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Sammenfatning 
Dette projekt har omfattet en undersøgelse af nudgings effekt på udsorteringsgrad og det udsorterede 

bioaffalds renhed i to forsøgsområder ”Brundby” og ”Kolby/ Kolby Kås”, hvor husstandene har deltaget 

frivilligt i forsøget.  

Projektet lagde som udgangspunkt op til 50 deltagende husstande i hvert forsøgsområde. I Brundby fik 

projektet 36 tilmeldinger, svarende til 20 % af de i alt 180 husstande, imens antallet af tilmeldinger var på 

39 i Kolby/ Kolby Kås, hvilket udgør 16 % af de 249 husstande i det område. 

Der blev udleveret: 1 stk. 9 liter indendørs opsamlingsbeholder m/ låg, en sorteringsvejledning med 

supplerende tips og tricks, 50 stk. papirposer (volumen 7,5 liter) og 1 stk. 2-hjulet 140 liter plastbeholder til 

udendørs opsamling af bioaffaldet. Husstandene opsamlede bioaffald over 10 uger og der indsamledes 

ugentligt affald fra de to områder på separate ruter. I alt er der indsamlet  

Der er indsamlet i alt 1,36 tons bioaffald i Brundby og 1,26 tons bioaffald i Kolby/ Kolby Kås. Mængden af 

det indsamlede bioaffald ligger på henholdsvis 4,7 – 3,9 kg per leverende husstand svarende til 42 – 36 % af 

dagrenovationen – forudsat en generel dagrenovationsmængde på 11 kg/ husstand/ uge på Samsø. Dette 

svarer fint til andre opgørelser, der angiver 3,6 kg bioaffald/ husstand svarende til ca. 41 % (Miljøstyrelses-

projekt nr. 1414 om dagrenovations sammensætning fra maj 2012). Den lave % -sats er relateret til det 

ikke-nudgede område Kolby/ Kolby Kås. 

Det undersøgte bioaffald var hovedsageligt af vegetabilsk karakter. Omkring halvdelen af bioaffaldet blev 

kategoriseret som madspild, dvs. animalske og vegetabilske madvarer, der kunne være blevet spist, før de 

evt. blev for gamle. Den anden halvdel blev kategoriseret som vegetabilsk bioaffald, dvs. ikke spiselige dele 

af frugter, grøntsager, blomster, kaffegrums osv. Det ikke-spiselige animalske bioaffald udgjorde en 

minimal del på 0-5 % ligesom andelen af ikke-organisk affald (”fejlsorteringer”). Mængderne blev ikke vejet 

og er derfor en skønnet vurdering af volumenfordelingen. De udeladte vægtmålinger af det indsamlede 

affald skyldes en fokusering på projektets formål, nemlig en registrering af effekten af eventuelle tilpas-

ninger af den indledende nudging, hvis bioaffaldets renhedsgrad ikke skulle være tilfredsstillende fra start. 

Brundby-deltagerne udsorterede en tydeligt større mængde bioaffald end deltagerne i Kolby/ Kolby Kås. 

Dette resultat anses at være en effekt af nudging-indsatsen i Brundby. Det antages endvidere, at det 

forholdsvist større antal leverende sommerhuse i Brundby har medført generering af en større mængde 

bioaffald/ husstand, når husene var beboet end helårshusene. Formentlig har begge forhold påvirket 

resultatet på 19 % mere bioaffald/ leverende husstand i Brundby sammenlignet med Kolby/ Kolby Kås. 

Begge forsøgsområder leverede fra start bioaffald af meget høj kvalitet med ganske få fejlsorteringer. Det 

ikke-organiske affald, der fejlagtigt blev lagt i de udleverede papirposer eller i den udendørs beholder, er 

opgjort til at udgøre 0-5 % volumenmæssigt. I en implementeret ordning vil det være muligt at frasortere 

større genstande som fx plastposer med dagrenovation under umiddelbart efter aflæsning på gulv ved 

biogasanlægget, hvorved mængden af fejlsorteringer vil falde til under 1 % volumenmæssigt. 

De fejlsorteringer, der blev fundet i bioaffaldet, kan i et vist omfang skyldes deltagernes mistolkning af 

sorteringsvejledningen. Det blev meldt ud til deltagerne, at bioaffaldet kun måtte udsorteres i de udleve-

rede papirsposer, men at man godt måtte benytte køkkenrulle til at opsamle fugtighed og væde i bunden af 
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poserne. En præcisering af sorteringsvejledningen vil sandsynligvis afhjælpe denne type fejlsorteringer. En 

anden type fejlsortering er smådele så som elastikker, små plaststykker og andre emballagerester, der 

formentlig ubemærket kommer med ned i papirposen, når man rydder bordet eller vasken for bioaffald. 

Ser man på en afsluttende deltagerundersøgelse, som 50 % af deltagerne besvarede, siger omkring 2/3 af 

respondenterne, at de altid sorterede bioaffaldet 100 % rent uden fejl. Dette kan underbygge antagelsen 

om, at en del af fejlsorteringerne skete ubemærket. Denne type fejl kan det blive svært at undgå helt, da de 

sker ubemærket.  

1 Projektets formål 
Samsø Kommune har via nudging og borgerinddragelse ville sikre, at kildesorteret bioaffald fra hushold-

ninger indsamles uden urenheder, så bioaffaldet kan forgasses uden omfattende og dyr forbehandling (en 

homogenisering med anden biomasse kan dog ikke undgås), og at den afgassede biomasse efterfølgende 

kan udspredes på øens landbrugsjord uden restriktioner. 

Samsø Kommune skal indsamle en stor del af bioaffaldet i dagrenovationen for at opnå tæt på 50 % gen-

anvendelse af husholdningsaffald jf. målene i Regeringens Ressourcestrategi. En produktion af biogas fra 

bioaffald vil samtidig støtte op omkring kommunens strategi om 100 % fossiluafhængigt energiforbrug samt 

at fastholde og udnytte flest mulige ressourcer fra affaldet på øen med færrest mulige miljøpåvirkninger og 

udgifter til håndtering af affald. Kildesortering og genanvendelse af bioaffaldet uden omfattende forbe-

handling er den økonomisk mest relevante håndteringsmetode, hvis Samsø Kommune og andre ikke 

landfaste kommuner skal indfri det nationale mål om 50 % genanvendelse. 

 

2 Projektets forløb og metode 
Projektet blev gennemført i perioden fra januar 2015 til marts 2016,støttet af Miljøstyrelsens pulje til 

implementering af regeringens ressourcestrategi. 

To forsøgsområder blev udpeget ud fra deres størrelse, boligsammensætning (helårs-/ sommerhuse) og 

nærhed til affaldscenteret. Alle deltagere har deltaget på frivillig basis. Det ene område ”Brundby” blev 

nudged via hjemmebesøg og øget tilbagemelding på sorteringskvalitet og eventuelle opmærksomheds-

sms’er, imens det andet område ”Kolby/ Kolby Kås” blev informeret med standardinformation. 

Alle borgere i de to områder blev inviteret til at tilmelde sig frivilligt i en 3 måneders sorteringsperiode. 

Projektet fik 36 tilmeldinger i Brundby (heraf 9 fritidshuse) og 39 tilmeldinger i Kolby/ Kolby Kås (heraf 6 

fritidshuse). 

Standardinformationen omfattede et indledende opstartsmøde i hver af de to landsbyer, hvor projektet 

blev fremlagt og de deltagende borgere kunne stille opklarende spørgsmål, ligesom information blev sendt 

ud via mail samt på print i forbindelse med udlevering af affaldsbeholdere og papirsposer. 

Sorteringsperioden forløb fra 1. august til 22. oktober 2015. Deltagerne blev vejledt til at sortere deres 

bioaffald så rent som muligt og blev oplyst om formålet med sorteringen, som blandt andet omfattede 

mulighed for produktion af biogas til færgen, der sejler mellem øen og fastlandet.  
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Der blev udleveret: 1 stk. 9 liter indendørs opsamlingsbeholder m/ låg, en sorteringsvejledning med 

supplerende tips og tricks, 50 stk. papirposer (volumen 7,5 liter) og 1 stk. 2-hjulet 140 liter plastbeholder til 

udendørs opsamling af bioaffaldet. 

Bioaffaldet blev indsamlet ugentligt på adskilte ture i de to forsøgsområder. Skraldemændene noterede 

afvigelser ved adressen som f.eks. en tom beholder eller ”andet affald” end i de udleverede papirposer. På 

affaldscenteret blev den samlede mængde bioaffald, der var udsorteret på en uge i et forsøgsområde, først 

vejet og bagefter tjekket for fejlsorteringer. Med forsøgets lille mængde bioaffald/ uge var det muligt at 

åbne og tjekke alle papirposer enkeltvis for eventuelle fejlsorteringer. Resultaterne giver derfor et 

fyldestgørende billede af, hvad man kan forvente at modtage fra 75 frivilligt sorterende husstande. 

 

Det sorterede bioaffald blev i forsøgsperioden fragtet til biogasanlægget BioVækst ved Holbæk dels for at 

undgå problemer med bioaffaldet på affaldscenteret på Samsø (skadedyr), dels for at højne motivationen 

til at udsortere bioaffaldet hos deltagerne. I fremtiden er det målet, at bioaffald fra Samsøs husstande vil 

kunne tilgå et samsk biogasanlæg med henblik på at producere biogas til den gasdrevne færge, der sejler 

mellem Samsø og Jylland. 

Nudging blev foretaget i det ene forsøgsområde ”Brundby”. Nudging bestod i opmuntrende sms’er til alle 

Brundby-deltagerne gennem hele sorteringsperioden (4 gange i alt) samt et besøg på hver adresse. Besøget 

var en venlig interesse for, hvordan det gik med sorteringen og om der var spørgsmål eller uklarheder. Både 

ved besøget og på sms/ e-mail blev enkelte misfortolkninger af sorteringsvejledningen samt tips fra delta-

gere videreformidlet. Ved nudging søgtes deltagernes motivation for at sortere vedligeholdt, antallet af 

fejlsorteringer reduceret ved hurtig afklaring af eventuelle usikkerheder, et sammenhold og medejerskab 

opbygget omkring sorteringsforsøget, så dette kan udbygges, når en fremtidig sortering af bioaffald skal 

udbredes til hele Samsø. 
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Efter sorteringsperioden fik hver deltager i de to forsøgsområder tilsendt et spørgeskema. Formålet var at 

indsamle yderligere information om den udvikling i bioaffaldets mængde og kvalitet, som projektteamet 

kunne se i det kontrollerede bioaffald. 

Formidling af projektet har især i opstartsfasen været omfattende på Samsø med avisartikler, oplæg på 

Samsø Bæredygtig Festival og breve til samtlige husstande i de to forsøgsområder. På nationalt plan har 

projektet været omtalt på netværksmøder og været i dialog med andre lignende projekter. Som afslutning 

vil projektets resultater blive præsenteret på en biogasrelateret workshop i april på Samsø samt til 

interesserede fagfolk på relevante eksterne møder. 

3 Resultater 

3.1 Affaldsdatas tilvejebringelse og kvalitet 
Som anført i kapitel 1 har formålet med forsøget været at finde frem til en metode, der kan sikre, at kilde-

sorteret bioaffald fra husholdningerne udsorteres uden urenheder, så bioaffaldet kan indgå som biomasse i 

et biogasanlæg uden omfattende forbehandling (grovneddeling og finsortering) og at den afgassede bio-

masse efterfølgende kan udspredes på landbrugsjord uden væsentlige restriktioner. Den almindelige homo-

genisering af anlæggets samlede mængde biomasse vil fortsat være nødvendig til sikring af bioreaktorens 

drift. Udover metodeudviklingen tillæg var projektets formål at få indblik i, hvor stor en bioaffaldsmængde, 

der reelt kan forventes tilgængelig fra husholdningerne på Samsø. 

På baggrund af kombinationen af det tydelige formål med udsortering af ren bioaffald, det udleverede 

opsamlingsudstyr med tilhørende specificerede sorteringsvejledning og den ugentlige indsamlingsfrekvens 

er det lykkedes – i begge forsøgsområder – at frembringe en bioaffaldsmængde af meget høj kvalitet (næs-

ten 100 % renhed), som bør kunne accepteres leveret til et lokalt biogasanlæg, hvor den primære biomasse 

omfatter landbrugs- og grøntsagsaffald. De få urenheder (mindre plastikstykker, gummibånd o. lign.), der 

måtte findes i bioaffaldet, vil efter ovennævnte homogenisering sandsynligvis ikke kunne forhindres i at 

følge med, når den afgassede flydende biomasse tappes til køretøjer med henblik på udbringning på 

landbrugsjord. 

Kontrol med kvaliteten af den udførte sortering hos de deltagende husstande har udelukkende været visuel 

med henblik på at bedømme, om der forekommer uønskede emner/ materialer i affaldet. Med den for-

holdsvis lille mængde biomasse, der ugentligt blev indsamlet i hvert område, var det muligt at åbne alle 

papirsposer for at kontrollere indholdet. Det har ikke været hensigten at veje indholdet af urenheder, da 

det ikke er kvantiteten, men typen af urenheder, der skal identificeres for at kunne tilpasse sorterings-

vejledningen, så de uønskede produkter/ materialer ikke skulle ende i bioaffaldet. 

Med en høj indsamlingsfrekvens og en begrænset indsamlet mængde/ uge, fordelt på to områder, har det 

været muligt – hvis nødvendigt - at kunne reagere hurtigt på observerede uhensigtsmæssige udsorteringer.  

Bl.a. har observerede misforståelser omkring brug af plastikposer til emballering af særligt våde affaldspro-

dukter (”individuel” løsning) kunnet forebygges vha. direkte kontakt til husstandene, formidlet via e-mail, 

telefon og eller sms. 
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3.2 Husstandenes deltagelsesgrad 
Projektet lagde som udgangspunkt op til 50 deltagende husstande i hvert forsøgsområde. Efter 2 henven-

delser til samtlige husstande i hvert område fik projektet i Brundby 36 tilmeldinger, svarende til 20 % af de i 

alt 180 husstande, imens antallet af tilmeldinger var på 39 i Kolby/ Kolby Kås, hvilket udgør 16 % af de 249 

husstande i det område. 

Skraldemændene har på deres indsamlingsrunder registreret alle udendørs opsamlingsbeholderes indhold 

herunder omfang af urenheder, inden de blev tømt over i indsamlingsvognen. På den måde er der etableret 

en statistik over husstandenes deltagelses- og sorteringsgrad. Hvis der blev observeret løse, uønskede 

affaldsprodukter i en beholder, blev produkterne registreret i en logbog i relation til adressen. 

Generelt har der været tomme opsamlingsbeholdere på hver indsamlingsdag, både i Brundby og Kolby/ 

Kolby Kås. Antallet har varieret fra gang til gang, med et gennemsnit på 7 beholdere/ uge i hvert område. 

De laveste leveringsgrader mht. sommerhuse findes i Kolby/ Kolby Kås, se tabel 3.1. For helårshusenes 

vedkommende er leveringsgraden høj og på samme niveau i begge områder. 

 

  

Brundby 

Nudged område 

 

Kolby / Kolby Kås 

Ikke-nudged område 

data bemærkninger data bemærkninger 

Deltagende hus-

stande: Helårshuse/ 

sommerhuse 

27 / 9 

(36 i alt) 

25 % 

sommerhuse 

33 / 6 

(39 i alt) 
15 % sommerhuse 

Antal tomme 

beholdere per 

indsamlingsdag (gnst.) 

7 

(variation 4 - 11) 
 

7 

(variation 4 - 10) 
 

Antal leverende 
husstande per 
indsamlingsdag (gnst.) 
Helårs- og 
sommerhuse 

Helårshuse: 23,9 
(variation 21 - 26) 

 

Sommerhuse: 5 
(variation 4 - 7) 

Helårsh.: 89 % 
 

Sommerh.: 56 % 

Helårshuse: 30,3 
(variation 28 - 32) 

 

Sommerhuse: 1,8 
(variation 0 - 3) 

Helårsh.: 92 % 
 

Sommerh.: 30 % 

Tabel 3.1 Registrering af de deltagende husstandes leveringsgrad. 

 

3.3 Bioaffaldsmængder 
Hver uge er den samlede mængde per forsøgsområde vejet og registreret på en vejeplade med et 20 kg’s 

vejeinterval. Mængdedata vil derfor være behæftet med nogen usikkerhed. Som det fremgår af tabel 3.2 er 

der en rimeligt stor variation på højeste og laveste ugentlig mængde bioaffald, men den gennemsnitlige 

mængde/ husstand/ uge afviger ikke meget imellem de to områder. Ved bestemmelse af en husstands 

ugentlige bioaffaldsmængde skelnes der mellem mængde per deltagende husstande hhv. per leverende 

husstande (gennemsnittet for antallet af husstande, som havde beholdere med indhold) i en given uge. 

Sidstnævnte er mest relevant i relation til vurdering af den tilgængelige bioaffaldsmængde. 
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Brundby 
Nudged område 

 
Kolby / Kolby Kås 
Ikke-nudged område 

data Bemærkninger data Bemærkninger 

Indsamlet mængde/ 
uge (gnst.) 

136 kg 
variation 100 – 180 kg 

(ca. 1,2 m
3
) 

126 kg 
variation 100 – 160 kg 

(ca. 1,2 m
3
) 

Indsamlet mængde / 
deltagende husstand 
(gnst.) 

3,78 kg  3,23 kg  

Indsamlet mængde/ 
leverende husstand 
(vægtet gnst.) * 

4,67 kg 
ca. 42 % af enfami-
lieboligers dagreno-

vationsmængde/ uge 
3,92 kg 

ca. 36 % af enfami-
lieboligers dagreno-

vationsmængde/ uge 

Tabel 3.2 Grundlæggende data, uddraget af registreringer på de enkelte indsamlingsdage.  

 *) ved beregning af den gennemsnitlige mængde/ husstand er der taget hensyn til antallet af 

 leverende husstande i de konkrete uger. Det er forudsat, at en husstand genererer ca. 11 kg/ uge. 

 

Det fremgår af de registrerede data, at der ugentligt indsamles en større mængde bioaffald/ deltagende 

husstand i Brundby end i Kolby/ Kolby Kås (17 %) på trods af det lidt mindre antal deltagende husstande (se 

tabel 3.1). Når dette tal korrigeres for de tomme beholdere, stiger forskellen til 19 % mellem de to om-

råders indsamlet mængde/ leverende husstand. Dette anses som et resultat af den nudging-indsats, der 

blev udført i Brundby og en antagelse om, at når den relativt store andel sommerhuse i Brundby (25 %) er 

beboede, så genererer den forholdsmæssig stor mængde bioaffald. 

Hvis man benytter data fra Miljøstyrelsesprojekt nr. 1414 Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger, 

2012, vil bioaffaldsmængden udgøre ca. 3,6 kg ud af gennemsnitligt 8,7 kg/ husstand/ uge dvs. ca. 41 %. 

Det skal bemærkes, at miljøprojekt nr. 1414. er beregnet vha. data fra fire kommuner med store byområ-

der. I det foreliggende projekt beregnes bioaffaldsmængden til ca. 42 % og ca. 36 % under antagelse af, at 

en gennemsnitlig husstand på Samsø genererer ca. 11 kg/ uge (enhedsmængden beregnet på grundlag af 

veje-data for indsamlet dagrenovation i landområde).  

 

3.4 Bioaffaldets sammensætning 
Som tidligere anført blev indholdet af de udendørs indsamlingsbeholdere besigtiget individuelt af skralde-

mændene, inden de blev tømt i indsamlingsvognen. Hvis der blev observeret uønskede affaldsprodukter i 

en beholder, blev produkterne registreret i en logbog ift. adressen. Skraldemændenes registreringer i 

Brundby blev bl.a. brugt som grundlag for efterfølgende nudging-tiltag overfor de deltagende husstande. 

Generelt konstateredes det, at langt hovedparten af husstandenes bioaffald var emballeret i de udleve-

rede papirposer. I enkelte tilfælde var der benyttet plastposer, særligt hvis en husstand havde en større 

portion våde madprodukter. Via den efterfølgende nudging blev deltagerne vejledt i at benytte flere poser 

af gangen for at gøre opsamlingsenheden tættere alternativt at lægge køkkenrulle i bunden eller på anden 

måde at emballere sådant affald. Derved kunne det undgås at introducere materialetyper (plast eller lign.), 

der vil kunne skabe problemer i en efterfølgende bioforgasningsproces.  
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Efter indvejning på affaldscenteret blev alle papirposer åbnet, så indholdet kunne kontrolleres visuelt. På 

denne måde blev det muligt at foretage en bedømmelse af bioaffaldets sammensætning, se tabel 3.3. Der 

er angivet et groft skøn over de overordnede affaldsprodukters volumenmæssige andel af den samlede 

leverance. Vægtmålinger er ikke udført, da et af projektets formål har været registrering af ændrede 

nudging-tiltags effekt på bioaffaldets renhedsgrad, hvis bioaffaldets indledende renhedsgrad skulle ligge 

langt fra de 100 %, som kan kvalificere bioaffaldets anvendelse i biogasproduktion uden omfattende 

forbehandling. 

Der blev ikke observeret betydende mængder våde fraktioner, hvilket stemmer overens med deltagernes 

udtrykte holdning til ikke at ville lægge flydende og meget vådt bioaffald i papirsposerne. Deltagerne hen-

vendte sig ofte angående våde papirsposer, dels for at gøre opmærksomme på problemet og dels for at 

høre, hvad de skulle gøre ved det. 

I forsøgets sorteringsvejledning (bilag 1) skelnes der mellem afskårne blomster, der har været inde i huset i 

en vase (husholdnings-bioaffald), og planterester, der ikke kommer ind i huset (haveaffald). Resultaterne 

viser, at de deltagende husstande har fulgt anvisningerne om, at haveaffald ikke indgår som en del af dette 

forsøg.  

 

Hovedfraktioner 
Eksempler 

Skønnet indhold 
volumenmæssigt 

 
Vegetabilsk bioaffald 
 
- Ikke spiselige rester fra frugter og 

grøntsager 
- Kaffegrums og teblade 
- Blomsterbuketter o. lign. 
- Andet 
 

     

40-50 % 

 
Animalsk bioaffald 
 
- Skind/ ben 
- Krebseskaller 
- Katte-/hundemad 
- Osteskorper 
- Æggeskaller 
- Andet 

     

0-5 % 
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Hovedfraktioner 
Eksempler 

Skønnet indhold 
volumenmæssigt 

 
Madspild (vegetabilsk og animalsk) 
 
- Alle madrester der kunne være 

spist før de evt. blev for gamle 
(størstedelen var vegetabilsk) 

     

40-50 % 

 
Andet affald (opfattet som 
fejlsorteringer) 
  
- Plastikposer med alm. 

dagrenovation 
- Avispapir  
- Andre ikke biologisk nedbrydelige 

affaldsmaterialer 
 

(beskrives i afsnit 3.5) 
     

0-5 % 

Tabel 3.3 Et groft skøn af bioaffaldets volumenmæssige sammensætning set på den samlede mængde 

fra begge områder i hele sorteringsperioden.  

 

3.5 Sammensætning af de ikke-biologisk nedbrydelige affaldsmaterialer 
Papirsposernes indhold blev gennemsøgt for eventuelle fejlsorteringer, der er kategoriseret i tabel 3.4 med 

tilknyttede fotoeksempler. Generelt var der meget få fejlsorteringer i hele perioden i begge områder. De 

bestod primært af mindre plastdele, elastikker og andre smågenstande, foruden avispapir og andre papir-

poser end de udleverede, hvis tilstedeværelse opfattes som deltagernes mistolkning af sorterings-

vejledningen. 

Skraldemændenes registreringer af uønskede affaldsprodukter i den udendørs opsamlingsbeholder er med-

taget i den samlede opgørelse over fejlsorteringerne i tabel 3.4. De udgjorde antalsmæssigt kun en lille del 

af det samlede antal fejlsorteringer, men var fysisk set ofte meget større genstande end dem, hvad fandtes 

inde i papirposerne. 

Som det ses i tabel 3.3, skønnes hovedfraktionen ”fejlsorteringer” udgøre 0-5 % volumenmæssigt af det 

indsamlede affald. Når dette volumen fordeles på de kategorier, der fremgår af tabel 3.4, er mere end 70 % 

af antal ”fejl” at finde som emner under kategori 3 og 4. På grundlag af et forsigtigt volumenskøn udgør 

kategori 3 og 4-emner under 1 % af hovedfraktionen ”fejlsorteringer”, mens kategori 1 og 2-emner udgør 

ca. 99 %. Der er således fejlsorteringer såsom plastposer med restaffald, aviser og papkasser, der udgør den 
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største forureningskilde i dagrenovationen. På grund af den fysiske størrelse og genkendelighed vil det 

være muligt at få den udskilt fra bioaffaldet, f.eks. når det efter ankomst til et biogasanlæg tippes af på gulv 

eller transportbånd forud for indlæsning i anlæggets blandingstank. Derved vil det endelige omfang af fejl-

sorteringer blive minimalt. 

Med udgangspunkt i en vurdering af mulige årsager til fejlsorteringernes tilstedeværelse i bioaffaldet, er 

fejlene opdelt i 4 kategorier for hvert af de to forsøgsområder, se tabel 3.4 nedenfor. Eksempler på 

affaldsmaterialer omfattet af de 4 kategorier er vist på de efterfølgende fotos. 

 
Brundby 

Nudged område 

Kolby/ Kolby Kås 
Ikke-nudged 

område 
Total 

Kategori 1  
Almindelige affaldsposer eller større genstande, 
der fejlagtigt er lagt i bioaffaldsbeholderen 

3 7 10 

Kategori 2 
Mistolkning af sorteringsvejledningen 

9 11 20 

Kategori 3 
Emballage der ikke er fjernet fra bioaffald af 
forskellige årsager 

21 23 44 

Kategori 4 
Andet affald der fejlagtigt er lagt i 
bioaffaldsposen bemærket eller ubemærket 

55 28 83 

Samlet, alle kategorier 89 69 158 

Antal fejl per uge i gennemsnit 8,9 6,9 15,8 

- Heraf fandtes antal fejl i papirsposerne 81 59 140 

- Heraf fandtes antal fejl udenfor papirposer * 8 10 18 

Tabel 3.4 Antal fejl fundet i bioaffaldet fra de to områder, fordelt på de 4 kategorier.  

*) Forekomst af disse fejl i sorteringen blev registreret specifikt til adresse og hustype. 
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Dagrenovationspose 

 

Plastpose

 

Bleer

 

Flamingo

 

Papkasse

 
Kategori 1: Almindelige affaldsposer eller større genstande, der fejlagtigt er lagt i bioaffaldsbeholderen. 

 

Brødpose

 

Brødpose

 

Avis

 

Avis

 

Papbakke

 
Kategori 2: Mistolkning af sorteringsvejledningen 

 

Frugtnet

 

Tape-etikette

 

Urtepotte med pose

 

Tebrev

 

Ost med metalfolie

 
Kategori 3: Emballage der ikke er fjernet fra bioaffald af forskellige årsager 
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Opvaske-børste

 

Iskarton

 

Elastik

 

Plastikpose

 

Vinflaske-kapsel

 
Kategori 4: Andet affald der fejlagtigt er lagt i bioaffaldsposen bemærket eller ubemærket 

 

Ved gennemgang af materialeeksemplerne vil det kunne erkendes, at når der ses bort fra de største og 

mest oplagte emner, der burde være frasorteret (plastikposer med indhold, aviser, potteskjulere mv.), er 

der tale om meget små til mindre emner af plast og metal, der i omfang ikke fylder meget. Disse emners 

størrelse vil næppe ændres meget, når de har passeret den enhed, der skal homogenisere biomassens 

delkomponenter, før de indføres i hhv. biogasanlæggets hygiejniseringsenhed og biogasreaktor. 

Typen og omfanget af fejlsorterede emner/ materialer skal sammenholdes med den samlede mængde bio-

masse, som et biogasanlæg på Samsø kommer til at behandle (< 1 %) og betydningen af den mulige forure-

ningsrisiko, som de registrerede materialetyper kan udgøre ift. den afgassede biomasse, der ønskes 

udbragt på landbrugsjord. De fiberholdige emner vil kunne nedbrydes og omsættes i den biologiske proces, 

mens de polymere emner er uomsættelige. De polymere emner vil typisk have en størrelse (vægt og fysisk 

udformning), som gør, at de ikke vil kunne tilbageholdes, når den afgassede biomasse tappes i tankvogne 

med henblik på udbringning på landbrugsjord. 

Den største risiko for forurening er knyttet til de hele plastposer med alm. dagrenovation, der potentielt 

kan indeholde alle mulige affaldsprodukter/ -fraktioner, herunder flygtigt, farligt affald. Hvis de ikke fra-

sorteres bioaffaldet og derved vil kunne passere førnævnte homogeniseringsenhed, kan der således ske en 

fatal forurening af en større mængde biomasse. 

 

3.6 Vurdering af effekter ved nudging 
Ved vurdering af effekterne ved nudging er der en række lokale forhold, som i det foreliggende projekt må 

antages at have påvirket borgernes indstilling til udsortering af bioaffald. Disse forhold omfatter: 

- Samsøs satsning på vedvarende energiproduktion, hvor vindkraften primært har været i fokus, er 

under omstilling i retning mod biogasproduktion, hvilket efterhånden er velkendt i offentligheden.  
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- Med en målsætning om fossilfri offentlig transport senest i 2030 er rammerne lagt for etablering af 

øens egen biogasproduktion, der vil være fokuseret på udnyttelse af energiindholdet i landbrugs-

afgrøder og med tilskud af husholdningsaffald i det omfang, at dette ikke påvirker muligheden for 

afsætning af biogasanlæggets flydende rejekt til landbrugsjord. 

- Samsø Kommune har allerede indsat en gasdrevet færge på ruten mellem Samsø og Jylland. Det 

forventes, at færgen på sigt skal aftage hovedparten af den fremtidige biogasproduktion. Derudover 

forventes der produceret biogas nok til også at kunne bidrage til forsyningen af den offentlige land-

baserede transport og renovationsindsamling. 

Alle husstande på øen har således over en længere periode hørt om sandsynligheden for indførelse af 

frasortering af bioaffald. Derfor har det ikke været svært at finde husstande (dog ikke så mange som 

håbet), der frivilligt var parate til – med stort engagement – at deltage i sorteringsforsøget. 

Nudging tiltag 

Følgende nudges, gældende for alle deltagere, er vurderet at have indflydelse på projektresultatet i 

forbindelse med undersøgelsen af en mulig nudging-effekt: 

 Det tydelige formål 

o Biomasse til gasdrevet færge mm. 

 Frivillig deltagelse 

o Alle deltagere var frivilligt tilmeldte 

o Alle deltagere modtog en kasse økologiske grøntsager som tak for deltagelsen 

 Opsamlingssystemets udstyr 

o Opsamlingsudstyret tydeliggjorde sorteringen 

 Den anvendte vejledning 

o Tydelighed om specifikke produkters udeladelse og vigtigheden af rent, udsorteret 

bioaffald. 

- I sorteringsvejledning og ”tips og tricks” (bilag 1) 

- Via e-mails og opstartsmøder i begge områder 

- Mulighed for alle til at ringe og stille spørgsmål 

Følgende særlige tiltag var differentieret i forhold til de to områder, hvor Brundby-deltagerne oplevede: 

 Interesse og personlig opfølgning i forhold til deltagernes positive som negative oplevelser i 

forbindelse med ordningen. 

o Besøg på adressen 

o 4 sms’er med opmuntrende resultater, tips til forbedring, styrkelse af sammenhold og 

engagement i projektet.  

o Personlig korrespondance med deltagere, der henvendte sig via telefon, sms og e-mails. 

Nudging effekter 

Det vurderes, at de overordnede nudging-tiltag, implementeret i begge indsamlingsområder, i høj grad har 

haft en positiv effekt, som bidrager væsentligt til opfyldelse af projektets formål. Det har sikret en høj grad 

af renhed af hele det indsamlede bioaffald. Ser man bort fra større plastaffaldsposer o. lign., der kunne 
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fraskilles bioaffaldet ved aftipning på gulvet ved biogasanlægget, udgør det ikke-biologiske affald under 1 

volumen %. 

Sammenlignes forskellene i resultaterne mellem de to områder, kan man se, at det nudgede område 

(Brundby) leverer en noget større mængde bioaffald/ leverende husstand (19 %) end det ikke-nudgede 

område (Kolby/ Kolby Kås) (se i øvrigt afsnit 3.3). Forskellen mellem Brundbys 4,67 kg/ leverende husstand/ 

uge og Kolby/ Kolby Kås’ 3,92 kg/ leverende husstand/ uge skal ses i lyset af, at der er flere leverende hus-

stande i Kolby/ Kolby Kås end i Brundby (se i øvrigt tabel 3.1). Fordelingen af deltagende hustyper (leve-

rende helårshuse/ sommerhuse) er i Brundby 23,9/ 5 og i Kolby/ Kolby Kås fra 30,3/ 1,8. Hvorvidt eventu-

elle forskelle i de to forsøgsområders husstandsstørrelse og husstandsindkomst og disse faktorers indflydel-

se på den producerede bioaffaldsmængde, er ikke forfulgt. 

Forskellen på antal fejlsorteringer fundet i bioaffaldet (alle kategorier i tabel 3.4) er minimal, dog med et 

lidt højere antal fejlsorteringer i Brundby end i Kolby/ Kolby Kås. I bioaffaldet fra Brundby fandtes der 

således 1,91 fejl/ kg bioaffald/ leverende husstand, mens der i Kolby/ Kolby Kås blev fundet 1,76 fejl/ kg 

bioaffald/ leverende husstand. Her er alene opgjort fejlenes antal, ikke taget stilling til deres volumen-

mæssige eller vægtmæssige omfang. Hvis man sammenholder de to områders fordeling på fejlkategorier 

(se tabel 3.4), findes den største afvigelse på fejlkategori 4: ”Andet affald der fejlagtigt er lagt i bioaffalds-

posen bemærket eller ubemærket”, der bl.a. omfatter små plastikstykker, teposer inkl. brev og osteskorper 

med metalfolie. Her er fejlforholdet 55 / 28. Der er ikke fundet en specifik forklaring på, hvorfor der skulle 

være dobbelt så mange kategori 4-fejl i Brundby.  

Den tydeligt større mængde bioaffald med et lidt højere antal fejlsorteringer/ kg i Brundby anses at have 

sammenhæng med den nudging, som deltagerne i dette område har fået. Deltagernes øgede opmærk-

somhed på bioaffald kan således have medført, at der ved alle fødevarehåndteringer (udpakning, tilbered-

ning, afrydning, ompakning osv.) er udsorteret noget bioaffald, og at dette er sket uden omhyggelig gen-

nemgang af affaldet, før det placeres i opsamlingsposen. I nogle tvivlssituationer har ”mængde” eventuelt 

vundet over ”renhed”. Her findes et mål for yderligere nudging. 

Sommerhusene i Brundby (9 ud af de 36 deltagene husstande) har været mere i brug end sommerhusene i 

Kolby/ Kolby Kås (6 ud af de 39 deltagende husstande). Som nævnt i afsnit 3.3 kan det antages, at sommer-

huse generelt producerer mere bioaffald/ uge end helårshuse og med lidt flere fejlsorteringer. De flere fejl 

kan skyldes, at beboerne kun opholder sig i sommerhuset i en kort periode og derfor, måske, har tendens 

til en anderledes håndtering af bioaffaldet. Denne mulige sammenhæng er ikke forfulgt. 

De nudgede deltagere udtrykte ofte, at de var glade for den løbende kontakt med projektmedarbejderen. 

Kontakt via sms var en nem måde at kommunikere på, hvorimod besøg på adressen var tidskrævende. 

Nudging-tiltagene har formentlig haft en indvirkning på den øgede mængde leveret bioaffald fra Brundby, 

men det kan antages, at det i højere grad er forventningerne til bioaffaldets samfundsmæssige bidrag og 

den frivillige deltagelse, der har været den afgørende effekt på bioaffaldets renhed. 
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3.7 Deltagerundersøgelse 
Sidst i projektperioden er der gennemført en deltagerundersøgelse, hvor der er spurgt ind til en række 

forhold, som forsøgsresultaterne synliggjorde, se bilag 2. Der blev spurgt om: 

a) Motivationen til at deltage i sorteringsprojektet. 

b) Deltagernes normale håndtering af bioaffaldet. 

c) Deltagernes opfattelse af renhedsgraden af det bioaffald, som de har leveret. 

d) Volumenet af den mængde bioaffald, der blev placeret i restaffaldssækken. 

I begge områder svarede ca. 50 % af de deltagende husstande, så det er begrænset, hvor meget der kan 

uddrages af besvarelserne. Se bilag 2. Svarene kan sammenfattes som følger:  

I Brundby er der 9 sommerhuse, heraf har 7 svaret og 2 ikke svaret på undersøgelsen. I Kolby/ Kolby Kås er 

der 6 sommerhuse, heraf har 4 svaret og 2 ikke svaret på undersøgelsen. 

Ad a) Her svares, at man deltog for at bakke op om Fossilfri Ø, bioaffald til gasfærge, øget 

genanvendelse af affald, og at man generelt gerne vil støtte et godt initiativ. Alle svarede 

med en eller flere af disse muligheder. 

Ad b) Her svares, at en del af affaldet normalt hjemmekomposteres (20 af 34 svar) hhv. at alt 

bioaffald ryger i affaldssækken (16 af 34 svar). 

Ad c) Her svares, at det leverede bioaffald har været 95 – 100 % rent. Langt størstedelen (21 af 34 

svar) mener, at de har sorteret 100 % rent helt uden fejl. 

Ad d) Her svares alt fra 0,25 – 2 ltr. bioaffald samt ”ved ikke”. 

Der kan knyttes følgende kommentarer til svarene: 

Ad a) Samsø har en særlig høj motivationsfaktor for deltagelse i tiltag, der kan fremme øens mål 

om fossil uafhængighed i 2030, grundet den succes øens borgere har oplevet som Danmarks 

Vedvarende Energi Ø. Men også nyere mål som øget genanvendelse af affald har en høj 

interesse hos deltagerne. 

Ad b) Der vil være en del bioaffald, som hjemmekomposteres. Deltagerne blev under forsøget 

opfordret til at fortsætte normal praksis med hhv. fodring af husdyr og kompostering af 

bioaffald for at få et så realistisk billede af den potentielt tilgængelige mængde som muligt. 

Ad c) Resultatet passer sammen med det meget lille antal observerede fejlsorteringer. Mange af 

fejlsorteringerne kan meget vel være sket ubemærket. Se afsnit 3.5 om fejlsorteringernes 

karakter. 

Ad d) Det har formentlig været svært for deltagerne at vurdere, hvor stor en mængde bioaffald 

(særligt den flydende del) de ikke har lagt i papirsposen under sorteringen. Det er under 

halvdelen af respondenterne, der har givet et bud på, hvor stor denne mængde kunne være. 
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4 Diskussion 

Bioaffaldets mængde og kvalitet 

Som det fremgår af afsnit 3.3, skulle dagrenovation i enfamilieboliger indeholder 40 - 41 % bioaffald (jf. 

Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 1414 Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger 2012). Dette indhold 

er baseret på udsortering af affald, opsamlet i renovationssække/ -beholdere fra et stort antal boliger. Hvis 

denne %- andel transformeres til samske forhold, hvor der antages 11 kg dagrenovation/ husstand/ uge, 

må restaffaldet i området Kolby/ Kolby Kås forventes at indeholde 0,45 – 0,55 kg bioaffald/ husstand/ uge. 

Dette synes sandsynligt, da der dels ikke er observeret betydende mængder animalsk madspild/ rester fra 

bordafrydning mv. og dels har været en del henvendelser fra deltagerne med bemærkninger om, at de 

finder uhensigtsmæssig at placere vådt affald i papirposerne. 

Hvis samme transformering udføres i Brundby, skulle der ikke være noget bioaffald tilbage i dagrenova-

tionssækken, da det udsorterede bioaffald er beregnet til ca. 42 %. Dette kan betyde, at den antagede 

ugentlige mængde dagrenovation/ husstand er højere end 11 kg, at den omregnede enhedsmængde på 

4,67 kg er bestemt på usikre data eller at sorteringsforsøget er gennemført i en periode, hvor der generelt 

genereres ekstraordinært meget bioaffald i form af vegetabilske madrester. Sidstnævnte årsag underbyg-

ges i nogen grad af bioaffaldets fordeling på hovedfraktioner, se tabel 3.3. Sandheden findes nok som en 

kombination af de tre årsager. Der er ikke udtaget restaffaldssække fra husstande til identificering af even-

tuelle yderligere mængder bioaffald, der kunne være frasorteret til biogasproduktion. 

Begge forsøgsområder leverede fra start bioaffald af meget høj kvalitet med ganske få fejlsorteringer. Bio-

affaldet var hovedsageligt af vegetabilsk art. Omkring halvdelen af bioaffaldet blev kategoriseret som mad-

spild, dvs. animalske og vegetabilske madvarer, der kunne være blevet spist, før de evt. blev for gamle. Den 

anden halvdel blev kategoriseret som vegetabilsk bioaffald, dvs. ikke spiselige dele af frugter, grøntsager, 

blomster, kaffegrums osv. Både ”ikke spiselige animalske bioaffald” og ”ikke-organisk affald” (benævnt 

”fejlsortering”) er vurderet at udgøre 0-5 % af bioaffaldet volumenmæssigt.  

”Fejlsortering” er f.eks. smådele som elastikker, små plaststykker og andre emballagerester, der formentlig 

ubemærket er kommet med ned i papirsposen, når bordet eller vasken for bioaffald ryddes. Ser man på 

deltagerundersøgelsen, som 50 % af deltagerne besvarede, siger omkring 2/3 af respondenterne, at de altid 

sorterede bioaffaldet 100 % rent uden fejl. Dette underbygger antagelsen om, at en del af fejlsorteringerne 

sker ubemærket. I forhold til ”ikke-organisk affald” skønnes smådelene (elastikker, små plaststykker og 

andre emballagerester) at udgøre op til 1 % af de 0-5 %. 

Samlet vurderes det relevant at opretholde en fortløbende nudging ift. forebyggelse mod de lette individu-

elle løsninger, hvor manglende plads i restaffaldet eller manglende opmærksomhed evt. fører til placering 

af store mængder ”ikke-organisk affald” i opsamlingsenheden for bioaffald i stedet for i restaffaldet. Sam-

tidigt vil en kontinuerlig oplysningskampagne omkring betydningen af at frasortere smådele (elastikker, 

små plaststykker og andre emballagerester) i forhold til mulig afsætning af den afgassede biomasse være 

relevant. 

 



                             
Nudging og frivillig sortering 

19 
 

Betragtninger om frivillig deltagelse vs. fuldt udbredt indsamlingsordning 

Den opnåede deltagelsesgrad i de to forsøgsområder (hhv. 20 % i Brundby og 16 % i Kolby/ Kolby Kås), der 

først blev opnået efter to henvendelser til samtlige husstande, viser, at der skal bruges nogle kræfter på at 

vække interessen for deltagelse i et forsøg af denne karakter. Hvordan interessen vil være, når et egentligt 

system skal implementeres i hele kommunen, er det svært at bedømme på nuværende tidspunkt. 

Frivillighed er langt hen ad vejen et godt nudging-redskab i forbindelse med etablering af sorteringsvaner. 

Borgerne er motiverede fra start. For de fleste kommuner vil det dog givet være svært/ umuligt at basere 

etablering af en kildesorteringsordning på frivillig deltagelse. Der vil sandsynligvis være for mange hus-

stande, der vil vælge ikke at deltage. Hvis man valgte frivillighed som kriterie for ordningsetablering, må det 

imidlertid formodes, at de, der vælger at deltage, vil være engagerede og dermed vil levere en bioaffalds-

produkt af høj kvalitet, specielt hvis ordningen er organiseret på en gennemskuelig måde. Udfordringen 

bliver herefter at bibringe disse borgere en fortløbende høj motivation. 

Fordelagtigheden kan illustreres ved at sammenligne et konkret bioaffaldssystem i Herning Kommune 

(bioaffald til biogasanlægget i Studsgård), der blev afrapporteret i Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 802, 

2003; Basisdokumentation for biogaspotentialet i organisk dagrenovation. Under antagelse af at der ud af 

en dagrenovationsmængde på 1.000 tons i et 2-delt indsamlingssystem blev frasorteret 350 tons bioaffald 

med en renhedsgrad på 90 %, ville den reelle bioaffaldsmængde være ca. 315 tons og med en produceret 

årlig mængde bioaffald på ca. 190 kg/ husstand/ år, vil det svare til ca. 1.500 leverende husstande. For at 

opnå størst mulig renhed af biomassen før tilførsel i biogasreaktoren, skulle der imidlertid frasorteres 15 - 

30 % urenheder mv. Konkret bestod forbehandlingen i Studsgårdanlægget af en grovneddeling (fa. ACTA) 

med efterfølgende sigtning (fa. ACTA). Forbehandlingen bevirkede i praksis et tab af biomasse, så den 

tilførte mængde bioaffald til reaktoren blev omkring 280 tons.  

Med den renhedsgrad, som Samsø-projektet har kunnet fremvise (udsortering på frivillig basis), skulle der 

kun 1.200 husstande til at levere den samme mængde bioaffald til biogasreaktoren (ca. 240 kg bioaffald/ 

husstand/ år). Der skal naturligvis indbygges en vis kontrolprocedure i systemet for at kunne fjerne de mest 

oplagte fejlsorteringer, men det er værd at overveje, om det ikke kan vise sig dyrkøbt at etablere et fuldt 

dækkende kildesorteringssystem til bioaffald, hvis opnåelsen af bioaffald med ”meget høj kvalitet” vil 

kræve installering af forbehandlingsfaciliteter, der medfører stort pladsbehov, er meget energiforbrugende 

og medfører håndtering af en større mængde sorteringsrest. 

Det kunne se ud som om, at der kan være muligheder i, for nogle kommuner, at etablere et bioaffaldshånd-

teringssystem trinvis, hvor der startes med en kerne bestående af frivillige deltagere, som med engagement 

kan/ vil udsortere ca. 100 % rent bioaffald til fremstilling af biogas, primært i et biogas-fællesanlæg. Der vil 

være behov for at definere den tærskelmængde for bioaffald, der er nødvendig for at få systemet til at 

hænge sammen teknisk og økonomisk. Når systemets etape 1 (de frivillige husholdninger) er kommet godt i 

gang og det næste boligområde er klar til udsortering af bioaffald, så kan etape 2 igangsættes. 

Bioaffaldssystemer med ”tvungen” husholdningsdeltagelse kan også opnå meget gode renhedsresultater, 

der kun vil kræve beskedent forbehandlingsudstyr. I Billund Kommune har man siden 1997 arbejdet 

målrettet med at indarbejde husholdningers organiske affald i den proces, der benyttes til at udrådne slam 

fra den kommunale spildevandrensning mhp. biogasfremstilling. Over årene er der opnået en høj 

udsorterings- og en høj renhedsgrad. Dette skal ses på baggrund af en samlet leverance af organisk affald 
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på ca. 1.750 tons/ år fra ca. 12.000 husstande (145 kg/ husstand/ år). En af de tiltag, der har sikret denne 

høje renhedsgrad er kommunens aftale med vognmanden om at lade udsorteret bioaffald blive ved 

husstanden, hvis skraldemanden ved inspektion eller ved løft af affaldssækken kan mærke, at sorteringen 

ikke er udført efter forskrifterne (en form for nudging). I stedet sættes en seddel på sækken med besked 

om at bedre sortering næste gang - og lægger samtidig en ny sæk. Bioaffaldet opsamles indendørs i 

papirposer og opbevares udendørs i papirsække.  

På biogasanlægget passerer affaldet først en magnetseparator, før det neddeles til ”frimærkestørrelse” og 

blandes med spildevandsslam til en homogen biomasse på ca. 40.000 m3. Efter forgasningsprocessen 

passerer det neddelte bioaffald en rist med en maskevidde på ca. 2 mm for at fjerne plast, papirfibre, hår o. 

uomsatte emner. Ved sigtning frasorteres ca. 1 % urenheder (400 m3). Af denne mængde udgør plast og 

andre ej-nedbydelige emner. Omkring 25 %, svarende til 100 m3, vurderes at hidrøre fra husholdninger. 

Omregnes dette volumen til en ugentlig forekomst pr. husstand, svarer det til 0,15 – 0,20 liter/ husstand/ 

uge.  

Sammenholdes denne husstandsrelaterede mængde fra Billund med antallet og typerne af urenheder, der 

blev registreret i Samsø Kommunes forsøg (gennemsnitligt 2 fejlemner/ kg/ husstand / uge), hvoraf 

elastikker, tape, frugtnet, urtepotteskjulere, brødposer, osteskorper o. lign. udgjorde den væsentligste 

andel, ville der i Billund kun skulle være 1 fejlemne, da den ugentlige mængde bioaffald i Billund er 

gennemsnitligt 2,8 kg/ husstand, mod Brundbys 4,7 kg/ husstand. Det beregnede ugentlige volumen 

fejlemner i Billund er 0,5 liter, så der kan således forekomme adskillige gange flere urenheder i bioaffaldet i 

dette velfungerende bioaffaldssystem med nogen nudging. Også her synes frivillig deltagelse, suppleret 

med nudging som praktiseret i det samske forsøg, at levere en større renhedsgrad. 

 

Opfølgning på det anvendte opsamlingsudstyr 

Papirposerne, som er anvendt i forsøget, har gjort det simpelt at vurdere renheden af det indsamlede 

affald. Der blev ikke leveret usorteret dagrenovation i poserne, kun utilsigtede fejlsorteringer. Dog er den 

indsamlede mængde relativt lav i forhold til det forventede potentiale. Deltagerne har i løbet af forsøget 

udtrykt bekymringer om papirposens tæthed/ holdbarhed. Dette skal tages alvorligt, specielt hvis målet er 

at få udsorteret nogle af de fugtige madprodukter herunder fedtholdige madrester så som sovse, olierester, 

salater og syltede/ syrnede produkter, der alle indeholder nogle af de fedtstoffer, som biogasanlæg ofte 

efterspørger. I sidste ende er det modtageanlægget, der definerer efterspørgslen på disse produkter. Hvis 

der er efterspørgsel, bør det overvejes, om indsamlingssystemet skal (om muligt) tilføjes en tæt, indendørs 

beholder - i tilpas design og ombyttelige - til opsamling af disse fugtige produkter. 

Udgangspunktet for det foreliggende projekt har været, at det indsamlede bioaffald skal have en renheds-

grad, så det kan komme direkte i bioreaktoren på et biogasanlæg uden forudgående omfattende sortering. 

Papirposerne er ekstra vådstærke, men i øvrigt ikke behandlet med stoffer, der er skadelige for en biologisk 

behandling. Efter kort tid i bioreaktoren vil papiret være opløst og således ikke udgøre et problem for 

anlæggets interne snegletransportører mv. Det virker umiddelbart som om at formålet er opfyldt med 

dette tiltag, som tillige understøtter landmænds ønske om at kunne anvende afgasset biomasse, fri for 

synlige urenheder. 
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5 Perspektivering 
Andre kommuner med et sammenligneligt grundlag kan med fordel anvende metoden til at opnå en 100 % 

ren fraktion til genanvendelse. Dette velvidende, at de færreste kommuner kan motivere borgerne på 

samme måde som på Samsø, hvor der kan henvises til muligheden for at producere biogas til transport 

mellem fastlandet og øen. Projektgruppen foreslår, at kommuner med fordel kan implementere en 

lignende ordning ved at følge nedenstående fremgangsmetode. 

 Forarbejder 

o Analyse af potentielle mængder (producenttyper og deres geografiske spredning) 

o Tilgængelige behandlingsanlæg og deres modtagekrav, hvis ikke eget anlæg, samt egnet 

transportmateriel til den pågældende fraktion og mængde 

o Relevant opsamlings- og indsamlingsudstyr 

o Relevant sorteringsvejledning ift. modtagekravene på behandlingsanlæg 

o Fastsættelse af kritisk økonomisk smertetærskel, hvis et frivillighedskriterium 

(tilslutningsgrad) lægges til grund for implementering af indsamlingsordning 

o Projektudarbejdelse med teknisk, miljømæssig og økonomisk analyse af alternativerne 

samt tids- og aktivitetsplan for implementering 

 

 Brugerundersøgelser 

o Informationskampagne vedrørende overvejelserne omkring indsamlingsordning for 

bioaffald og overvejelserne om frivillig eller obligatorisk fuldt dækkende ordning 

o Brugerundersøgelse blandt udvalgte husstandsgrupper om deres interesse/ forventninger 

til en indsamlingsordning hvis mulig 

 

 Beslutninger 

o Valg af frivillig vs. fuld dækkende indsamlingsordning på oplyst grundlag 

o Beslutning om eget biogasanlæg vs. aftale med etableret anlæg 

 

 Implementering og opfølgning 

o Udbringning af udstyr 

o Indkøring af indsamlingsordning og transport til behandlingsanlæg 

o Nudging i nødvendigt omfang, på basis af indledende tæt opfølgning på 

sorteringskvaliteten i dialog med vognmand og modtageanlæg 

o sms-tjeneste fremadrettet til at holde motivationen 
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6 Konklusion 
Formålet med projektet var at undersøge, om nudging og frivillig sortering kan medføre 100 % rent kilde-

sorteret bioaffald. Et sekundært formål var at finde ud af, hvor meget bioaffald, der er tilgængeligt i de 

samske husstande. 

Forsøgsresultaterne har vist, at nudging har en effekt på mængde og renhedsgrad af indsamlet bioaffald, 

også i en situation, hvor husstande deltager frivilligt. Det indsamlede bioaffald har, når der ses bort fra 

enkelte fejlplacerede dagrenovationsposer, som vil kunne frasorteres ved indretning af en simpel aflæs-

ningsfacilitet på et biogasanlæg, udvist en skønnet renhedsgrad på over 99 % (ca. 99,5 %) eller 0-5 % 

(volumenopgjort inklusive de store fejlsorteringer). Der er tilsyneladende ikke behov for en omfattende og 

dyr forbehandling, hvis et indsamlingssystem opbygges omkring en kerne af frivillige husstande, som 

gradvist udbygges, når de øvrige husstande er klar til det. 

Det vurderes, at den ønskede renhed og kriterie for at kunne anvendes i et biogasanlæg uden omfattende 

forbehandling kan opnås med følgende incitament hos borgerne: 

 Frivillig deltagelse 

 Et tydeligt formål med ordningen 

 Indsamlingsudstyr, der tydeligt viser, hvad det skal bruges til 

 Klar og tydelig information fra starten og i sorteringsvejledningen. 

 Fortløbende nudging f.eks. i form af sms-kontakt med deltagerne.  

I forhold til den tilgængelige bioaffaldsmængde er det registreret, at der er ca. 4,7 kg/ husstand/ uge, 

hvilket er noget højere end hidtil antaget, hvor der var en forventning om 3,3 kg/ husstand/ uge. Begge 

enhedsmængder er under forudsætning af, at der på Samsø genereres 11 kg dagrenovation/ husstand/ 

uge.  
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Bilag 1 Sorteringsvejledning og andre tips 
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Tips og tricks til sortering af bioaffald 

 Brug bioaffald-spanden, som du får af Samsø Kommune - ventilationsåbningerne i spanden holder 

posen tør og forebygger dermed, at posen går i stykker inden du smider den ud. 

 Sørg for, at posen er foldet helt ud til siderne i spanden. Hvis posen ofte bliver meget våd, så læg 

evt. lidt køkkenrulle i bunden af den nye pose. Det absorberer fugt. 

 Al emballage fra bioaffaldet skal sorteres fra, før du smider affaldet ud i papirposen. 

 Samler du bioaffaldet op fra vasken, så lad vandet løbe fra affaldet, inden du smider det i posen. Så 

bliver posen mindre fugtig. 

 Fyld kun posen med bioaffald til 2/3-del af posens højde. Så kan posen let foldes og lukkes, inden 

den smides i den udendørs bioaffaldsbeholder. 

 For at reducere lugten fra fiske- og skaldyrsrester kan du pakke dem i køkkenrulle, før du smider 

dem i papirposen. 

 Bemærker du, at posen er fugtig, kan du bære papirposen ud i bioaffaldsbeholderen. Så reducerer 

du risikoen for spild i køkkenet. 

 Fold altid papirposen, så at den er lukket inden du smider den ud i bioaffaldsbeholderen, således at 

bioaffaldet ikke ligger løst i beholderen. 

 Brug kun de brune papirposer, du får fra Samsø Kommune. De kan nedbrydes i biogasanlægget. 

Plastik og majsposer er ikke velegnet til det kommende biogasanlæg på Samsø. 

 En pose kan holde i 2-3 dage, hvis den ikke fyldes op før eller bliver meget våd. 

  

Sommertips:  

Når temperaturen stiger, nedbrydes bioaffaldet hurtigere af de naturlige organismer, der findes naturligt i 

bioaffaldet. Så har det en tendens til at lugte mere og tiltrække fluer. Men der er nogle tricks til at 

bekæmpe problemerne.  

Det vigtigste er at sikre, at affaldet er så tørt som muligt – vådt affald lugter mere.  

• Vent et ekstra minut før du smider bioaffald fra vasken i posen. 

• Put eventuelt køkkenrulle i bunden af papirposen for at suge fugten.  

• Undgå lugt fra rejeskaller og fiskeaffald ved at skylle det i koldt vand og pak det ind i køkkenrulle. 

• Brug et trådstativ eller plastikspanden, som du får udleveret af Samsø Kommune i køkkenet. Så kan 

posen ”ånde” og fugten i bioaffaldet reduceres. 

• Skift papirposen hyppigere for at undgå lugt indenfor. Luk papirposen tæt, før du smider den i 

bioaffaldsbeholderen. En pose der er åben eller gået i stykker tiltrækker fluer og dermed stiger 

risikoen for maddiker.  

• Lad bioaffaldsbeholderen stå i skyggen, hvis det er muligt. 

• Skyl affaldsbeholder og spand med vand regelmæssigt. Vask om nødvendigt med almindeligt 

rengøringsmiddel.  

• Spray eller dup med lidt eddike på indersiden og i bunden af bioaffaldsbeholderen til at holde fluer 

og lugt væk. 

Og husk – er du i tvivl om det er bioaffald – så smid det i restaffaldet 
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Bilag 2 Husstandsrelaterede forsøgsdata fra sorteringsperioden 20. 

august til 22. oktober 2016 
 

Affaldsdata fordelt på anonymiserede husstande i forsøgsområde Brundby. 

Husstand/dato 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 

Br. 1 0 0   0 0 0 0 0 0 

Br. 2   0 0       

Br. 3           

Br. 4           

Br. 5        0   

Br. 6           

Br. 7     0   0   

Br. 8     0 0  F   

Br. 9   0 0   0 0 0 0 

Br. 10           

Br. 11    F F      

Br. 12      0  0   

Br. 13           

Br. 14    0 0 0  0 0  

Br. 15  F         

Br. 16           

Br. 17    F       

Br. 18  F  0 0 0 0 0 0 0 

Br. 19 0 0 0   0 0   0 

Br. 20   0  0 0  0 0 0 

Br. 21      0     

Br. 22  0 F 0  0 0 F 0 0 

Br. 23    F 0 0 0  0 0 

Br. 24           

Br. 25    0       

Br. 26    F       

Br. 27           

Br. 28  0         

Br. 29           

Br. 30           

Br. 31           

Br. 32 0   0 0   0   

Br. 33           

Br. 34           

Br. 35 F          

Br. 36 0  0      0  
Mængde (kg/ uge) 140 180 160 160 120 100 160 100 120 120 

Note: husstande markeret med orange er sommerhuse, øvrige husstande er helårshuse 

 0 = beholder tom, registreret, 0 = beholder tom, fordelt og F = ”fejlsortering” udenfor affaldspose 
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Affaldsdata fordelt på anonymiserede husstande i forsøgsområdet Kolby / Kolby Kås. 

Husstand/dato 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 

K. 1           

K. 2         FF  

K. 3     0      

K. 4      0 0 0   

K. 5           

K. 6           

K. 7 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

K. 8       F    

K. 9           

K. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 F 0 

K. 11        0   

K. 12           

K. 13         0 0 

K. 14   0 0 0  0 0 0  

K. 15           

K. 16 0  0 0  0  0  0 

K. KK. 1           

K. KK. 2 0 0 0 0  F 0 0 0  

K. KK. 3          0 

K. KK. 4           

K. KK. 5     0  0 0 0  

K. KK. 6           

K. KK. 7       F    

K. KK. 8       0    

K. KK. 9       0    

K. KK. 10       F    

K. KK. 11        F  0 

K. KK. 12           

K. KK. 13         0  

K. KK. 14     0 0 0 0 0 0 

K. KK. 15 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

K. KK. 16   F        

K. KK. 17           

K. KK. 18           

K. KK. 19       F    

K. KK. 20           

K. KK. 21   0        

K. KK. 22           

K. KK. 23           
Mængde (kg/ uge) 160 140 120 120 140 120 100 120 120 120 

Note: husstande markeret med orange er sommerhuse, øvrige husstande er helårshuse 

 0 = beholder tom, registreret, 0 = beholder tom, fordelt og F = ”fejlsortering” udenfor affaldspose 
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Bilag 3 Deltagerundersøgelse 
 

 

 

Spørgeskemaundersøgelse til alle deltagere i 

de to områder efter sorteringsperioden I alt Total TOTAL

Spørgsmål 1 Brundby + Kolby/Kåsen Brundby Kolby/Kåsen

Hvad var grunden til, at du tilmeldte din husstand til 

projektet med at sortere bioaffald?

A. Jeg ville gerne støtte et godt initiativ. 31 15 16

B. Jeg ville gerne bakke op om Fossilfri Ø planen. 28 11 17

C. Jeg ville gerne give bioaffald til vores nye gasfærge. 27 13 14

D. Jeg ville støtte op om målene for lokal genanvendelse af 

affald. 29 14 15

E. Det giver bare god mening for mig at sortere affaldet. 22 11 11

F. Ved at sortere bioaffald fra, var der mere plads i den 

anden skraldespand. 7 4 3

G. Jeg ville gerne modtage den gratis kasse med økologiske 

grøntsager. 6 1 5

H. Andet… -skriv gerne: 0 0 0

I. Ved ikke. 0 0 0

Spørgsmål 2

Hvor gør I normalt af bioaffald i din husholdning (før/efter 

projekt-perioden)?

A. En del får hønsene. 3 2 1

B. En del får hund, kat eller andre husdyr. 4 3 1

C. En del ryger i kompostbeholderen. 20 8 12

D. Alt vores madaffald kommer i den almindelige 

skraldespand (før/efter projekt-perioden). 16 8 8

E. Andet… -skriv gerne: 0 0 0

F. Ved ikke. 0 0 0

Spørgsmål 3

Projektet undersøger, om vi kan opnå 100 % rent sorteret 

bioaffald – dvs. uden emballage og lignende.

Hvor rent mener du, at din husholdning har sorteret 

bioaffald i de 12 uger forsøget varede?

A. 80 % rent = ca. 1 fejl i hver 5. papirspose 2 2 0

B. 90 % rent = ca. 1 fejl i hver 10. papirspose 3 0 3

C. 95 % rent = ca. 1 fejl i hver 20. papirspose 8 5 3

D. 100 % rent = 0 fejl 21 9 12

E. Ved ikke. 0 0 0

Spørgsmål 4

Var der madaffald som du ikke lagde i papirsposen, som fx 

sauce, fedt, dressing, bær, mejeriprodukter osv.?

A. Ja 16 6 10

B. Nej 17 9 8

Hvis ja, hvor stor vurderer du den mængde til at være 

samlet set per uge?

A. ca. ¼ liter 6 3 3

B. ca. ½ liter 0 0 0

C. ca. 1 liter 4 0 4

D. ca. 2 liter 4 2 2

E. Ved ikke. 5 2 3

Kommentarer

Skriv evt.:  

Antal besvarelser i alt 34 16 18


