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AffaldPlus & CO2-regnskabet 

Oplæg ved DAKOFAs klimanetværksmøde   

6. november 2012 

v/Henrik Wejdling, AffaldPlus 

 

CO2-regnskab, baseret på ‘Klimakompasset’ 
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Frustrationer 

• Hvor blev gevinsterne af? 

– Fra den energi, der fremstilles ved 

forbrænding 

– Fra de sparede emissioner, som 

genbrugsterminalen giver anledning til 

– Fra de gevinster, som deponi-

gashåndteringen giver anledning til 

AffaldDanmarks CO2-opgørelse gav 

svarene – men også nye spørgsmål 

• Fire hovedspørgsmål: 

– Hvordan håndteres nedstrøms fortrængning af 

fjernvarme, når alternativet er halmvarme? 

– Hvordan håndteres biomasse (haveaffald) ved 

forbrænding? 

– Hvordan håndteres ‘flytning’ af genanvendeligt 

materiale fra forbrænding til genanvendelse 

– Hvordan håndteres sparede emissioner ved 

udnyttelse af deponigas til energifremstilling? 
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Slagelse Næstved 

A+ A+ 

Halm K/V 

NaturgasK/V 
”Fastlæggelse af energidata til 

 brug i CO2-opgørelser” (p. 10): 

61 kg CO2/MWh 136 kg CO2/MWh 

Fortrængning af fjernvarme 

COWI: 

 

Altid  214 kg CO2/MWh 

fordi halm blot flytter til 

kulfyret fjernvarmenet ? 

A+ 

K/V 

CO2-neutral ? 

CO2-neutral ? 

Ja - altid 

Hvis biomasseaffald: Ja  

Hvis biobrændsel: Nej  

Hvornår er haveaffald CO2-neutralt ? 

? 

? 

? 
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A+ 

Direkte: 0 kg/t 

Direkte: 4,7 kg/t 

Nedstrøms: -776 kg/t* 

Nedstrøms: -3.100 kg/t 

Aviser 

Netto nedstrøms-gevinst ved at  

flytte 1 ton aviser fra forbrænding 

til genanvendelse: 2,3 t CO2 

Netto-gevinst ved at flytte 1 ton aviser 

*) Gennemsnit ved forbrænding af affald 

? 

CH4 

C02 

Energi (el) 

Direkte  
Emission? 

Nedstrøms 
fortrængning: 

-991 kg 
CO2/MWh el 

Ingen  (?) 
gevinst 

Deponigas (her Forlev) 
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Eksempel på brug i formidling 

• AffaldPlus deltog i efteråret i en 

‘Klimafestival’ med et åbent-hus-

arrangement og indvielse af 

Genbrugsbutik 

 

• CO2-regnskabet anvendtes i den 

forbindelse til at belyse ‘affald & klima’ 

Hvad har affald & klima med 

hinanden at gøre? 
• Når affald samles sammen, udledes der klimagasser 

 
CO2 
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Når affald oplagres og håndteres, udledes der klimagasser 

– både fra anlæggene og fra de kraftværker, der 

energiforsyner dem 

A+ 

CO2 

CO2 

A+ 

MEN  
– når affald nyttiggøres som materiale- eller 

energiressource fortrænges der udledning af klimagasser 

 
1 t affald = 

+421 kg CO2 

A+ 1340 kWh varme/t 

-423 kg CO2 

-214 kg CO2 

Netto -216 kg CO2/t 
affald til forbrænding 
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Men materialerne 
fortrængte 72.400 t 

CO2 i f.m. 
genanvendelsen 

Genanvendelse skæpper endnu mere 

Genbrugsterminalen 
udledte i 2011  

– direkte og indirekte - 
 128 t CO2 

27.000 t 
materialer til 

genanvendelse 

AffaldPlus’ samlede klimaregnskab, 2011: 
 
Udledte ton CO2-ekvivalenter i alt   63.000  
Fortrængte ton CO2-ekvivalenter          179.000 
Netto, ton CO2-ekvivalenter        -116.000 
 

Vil det sige:  

Desto mere affald, desto bedre klima? 

NEJ !!! – Det bedste affald i klimaperspektiv er 
det affald, der aldrig dannes! 
 
Der er nemlig store emissioner forbundet med 
fremstillingen af de produkter, der bliver til 
affald! 

”Mere genbrug 
- mindre skybrud!” 

Derfor er egentligt 
GENBRUG den 
bedste løsning 
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Men også på genanvendelsesområdet 

kan det blive bedre! 

• Der er fortsat mange genanvendelige materialer i 

affaldsstrømmene, som ville reducere CO2-udslippet 

yderligere, hvis vi fik dem ud til genanvendelse 

 

• Det vil AffaldPlus-kommunerne arbejde for i den næste 

affaldsplan 2014-2018 

 

• Det er således i genanvendelsen (fortrængningen af 

virgine materialer) – og ikke i behandlingen - at 

gevinsten ligger: 

Aluminumsdåse 
Opstrøms Nedstrøms 

 

13 
t CO2/t 

 

 

0,6 
t CO2/t 

 

 

~0 
t CO2/t 

 

 

~0 
t CO2/t 

 

 

13 
t CO2/t 

 

 

0,6 
t CO2/t 

 

 

~0 
t CO2/t 

 

 

13 
t CO2/t 

 

 

0,6 
t CO2/t 
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Perspektiv: 

= X 12,7 mio. km = 317 gange jorden rundt 

Hvis alle alu-kapsler fra fyrfadslys i hele Danmark blev genanvendt, ville den  

fortrængte CO2-emission være på 2.250 t CO2, svarende til emissionen fra  

12,7 mio. kørte kilometer i bil – eller nok til at nå 317 gange rundt om jorden! 

 

Glas 
Opstrøms Nedstrøms 

 

3 
t CO2/t 

 

 

2,4 
t CO2/t 

 

 

~0 
t CO2/t 

 

 

~0 
t CO2/t 

 

Max 88% 

kan genanv. 
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Perspektiv: 

= X 24,3 mio. km = 607 gange jorden rundt 

Hvis alle husholdninger i Danmark blot genanvendte ét glas mere om ugen,  

ville yderligere 4.300 t CO2 kunne fortrænges – svarende til emissionen fra 24,3 mio.  

km kørt i bil – eller 607 gange rundt om jorden  

 

Kobber 
Opstrøms Nedstrøms 

 

20 
t CO2/t 

 

 

0,35 
t CO2/t 

 

 

~0 
t CO2/t 

 

 

~0 
t CO2/t 

 

Virker som 

 katalysator for  

dioxindannelse! 
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Perspektiv: 

= 
X 22.500 

Hvis blot 1 % af alle ‘døde’ kabler i jorden blev gravet op om året og genanvendt,  

ville 120.000 t CO2 blive fortrængt – svarende til emissionen fra opvarmningen af  

22.500 husstande  

168 

279 

103 

123 

550 

19 123 

 Husstandsindsamling, 
restaffald 

 Husstandsindsamling, 
papir 

 GBP 
Pap, glas, plast m.v. 

Kuber 
Glas og flasker 34 

19 
 

176 
 

76 % 

Strømmen af dagrenovation og CO2-emission i kg pr. 

husstand i typisk AffaldPlus-kommune i 2011 

CO2: -318 kg 

CO2: -119 kg 

CO2 i alt: -437 kg 

24 % 

I alt 726 
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151 

343 

202 

211 

35 

206 
   Husstandsindsamling 241 

364 

51 

308 

48 % 

174 

             5 

CO2: -544 kg 

CO2: -79 kg 

CO2: -40 kg 

CO2 i alt: -663 kg I alt 756 

32 % 

20 % 

Strømmene i 2018 ? 

AffaldPlus i et triple smart grid 

• HVIS AffaldPlus skal bidrage 

aktivt til udbredelse af VE, 

så skal AffaldPlus være 

bundet op på et triple smart 

grid og kunne….: 

• Øge energi-effektiviteten på sine 
anlæg (røggaskondensering, sol og 
vind m.v.) 

• Koble ud fra elnettet på et split-
sekund når det blæser og bruge 
energien på noget andet fornuftigt 
(fjernvarme, brint) 

• Aftage el fra nettet, når der er 
overløbsstrøm og konvertere den til 
varme (varmepumper, elpatroner) 

• Koble ind med el-produktion på 
split-sekund når vinden lægger sig 
(ud over på forbrænding af affald så 
også baseret på f.eks. biogas  fra 
affald, der kan bruges som driv-
middel, når der er rigelig vindkraft, 
og på energipil m.v.) 

• Levere varme året rundt  – men 
ikke nødvendigvis baseret på 
affald! 


