamilieboliger (Vilsundvej og Dannebrogskollegie).

Kg/husstand/år

Enfamilie

Flerfamilie

boliger

boliger

Plastaffald

14,7

3,3

Metalaffald

12,7

4,0

Tabel 15
Nøgletal for indsamlede mængder plast og metal fra forsøg i Aalborg

Forsøgsresultater i Hjørring Kommune (Vraa)
I Hjørring Kommune er der ved 1.062 boliger i en mindre by (Vraa) gennemført
husstandsindsamling af bioaffald og restaffald i en dobbeltbeholder og tilsvarende papir hhv.
plast/metal i en anden dobbeltbeholder. Plast og metal er derfor indsamlet i en blandet fraktion til
efterfølgende sortering.

3

Notat af 4. december 2014 ved Grontmijj: Plastkortlægning
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Forsøget blev igangsat i oktober 2014, og man har som i Aalborg valgt en bred fraktion af både plast
og metal. Som en del af forsøget blev borgerne inviteret til at samle folie i klare plastposer. Det har
ca. 300 husstande taget i mod. Formålet er at få den bløde plast koncentreret og nemmere at
sortere efterfølgende. Der er ikke blevet kørt egentlig kampagne for at få folk til at melde sig som
forsøgspersoner til det bløde plast.
Fra oktober til december blev der indsamlet i alt 12.640 kg plast og metal fra de 1062 boliger. På det
efterfølgende sorteringsanlæg (ESØ) blev der udsorteret følgende:






25% magnetisk metal
12% aluminium
2% folie
41 % hård plast
20% sorteringsrest (til forbrænding)

I forhold til andre forsøg er der en forholdsvis stor andel magnetisk metal, hvilket bl.a. skyldes, at
reparationsaffald som f.eks. bremseklodser også forefindes i affald. På baggrund af disse mængder
og fordeling er beregnet nøgletal på 19,7 kg plastaffald og 11,6 kg metalaffald pr husstand pr år.
Forsøgsresultater i Mariagerfjord Kommune
Forsøg i Mariagerfjord med husstandsindsamling af hård plast og metal er gennemført siden
november/december 2012 ved 150 enfamilie boliger. Den blandende fraktion af metal- og
palstaffald er efterfølgende sorteret på Reno Nord. Data for første kvartal i 2015 er vist i tabel 14.

Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

Gennemsnit

Plast

2,0

6,0

2,4

3,9

3,5

Metal

2,4

4,9

1,6

4,9

3,4

Restaffald

4,9

4,5

3,3

4,7

4,4

Glas

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

I alt

9,4

15,7

7,5

13,7

11,6

Kg/husstand/år

TABEL 16
INDSAMLEDE OG SORTEREDE MÆNGDER PLAST OG METAL FRA MARIAGERFJORD KOMMUNE

Sorteringsresten er her Der findes ikke opdeling af sorteringsrest for hhv. plast- og metalaffaldet.
Her er nøgletal for Mariagerfjord derfor baseret skønsmæssigt på, at restaffaldet primært er
forurenet plast (her forudsat 80%), mens det fejlsorterede glas fordeles ligeligt mellem plast og
metal. Med denne fordeling er beregnet et nøgletal på 7,2 kg plast og 4,4 kg metal pr. husstand pr.
år
I forhold til andre erfaringstal er der indsamlet forholdsvis få mængder og en forholdsvis stor andel
restaffald på 40% af den samlede mængde plast og metalaffald. Man har derfor primo 2015
gennemført en kampagne med personlig kontakt til de involverede husstande i forsøget for at
undersøge, hvorfor borgerne ikke sorterer mere og samtidig formidle information om
sorteringskriterierne.
På den baggrund har man vurderet, at kommunens informationsmateriale i første omgang ikke var
tydelig nok i forhold til sorteringskriterier. Desuden kan det have været en årsag, at der ikke er
sorteringsvejledning uden på spandene men inde i låget. Det er endnu for tidligt at se, om denne
besøgsrunde med medført forbedrede sorteringsresultater.

– den 3. vej
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[Bagside overskrift]
[Bagside tekst]

Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: (+45) 72 54 40 00
www. mst.dk

Ressourcestrategien - Undersøgelse af grundlaget for etablering af
sorteringsanlæg for plast og metal i Nordjylland
Baggrund
Miljøstyrelsen har i 2015 bevilget ca. kr 300.000 til en forundersøgelse af sortering af plast- og metalaffald
fra nordjyske kommuner – ”Den 3. vej”.
Formålet var at undersøge muligheder for etablering af lokal fleksibel sorteringskapacitet til
husstandsindsamlet plast- og metalaffald fra en række nordjyske kommuner. Der er ikke brug for et større
sorteringsanlæg for blandet affald, da kommunerne fastholder kildesortering og særskilt afsætning af papir,
pap og glasaffald. Ønsket er derfor et anlæg, der kan foretage en delvis sortering af plast og metalaffald til
kvaliteter, der kan afsættes til fornuftig oparbejdning - og hvor den ikke genanvendelige fraktion kan
frasorteres til lokal energiudnyttelse. Sorteringsanlæg skal kunne udbygges efterhånden som der opstår
behov og/eller muligheder.
Projektledelsen er varetaget af Aalborg Kommune og Reno-Nord. Kommunerne Jammerbugt, Rebild,
Mariagerfjord, Brønderslev og Hjørring Kommuner deltager i selve projektet, og derudover deltager AVV,
Affald Frederikshavn (tidligere AVØ), Frederikshavn Kommune, Thisted Kommune og Vestforbrænding (som
ejes af 19 kommuner i Københavnsområdet) som observatører i projektet. Projektet dækker således det
meste af Nordjylland. Der er tilknyttet konsulenter fra firmaet Affaldskontoret samt Teknologisk Institut til
projektet.
Projektet har Miljøstyrelsens bevågenhed, og en repræsentant fra Miljøstyrelsens Ressourceteam har
deltaget i møder undervejs.
Undersøgelsen er tæt på sin afslutning, og der ligger nu et udkast til rapport . Rapporten beskriver et
sorteringsanlæg, der kan modtage en blandet fraktion af metal og plast, og ved hjælp af hovedsageligt
automatiske sorteringsprocesser udsortere en ren fraktion af magnetisk metal, ikke magnetisk metal
(primært aluminium), og positiv udsortering af de mest værdifulde plastfraktioner. Anlægget vil desuden
producere en sorteringsrest, som ind til videre skal tilføres forbrænding.

Økonomi
I projektet anslås det at et sorteringsanlæg vil kunne etableres med en investering på ca. dkr 25 mio. Prisen
er baseret på indhentede priser på sorteringsmaskiner og tilhørende anlæg på 12-13 mio og en bygning på
ca 10 mio. Det er forudsat at anlægget placeres i tilknytning til Reno-Nords forbrændingsanlæg på
Troensevej, hvorved der kan drages nytte af eksisterende faciliteter til indvejning og registrering af affald,
velfærdsfaciliteter, ledelse, administration m.v.
Behandlingspriserne for denne affaldsfraktion er stærkt afhængige af hvor store affaldsmængder der
tilføres, der er derfor gennemført estimeringer af behandlingsprisen ved forskellige scenarier som er
defineret med udgangspunkt i udsorteringsforsøg som blandt andre Mariagerfjord kommune, Aalborg
kommune og Hjørring Kommune har gennemført. For alle scenarier regnes der med at sorteringsudstyret er
fuldt afskrevet over 8 år. I scenariet med maksimal tilførsel af mængder forventes behandlingsprisen at
ligge i størrelsesordenen 65 kr/ton, mens der ved minimal tilførsel vil være en behandlingspris på omkring
700 kr/ton. Til sammenligning er Reno-Nords forbrændingspris i 2015 632 kr/ton.
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Relaterede udviklingsprojekter
Der har været stor interesse for projektet, hvilket har medført mulighed for at søge tilskud til forskellige
parallelle projekter.
Teknologisk institut arbejder på en projektansøgning sammen med plastvirksomheden Aage Vestergaard
Larsen, Reno Nord og eventuelt AVV til Miljøstyrelsens teknologiudviklingspulje (MUDP). Projektet
omfatter test på det indsamlede affald forud for anskaffelse af sorteringsudstyr, test på anlægget for at
sikre bedst mulig sortering og sikre plastfraktioner, som kan udnyttes til lokal oparbejdning hos Aage
Vestergaard. Der kan søges om 2-3 mio. kr. med ansøgningsfrist 4. juni og start i efteråret 2015. Der
forventes ligeledes mulighed til september for at søge om tilskud i samme størrelsesorden til investeringer.
Region Nordjylland kan ligeledes yde tilskud, og der har været drøftet mulighed for tilskud på op til 1-2 mio
kr. til forretningsplan og investeringer i sorteringsudstyr, etablering af sociale arbejdspladser samt eventuel
fælles informationsindsats i kommunerne for at få borgerne til at sortere så effektivt som muligt.
Tilskudsbeløbene kan være op til 1-2 mio.
Endelig er Aalborg Kommune på vej med en ansøgning til EU i regi af ”Smart City” med indsamling af
plastaffald fra både husholdninger og virksomheder i Aalborg Øst. Der søges om tilskud til informations- og
indsamlingsaktiviteter samt til ca. anskaffelse af ekstraudstyr og ansættelse af yderligere personale på Reno
Nords sorteringsanlæg til håndtering af det indsamlede plastaffald fra virksomheder. Projektet
gennemføres ligeledes i samarbejde med Aage Vestergaard, og det ansøgte beløb til udstyr og
ekstramandskab beløber sig til godt 8 mio. kr.
Alle projekter forudsætter, at der er etableret et sorteringsanlæg i Aalborg medio 2016, og projekternes
formål er i alle tilfælde: effektiv ressourceudnyttelse, grøn vækst og lokale arbejdspladser.

Affaldsgrundlaget
De Nordjyske kommuner arbejder pt. på at få vedtaget nye affaldsplaner, der skal understøtte regeringens
ressourcestrategi. Alle kommuner planlægger i den forbindelse at iværksætte kildesortering af affald inden
for de kommende år efter nedenstående plan.
Kommune

Fraktion

Indføres år

Brønderslev

Plast / Småt metal

2017

Jammerbugt

Plast / Småt metal

2016

Mariagerfjord

Plast / Småt metal

2015

Rebild

Plast / Småt metal

2017

Aalborg

Plast/Småt metal - Eventuelt som 2 fraktioner

2016

Hjørring

Plast / Småt metal

2017
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Hvis der ikke findes lokal behandlingskapacitet for det kildesorterede affald, vil det med stor sandsynlighed
blive eksporteret ud af regionen, eventuelt til udlandet. Dermed vil ikke bare de genanvendelige materialer,
men også den forbrændingsegnede restfraktion i affaldet gå tabt for affaldsvirksomhederne i Nordjylland.

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser
Der er i undersøgelsesprojektet regnet med at der skal ansættes 8 medarbejdere på sorteringsanlægget.
Hvis anlægget skal udføre sorteringsaktiviteter for Aalborgs Smart City projekt, vil der være behov for
yderligere 6 medarbejdere. Plastfraktioner, der kan genanvendes lokalt hos plastfabrikken Aage
Vestergaard Larsen (AVL) i Mariagerfjord Kommune vil desuden understøtte beskæftigelsen i dette område.
Direktøren for AVL har oplyst at en mertilførsel på 1000 tons/år vil generere 5-6 arbejdspladser på
fabrikken.

Det videre forløb
Det er en forudsætning for etableringen af sorteringsanlægget, at en række kommuner forpligtiger sig til at
levere affald til anlægget i en årrække, - som minimum indtil anlægget er afskrevet. Der er samtidig behov
for et højt tempo i processen, idet Mariagerfjord allerede i år vil påbegynde kildesortering, mens Aalborg er
i gang i første halvdel af 2016.
I forhold til Reno-Nords vedtægter vil etableringen af et sorteringsanlæg være omfattet af punkt 3.12. Det
betyder, at der skal indgås en overførselsaftale mellem Reno-Nord og de interessentkommuner, der ønsker
at tilføre affald til anlægget. Denne aftale skal godkendes af statsforvaltningen
Det foreslås derfor,
at Reno-Nords bestyrelse godkender at Reno-Nord påbegynder etablering af sorteringsanlægget, betinget
af at kommuner, der dækker minimum 75% af Reno-Nords indbyggere forpligtiger sig til at levere
kildesorteret affald til anlægget inden for minimum en 8 årig periode, og
at kommunerne anmodes om så vidt muligt at give tilsagn herom inden 1. juli 2015.
at Reno-Nord deltager i de ansøgningsrunder, der er mulighed for hos Miljøstyrelsen og Regionen med
henblik på at opnå mest muligt økonomisk tilskud til projektet.
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