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Bestyrelsesmøde
- Mødereferat
Mødedato

4. december 2013

Sted

Rambøll, Odense

Deltagere

Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark
Peder A. Matiesen, Novozymes
Morten Brøgger, Solum
Bente Munk, Affald Plus
Per Haugsted Pedersen, Rambøll
Sekretariat:
Julie Lykke Jacobsen (ref.)
Gæster:
Kent Brejnholt, Gemidan
Linda Bagge, Miljøstyrelsen
Inge Werther, Dakofa
Erik E. Olesen, HedeDanmark

Afbud

Tommy Flack-Pedersen, ESØ 90
Mogens Jensen, Miljøservice
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet
Bestyrelsen godkendte dagsordenen for det aktuelle møde.
Handlingsansvarlig

Dagsorden:
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Bestyrelsen bekræftede godkendelse af referatet, der ligeledes er sket på mail.
Ad 2. Regeringens Ressourcestrategi og -plan
2.2 Høring af Ressourceplan for affaldshåndtering
Bente Munk orienterede om indhold og høringsvilkår for Regeringens Ressourceplan.
Nedenstående er opsummering fra gennemgangen:
Ressourceplan - set med BGORJ øjne
Bygger på ressourceeffektivitet og affaldshierarkiet
Indsatsområder:
* Det organiske affald
* Fosfor ressourcen
(og 3 andre)
Det organiske affald
Udnytte energi + fosfor (og kulstof) (ingen kompostering af KOD).
Husholdninger: 50 % genanvendes i 2022 - bedre sortering i husholdninger + central sortering - Kommunal valgfrihed - behov for ændrede indsamlingsordninger.
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Organisk affald, papir, pap, glas, plast, træ (til spånplader) og metal.
Derudover bioforgasning af organisk affald fra restauranter, kantiner m.v. (60 % i 2018
men frivilligt!
Tilskud til demonstrationsbesøg.
Energiudnyttelse af 25 % haveaffald i 2018 (bioforgasning (græs + tang + grøde) og forbrænding (biobrændsel)).
Fosfor ressourcen
Ønskeligt at udnytte både energi (modsat landbrugsjord!) og næring (fosfor) i spildevandsslam.
Slammet reguleres af grænseværdier - overvågningsprogram - faldende indhold af
tungmetaller og miljøfremmede stoffer.
2009: ca. 140.000 tons TS - 52 % til landburg, 24 % til forbrænding
Ønske: Indberette slammængder til Affaldsdatasystemet.
Det er blevet billigere at forbrænde slam p.g.a. afgift på energi fremfor tons.
MST behandlingskrav afventer udført undersøgelse!
Vandsektorens prisloft har betydning for renseanlægs valg af teknologi (affaldshierakiet!)
80 % af fosfor fra aske fra forbrænding af spildevandsslam skal genanvendes i 2018.
Tilskud til udvinding af fosfor fra slam.
Fosforbank for fosforholdige affaldsfraktioner.
Dialog med gødningsproducenter.
(NORD har opgivet deres fosfor-ud-af-asken-forsøg trods tilskud).
BGORJ bemærkninger til høringsudkast:
* Manglende fokus på tilbageførsel af kulstof / organisk stof fra slam til landbrug.
* Er opgjorte mængder korrekte? (væsentlig?) Krav fra EU til affaldsplan.
* Landsdækkende tal - "fælles indsats" - ingen mulighed for repressalier overfor enkelte
kommuner (kan komme senere). Evaluering i 2020 (?) Kræve konkrete tiltag i affaldsplaner - evt. accepteres i MST før godkendelse?
* Ingen klar udmelding om prioritering af slam til landbrug versus forbrænding. (lavt
energiindhold i slam).
* Behov for politisk beslutning om obligatorisk indsamling af organisk dagrenovation til
bioforgasning.
Høringsfrist til 28. januar 2014 til MST – frist til BGORJ 13. januar 2014.
Bestyrelsen aftalte, at de på næste bestyrelsesmøde i forlængelse af deadline for input til
BGORJ behandler input og udarbejder fælles høringsbrev til MST.
2.1 Møde med Miljøministeren
Miljøministeriet har accepteret forslaget om et møde med BGORJ – og inviteret brancheforeningen til møde i Miljøministeriet den 20. januar 2013 kl. 13.00-14.00.
Bestyrelsen valgte at det er hhv. Sune Aagot Sckerl, Peder A. Mathiesen og Morten
Brøgger Kristensen der repræsenterer foreningen på mødet.

Bestyrelsen + Julie
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Bestyrelsen brainstormede på emner, der var vigtige at adresserer på mødet:
 Støtter op om strategien – BGORJ vil gerne hjælpe hvis der er en ”varm kartoffel
 Organisk affald skal ud til landbruget,
 Forsyningsselskabernes rolle,
 BGORJ opfordrer ministeren til at stille krav om udsortering af det organiske dagrenovation (Miljøministeren kan slutte ringen fra Svend Auken ”obligatorisk at indsamle
organisk dagrenovation”!)
 Fokus på kildeopsporing – måske koblet til Økologisk Landsforening og deres positiv
tilgang til at modtage kildesorteret organisk dagrenovation.
 77 % af alt dansk slam går på landbrugsjord. (1½ år siden opgørelse i BGORJ (80%
er målet, så det er næsten nået!) Trækkes Struvit ud – skaber en udfordring for at
bringe resten af slammet ud = Ensidig fokus på fosfor.
 BGORJ er en bred gruppe af interessenter og arbejder i konsensus.
 En trussel mod planen: ikke obligatorisk del, kommunerne kan lade være med at gøre noget + kvaliteten af behandlingen skal sikres, så den fører til den nødvendige
genanvendelse. Stuvit-behandlingen kan være en udfordring.
 Dansk rådgiverbranche – sælger knowhow omkring genanvendelse af organisk affald.
 Crucial – KU – BGORJ understøtter forsøg og har mulighed for at eftervise mangfoldige behandlinger over tid via Crucial og nedfrosne prøver.

Inge Werther foreslog at foreningens tilgang kunne være ”vi vil gerne hjælpe med at
imødegå truslerne, har Ministeren behov for dokumentation?/cases?/argumenter eller?
Bestyrelsen aftalte, at hhv. Morten, Peder og Sune arbejder på et oplæg, der præsenteres for bestyrelsen på næste møde og drøftes med bestyrelsen. Ligeledes udarbejder og
tester gruppen og bestyrelsen Q&A ift. præsentation.

Ad 3. Slam – nyt navn
Der er indgået en aftale med Spildevandsteknisk Forening og Dakofa om at indsende et
oplæg til Miljøstyrelsen om forslag om nye differentierede betegnelser for slam. Inge
Werther fra Dakofa arbejder videre med BGORJs udspil og færdiggør dette. Det fælles
forslag sendes til Miljøstyrelsen primo uge 50.
BGORJ udarbejder det officielle følgebrev.
Ad 4. BGORJs samlede mængdeopgørelse
På de to forespørgsler omkring mængder håndteret i BGORJ-medlemsvirksomheder er
der kun fire virksomheder, der har svaret. Julie har modtaget indsigelse, der går på en
modstand mod at levere forretningsinfo til kolleger/konkurrenter i samme marked.

Da bestyrelsen fortsat mener, at et opgørelse af de samlede mængder, som branchefor-

Sune, Morten og Peder

Julie
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eningen repræsenterer, er en brugbar oplysning i forskellige politiske og forskningsmæssige sammenhænge, så besluttede bestyrelsen, at bede Per Haugsted, Rambøll, som
helt uvildig part at være modtagere af disse tal – og efterfølgende at summe op, så
BGORJ får et overblik over totalerne.

Sune Aagot Sckerl

Sune bearbejder og rundsender opfordringen på at bidrage til medlemsvirksomhederne,
der endnu ikke har leveret tal/mængder.
Ad 5. ”Grænseoverskridende initiativer”
Bestyrelsen drøftede BGORJs position ift. grænseoverskridende initiativer og er interesseret i at hjælpe Dakofa, ministeren eller andre ift. især EU's Slamdirektiv, der er forældet og ikke længere afspejler holdningerne i medlemslandene. BGORJ ønsker at det enten revideres eller ophæves.
Morten Brøgger
Bestyrelsen enedes om at Morten Brøgger på vegne af BGORJ følger området og holder
bestyrelsen orienteret samt ligeledes i det omfang, han og bestyrelsen finder det relevant, presser på udviklingen på feltet.

Julie Lykke Jacobsen

Der er lige afsluttet et Fitness-tjek, hvor Linda Bagge, MST, sender de indkomne svar
omkring slam til sekretariatet, så de kan distribueres til bestyrelsen. BGORJ vil fremadrettet være ekstra opmærksomme på at bidrage til Fitness-tjeks og ligenende.
Ad 6. BioSafe
Seneste BioSafe-arrengement blev afholdt hos Novozymes 28.november 2013 med 13
deltagere. Emnet var hhv. fosfor og Novozymes som virksomhed.

Julie Lykke Jacobsen – og Erik E. Olsen

Gruppen foreslog at et næste arrangement har temaet kvælstof med oplægsholdere fra
projektet DNMARK – et landsdækkende kvælstofsafdækningsprojekt, Erik E. Olesen
kontakter oplægsholdere fx. Jørgen E. Olesen, alternativt: Lars Stoumann. Timing
maj/juni og evt. med besøg hos Roskilde Forsyning?
BioSafe afholder i samarbejde med Dakofa en virksomhedsdag medio marts, hvor deltagerne besøger hhv. KomTek og DAKA i Løsningen. Inge Werther, Dakofa er tovholder
på dagen.
Bestyrelsen fandt ingen model for en fast BioSafe-ansvarlige og faglige sparringspartner
ift. sekretariatet. Inge Werther, bidrager dog gerne som sparringspartner.
Bestyrelsen fastholder en opkrævning pr. deltager på 300 kr. pr. arrangement i BioSaferegi og besluttede, at udvalgte studerende/phd’er kan inviteres med.

Ad 7. Medlemmer

Status er at BGORJ har 27 medlemmer – Freiberg og Jespersen A/S er det seneste til-

Julie Lykke Jacobsen og Inge Werther
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komne medlem.
Julie skriver rundt til virksomhedernes kontaktpersoner og opfordrer til at virksomheden melder ind med evt. flere ansatte, der skal modtage nyheder og information i
BGORJ.
Ad 8. Kandidat- og forskningsprojekter
Sune Aagot har forsøgt at følge op på sidste bestyrelsesmødes beslutning om at skabe
direkte kontakt til Hans Christian Bruun, KU-life, ift. at få nogle studerende tilknyttet foreningen, der kunne lave projekter med udgangspunkt i materialet fra Crucial og dermed
også være relevant ift. løbende afrapportering til BioSafe.
Sune følger op og forsøger at skabe kontakt til Hans Christian Bruun.
Ligeledes følger Sune Aagot op på en henvendelse fra Svend Erik Jepsen, DI ift. miljøfremmede stoffer som BGORJ kunne/burde interesserer sig for.

Julie Lykke Jacobsen

Sune Aagot Sckerl

Sune Aagot Sckerl

Ad 9. Møde med miljøstyrelsen 31. oktober 2013
Punktet blev ikke behandlet ud over mødebilaget.
Ad 10. LandTV
Julie Lykke Jacobsen orienterede om, at redaktøren af LandTV vender tilbage efter nytår, hvor det er afgjort om LandTV fortsat har ressourcer til at producere indslag eller om
de lukkes ned.
Ad 10. Næste møde
Doodle udsendt – 14., 15. eller 16. januar er i spil

Ad 11. Eventuelt
Planlægningen af Generalforsamlingen på næste møde.
Næstformanden afsluttede mødet.

9. december 2013
/Julie Lykke Jacobsen

Julie Lykke Jacobsen

