UCO til biodiesel
- Praktisk guide -

CONSTRUYENDO UN SISTEMA DE RECOGIDA DE UCO EXITOSO
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UCO A BIODIÉSEL: GUÍA PRÁCTICA

TAK TIL
Denne guide er udgivet i regi af RecOil-projektet, som er et EU-initiativ støttet af Europa-Kommissionen
gennem Intelligent Energy Europe-programmet (IEE). Forfatterne og projektets konsortium takker alle, som har
bidraget ved at forberede, skrive og gennemlæse denne publikation. Også en stor tak til Europa-Kommissionens
udøvende instans Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME) for deres hjælp.

Promovering af genanvendelse af brugt madolie til bæredygtig biodieselproduktion

RecOil har til formål at øge produktionen af bæredygtig biodiesel og dets lokale markedsindtag ved at fremme
kildesortering af brugt madolie/fedt i husholdninger samt omdannelse af olien til biodiesel.
Det er målet for RecOil-projektet at definere gode praktikker, teknologier og politikker for de enkelte led i
forsyningskæden “brugt madolie/fedt til biodiesel” (UCO – Used Cooking Oil) på basis af undersøgelser,
analyser, pilotprojekter og dialog med interessenter, idet projektet inddrager både forbrugere, myndigheder og
virksomheder. Samtidig vurderes til lovmæssige, markedsbarrierer og -muligheder.
Der er udført pilotprojekter vedrørende promovering, indsamling, omdannelse og kommercialisering af UCO-tilbiodiesel i overensstemmelse med identificerede ”best practices”. Pilotprojekterne præsenterer projektets
resultater, som kan bruges til at promovere lignende aktiviteter i andre regioner og af andre parter. Den
indsamlede information er integreret i denne guide, som kan bruges som et værktøj for interessenter i
udviklingen af en mere effektiv UCO-til-biodiesel forsyningskæde.
Styregruppemedlemmer i RecOil: Orlando Paraiba (ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, PT) –
Coordenador do Projeto, Dr. Theocharis Tsoutsos (ReSEL/Technical University of Crete, GR), Dalila Antunes (Factor
Social, PT), Carmine Brescia (ALESSCO- Local Energy Agency Province of Cosenza, IT), Manuel J. Palma Silgado
(APEC-Energy Agency Province of Cádiz, ES), Susana Camacho (S.ENERGIA - Agência de Energia Regional do Barreiro,
Moita, Montijo e Alcochete, PT), Kyriakopoulos Yorgos (ELIN Biofuels SA - Production and Trade, GR), Maurizio Cocchi
(ETA Florence Renewable Energies, IT), Monica Filice (Municipality of Castrolibero, IT), Valeria Magnolfi (EUBIA European Biomass Industry Association, BE), Louise Krogh Johnson (ABP- Agro Business Park, DK).
Find mere information om RecOil-projektet på:

www.recoilproject.eu
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0. Introduktion
Uhensigtsmæssig bortskaffelse af husholdningers
brugte madolie (Used Cooking Oil - UCO) som skrald
eller via afløb giver en voldsom miljømæssig
belastning og kan have skadelige konsekvenser; det er
særdeles giftigt for hav, vandløb, søer og andre
naturlige økosystemer samtidig med, at det øger
udledningen af drivhusgas tilknyttet den biologiske
nedbrydning (ikke-CO2 udledning).

Udover at undgå konkurrence med
landbrugsfødevarer har biodiesel, der produceres af
UCO, også den laveste udledning af drivhusgas (GHG)
blandt biobrændstoffer, hvilket sikrer en GHGudledningsbesparelse på 88%. UCO-baseret
biodielsel kan erstatte 1,5% af EU28 dieselforbruget og
hjælper derfor medlemslandene til at imødegå EUkravet om 10% vedvarende energi i transportsektoren
(i overensstemmelse med Radioudstyrsdirektivet
(RED)) og 20% reduktion af CO2-udledning i 2020.

Det har også økonomiske konsekvenser: UCO forøger
udgifterne og energiforbruget til spildevandsrensning
fra husstande. Hvis UCO hældes i afløbet, kan det
blokere rør, give lugtgener og forøge risikoen for rotter
og andre skadedyr.

Biodiesel er efterhånden velkendt som et vedvarende,
miljøvenligt og bæredygtigt brændstof. Det fremstilles
ved en kemisk ændring af egenskaberne i vegetabilske
og animalske fedtstoffer, som gør, at disse olier bliver
omdannet til at ligne petroleumsbaseret brændstof.
Dette muliggør en højere iblandingsprocent, når
biodiesel skal blandes sikkert i fyringsolie og
transportolie.

I dag producerer europæiske husstande årligt omkring
1,748 MT UCO, hvoraf over 60% afskaffes
uhensigtsmæssigt med risiko for tilstoppet kloak og
spildevandsforurening til følge.
Affaldsdirektivet (2008/98/EC) klassificerer UCO
som “spiselig olie og fedt” (EWC 20 01 25). Ifølge
direktivet skal medlemslandene træffe
foranstaltninger til separat indsamling og håndtering
af organisk affald på en måde, som opfylder et højt
miljøbeskyttelsesniveau. Imidlertid mangler de fleste
EU-lande et indsamlingssystem, som kan indsamle
husstandsproduceret UCO. Samtidig bliver en
væsentlig del af den restaurantproducerede UCO
indsamlet og håndteret af autoriserede service
udbydere.

Derudover kan det i de fleste medlemslande
konstateres, at der ved brug af UCO-baseret biodiesel
kan undgås dobbelt så meget CO2-udledning.
Denne guide, som er udviklet i regi af det europæiske
initiativ RecOil, præsenterer god praksis og indeholder
praktiske guidelines for, hvordan man implementerer
værdikæden UCO til biodiesel. Den giver et overblik over
de kritiske aspekter og nødvendige grundtrin i
optimeringen et UCO-indsamlingssystem samt
eksempler på best practice fra RecOil-landene og EU.

UCO er en problematisk type affald, hvis det ikke
bortskaffes korrekt, men bliver det indsamlet og
genbrugt er det en energiressource. Energipotentialet
af UCO fra husstande er næsten ubegrænset. Via en
simpel kemisk proces kan UCO blive omdannet til
biodiesel, et alternativt brændstof svarende til diesel,
men med adskillige fordele: Det er et bedre
smøremiddel end diesel, som forøger motorens
levetid, det er yderst biologisk nedbrydeligt, og det
medfører en væsentlig reduktion i CO2 udledningen.
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1. Sammenfatning
RecOil projektet, et europæisk initiativ støttet af
Europa-Kommisionem gennem The Intelligent Energy
Europe Programme, sigter efter at øge produktionen
af bæredygtig biodiesel og dets opgradering i det
lokale marked ved at:

praktiske guidelines til at støtte affaldsindsamling,
beslutningstagere hos lokale og regionale
myndigheder samt relevante aktører (fx private
operatører, lokale/regionale UCO-indsamlere,
biodieselproducenter samt forbrugerorganisationer),
som ønsker at opsætte eller forbedre et eksisterende
husholdningsbaseret UCO-indsamlingssystem.

> fremme, forøge og optimere husholdningers
UCO indsamling og dets forvandling til
biodiesel

Genanvendelse af UCO til biodiesel tilbyder et
bæredygtigt alternativ for udnyttelse af et
problematisk affald; det bidrager til reduktion af
miljømæssig forurening og afhængighed af fossilt
brændstof samtidig med, at det kan være en væsentlig
indtjeningskilde. Imidlertid er de potentielle fordele
ved UCO-genanvendelse alt for ofte ukendte for de
offentlige selskaber, som skal promovere det. Dette
skyldes den nuværende usikkerhed omkring
definitionen af UCO som et affaldsprodukt eller et
restprodukt, hvilket udmønter sig i vidt forskellige
handlinger. Politiske drivkræfter er afgørende for at
booste UCO-indsamling og forbedringsinitiativer.

> promovere værdikæden UCO til biodiesel vha.
opmærksomhedsskabende kampagner og
involvering af interessenter
> præsentere best practice og fordelene ved UCO
gendannelse via pilotprojekter
> bidrage med anbefalinger til energipolitik på
nationalt og europæisk niveau
RecOil vurderer best practices af værdikæden ”UCO til
biodiesel” vha. spørgeundersøgelser, industriens
ekspertviden, input fra lokale/regionale myndigheder,
høring bland hovedaktører og gennemgang af
lovmæssige og markedsmæssige barrierer og
muligheder.

For bedre at kunne forstå UCOs markedspotentiale,
muligheder og barrierer, såvel som den drivkræft, der
skal få det til at vokse, har RecOil-partnerne indsamlet
og analyseret information gennem:

Pilotprojekter vedrørende UCO-indsamling,
-transformation og -kommercialisering har været
udført i fem EU-lande (Danmark, Grækenland, Italien,
Portugal og Spanien) for at teste og validere
identificeret god praksis, præsentere muligheder og
potentielle fordele for borgere og hele samfundet
samt opmuntre til lignende initiativer i andre regioner.
Pilotprojektet har modtaget støtte fra omfattende og
målrettede promoveringskampagner for at øge
offentlig interesse for genanvendelse af UCO, øge
opmærksomheden og opfordre til aktiv deltagelse af
husstande og involvering af lokale myndigheder samt
nøgleinteressenter.

> Husstandsundersøgelser - for at forstå
husstandenes socio-demografiske og
psykosociale profiler og adfærdsmønstre,
registrere vaner i forhold til brug af madolie og
afskaffelse heraf, motivation og modstand i
forhold til genanvendelse af UCO, identificere
forventninger til et nyt UCOindsamlingssystem (nemmeste og mest
effektive metode), intention og deltagelse samt
kommunikationsbudskaber/-kanaler, som
virker.
> Gennemgang af eksisterende god praksis
omkring UCO-indsamlings- og transportsystem
samt relaterede promoveringskampagner i

RecOil skitserer succesfaktorer og præsenterer
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Europa og internationalt, skitsere de mest
almene metoder og praksisser såvel som de
mest almindelige succesfaktorer og svagheder
at tage fat på. Baseret på de gennemgåede
cases er der opsat en række guidelines for,
hvordan et UCO-indsamlingssystem sættes op
og drives.

problematikker ved at bearbejde UCO til
biodiesel.
> Sammenlignelige analyser af den europæiske
og nationale politik og lovgivning i forhold til
produktion og distribution af biodiesel, såvel
som relevante tekniske normer og
kvalitetsstandarder for at identificere de
barrierer, der sætter begrænsninger for
udviklingen af hele kæden fra UCO til biodiesel
og for at tilvejebringe politiske anbefalinger.

> Interviews og workshops med interessenter
inden for biodiesel - for at vurdere den mest
almindelige praksis i forhold til UCObearbejdning og biodieseldistribution under
forskellige kriterier (inkl. tekniske aspekter,
kvalitetskarakteristika, miljømæssig påvirkning,
klima/geografiske parametre) og for at
identificere de vigtigste tekniske og praktiske

God promoverings- og
indsamlingspraksis

Den mest almindelige bortskaffelsesmetode for brugt
madlavningsolie er at hælde det i afløbet; en ulovlig
praksis, som medfører mange problemer. Olien
tilstopper kloaksystemet som fører til defekte filtre og

Vurdering af best practices af
UCO-bearbejdning og
distribution af biodiesel

Social accept og
adfærd

Markedsperspektiver
og anbefalinger til
interessenter

Pilotprojekt

Kommunikation og
promoveringskampagne

Uddybning og
udbredelse af guiden

Fig. 1.1 The RecOil’s action plan.
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olie-/vandseparatorer. Den største konsekvens er
forureningen af store mængder vand, som bliver
fanget i olien på grund af komplikationerne ved
separationen af de to væsker. Dette øger
omkostningerne og energiforbruget ved håndteringen
af husholdningens spildevand såvel som udledning af
drivhusgas i forbindelse med dets biologiske
nedbrydning (ikke-CO2 udledning). De forøgede
omkostninger ved håndtering af vandet som følge af
olien er estimeret til at være 25%.

adressere de miljømæssige og sociale problemer som
produktion af 1. generations biobrændstoffer har skabt
i forhold til deres indirekte påvirkning på
fødevarepriser, udledning af drivhusgas og jordbrug.
På trods af at RED stræber efter at etablere en
komplet ensretning af bæredygtighedskriterierne for
biobrændstof, er både certificeringsprocedurerne og
listen over støtteberettigede materialer til
“dobbelttælling” ikke afstemt på tværs af EU-28,
hvilket skaber forhindringer på det internationale
marked. Desuden er ulovlige aktiviteter i produktionen
af og handel med UCO-baseret biobrændstof en
relevant trussel for skabelsen af et transparent og fair
marked af varer til dobbelttælling.

Etableringen af et indsamlingssystem af
husholdningsbaseret UCO kræver deltagelse af
adskillelige aktører. Systemets initiativtager er ofte en
lokal myndighed (kommune eller lokalt energiselskab),
hvor private eller offentlige/private selskaber er
udvalgt som serviceleverandører for at udføre
indsamlingen. I sådan et system er engagementet fra
skoler, lokale kommunale
affaldshåndteringsvirksomheder og lokale
interessenter særdeles vigtigt.

Det er indlysende, at der er behov for at harmonisere
regler og for at skabe en konsistent europæisk politisk
ramme fokuseret på UCO indsamling, transformation
og kommercialisering, som kan løse følgende
udfordringer:

Den mest almindelige indsamlingsmetode er de
offentlige indsamlingsstationer, der er lettilgængelige
(fx ved skoler, supermarkeder, parkeringspladser,
kommunale bygninger, genbrugsstationer osv.). Det er
fordelagtigt at placere indsamlingsstationerne på
travle områder eller i områder med stor synlighed af
sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige
årsager. Det anbefales at placere UCO-beholderne tæt
ved andre affalds- og genbrugsfaciliteter.

> UCO-indsamling og -bearbejdning er påvirket af
usikkerhed i EU og i energi- og miljøpolitik på
nationalt plan.
> Støtteforanstaltninger for at gøre det lettere for
små producenter er ikke tilgængelig i visse lande
og er ikke effektive i andre.
> Den begrænsede brug og produktion af
avancerede biobrændstoffer burde også blive
adresseret ved at udvikle højere blandingsmål
for biodiesel.

Størstedelen af det indsamlede UCO er brugt til
produktion af biodiesel. I nogle tilfælde kan det også
bruges i industriel kontekst eller til energiproduktion.
Den producerede biodiesel er i de fleste tilfælde solgt
på markedet eller delvist returneret til de lokale
myndigheder for at blive brugt i den offentlige
transport. Prisen på UCOen afhænger af dets kvalitet,
mængde og det anvendte certificeringssystem.

> Den manglende klarhed på
affaldsklassificeringen og
certificeringsprocessen begrænser skabelsen af
værdikæder.
> Politikere og offentligheden er ikke bevidste om
de problemer, det kan medføre, hvis ikke UCO
bliver indsamlet og bortskaffet korrekt.

Den europæiske politiske ramme illustrerer forskellige
bestemmelser og direktiver, som har indflydelse på
indsamlingen og bearbejdning af UCO, ikke kun
affalds- og genbrugspolitik, men adresserer også
normer, som regulerer produktion og promovering af
biobrændstoffer. I øjeblikket diskuteres et nyt direktiv The Indirect Land Use Change (ILUC) Directive – som
forslår ændringer til RED. Direktivet forventes at

WWW.RECOILPROJECT.EU

Et stærkere samarbejde mellem
biobrændstofindustrien og bilindustrien samt den
altafgørende rolle, som European Committee for
Standardization spiller, burde muliggøre tilsætningen
af større biobrændstofblandinger i fossile
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brændstoffer uden at påvirke køretøjets ydeevne eller
forårsage en forværring af forurenende udledninger.
Gennem deres aktiviteter har RecOil-partnerne givet
vejledning til interessenter, om hvordan man
implementerer og optimerer brugt madolie og fedt
(Used Cooking Oil -UCO) til biodiesel. Otte
pilotprojekter er blevet gennemført i fem RecOillande (Danmark, Grækenland, Italien, Portugal og
Spanien) for at indsamle og udnytte lokal brugt
madolie og fedt samt til at stimulere til nye eller
forbedre eksisterende UCO-indsamlingssystemer.
RecOil-aktiviteterne vil stimulere
primærenergibesparelser på omkring 4.500 toe/år,
reduktion af drivhusgas på op til 205.000 tCO2 eq/år
og samlede investeringer fra europæiske interessenter
inden for vedvarende energi på EUR 6.450.000 i
2020.
Der findes yderligere information om RecOil-initiativet og
dets resultater på www.recoilproject.eu
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2. UCO til biodiesel værdikæden
indsamlingsinfrastruktur. I mange tilfælde sendes
UCO’en direkte til biodieselproduktion, men ofte er
der flere stadier involveret i processen omkring
håndteringen og indsamlingen. Det kan f.eks. være
større råmaterialeindsamlinger eller basal filtrering og
forarbejdning for at fjerne urenheder såsom vand og
mad før UCO’en kan sælges til biodieselproducenterne
(Ecofys, 2013).

Idéen om at genanvende madolie som råmateriale til
biodieselproduktion er attraktiv på grund af
bæredygtigheden ved bio-ressourcer, samt
beskyttelse af miljøet og økonomiske betragtninger.
Opstarten af en UCO til biodiesel kæde har ikke kun
betydelige miljømæssige fordele i form af reduktion i
vandforureningen og udledningen af drivhusgas i
transportsektoren, men har også betydelige
økonomiske og sociale fordele. Hvis UCO indsamles
korrekt, er det en ressource med en økonomisk værdi,
som ville kunne bakke op om indsamlingskæder og
omdannelsesenheder og derved forbedre
iværksætteri og bæredygtighed.

En skematisk illustration af UCO til biodieselkæden er
præsenteret i Figur 2.1.
Figur 2.2 viser udvalgte afgørende punkter, som skal
tages i betragtning, når man arbejder med en UCO til
biodiesel kæde.

Logistikkæden for UCO til biodiesel involverer ofte
små råmateriale producenter med en lokal

UCO produktion

Distribution og brug af
biobrændstof

Indsamling og
opsamling af UCO

Iblanding af biodiesel i
dieselbrændstoffer

Transport til
bearbejdningsstationer
ne

Forarbejdning og
omdannelse til
biodiesel

Fig. 2.1 UCO til biodiesel værdikæden.

WWW.RECOILPROJECT.EU

15

UCO TIL BIODIESEL: PRAKTISK GUIDE

følge heraf bestemmes kvalitet og pris af UCO’en ud
fra dets syre og forsæbningsværdi. Hvis UCO’ens
indhold af frie fedtsyrer er over 3% kan der opstå
betydelige problemer i transesterificeringprocessen.

Nogle af de kritiske aspekter for UCO til biodiesel
kæden er relateret til UCO indsamlingen:
> husstande skal være bevidste om systemets
tilgængelighed og velinformeret om praktiske
forhold (hvad/hvordan/hvor skal det afleveres);

Store mængder af frie fedtsyrer i kombination med
fugtighed fører til en henholdsvis stor sæbedannelse
og hydrolyse.

> handlinger i forbindelse med genanvendelse
skal være bekvemmelige for husstandene;

Et andet kritisk aspekt er relateret til marketing;
kvaliteten og mængden af biodiesel skal holdes op
imod markedsbehovene. Teknologisk udvikling kan
også tilbyde værktøjer til at forbedre UCO
indsamlingsprocessen gennem avanceret online
overvågning, bedre planlægning og ressource
management.

> sikkerhed omkring indsamlingsstationerne og
offentlig hygiejne/sundhed skal være sikret;
ellers vil der ikke være nok UCO tilgængelig til at sikre
omdannelsesprocessen.
Den største udfordring ved at bruge UCO som en
biodiesel ressource er indholdet af urenheder, såsom
frie fedtsyrer og vand. Dette gør forarbejdningen
nødvendig før transesterificeringprocessen på grund
af urenhedernes uønskede effekter på processen. Som

Promovering af UCO Indsamlingsaktivitet
indsamling
· Management.
· Oplysningskampagner.

EU-28 har implementeret nogle mål for at støtte
biobrændstofsektoren. Imens skattelettelser for
biobrændstoffer er blevet afskaffet gradvist i de fleste
medlemslande, er lovpligtige integreringsmål for

Omdannelsesproces
· Effektivitet af
processen.

· Optimering

· Involvering af
interessenter.

· Vedligeholdelse.

· Værdiforøgelse af
biprodukter.

· Adfærdsændring ift.
borgere.

· Certificering af
UCO.

· Kvalitet af
biodiesel.

Marketing
· Aftaler med større
grupper af forbrugere
eller forbrugerkæder
· “Double counting”
udledning af
drivhusgas

Support service

· Sikre offentlige
sundhedsforhold
ved
indsamlingsstationer
ne.

Fig. 2.2 Problemstillinger til overvejelse i forbindelse med udviklingen af UCO til
biodiesel kæden.

biobrændstoffer blandt de stærkeste og mest
anvendte støttemål. Fuel Quality Directive (FQD) og
the European Commission for Standardisation (CEN)
regulerer både egenskaber og mængden af
biobrændstoffer, som kan iblandes fossilt brændstof.
Desuden introducerede CEN en europæisk standard
(EN 14214) i 2009, som fremsætter minimum
kvalitetskrav og testmetoder til FAME
biodieselproduktion. FAME er den mest almindelige

WWW.RECOILPROJECT.EU

form for biodieselproduktion, bestående af
transesterificering af vegetabilsk olie med methanol.
FAME skal indordne sig under EN 14214 uanset om det
bliver brugt som 100% brændstof eller som
iblandingsmiddel.
Det er en markant drivkræft for markedet, at et
affaldsprodukt som UCO nu kan generere en indtægt
for affaldsolie producenter. For bare omkring 10 år
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siden ville UCO blive fjernet uden profit, og
producenterne ville endda betale for at få det
indsamlet. I dag er UCO producenterne i den
fordelagtige situation, at de kan sælge det til højest
bydende.

WWW.RECOILPROJECT.EU
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3. Opbygning af et succesfuldt UCO
indsamlingssystem
2.1. UCO indsamlingsmetoder

a. Decentral indsamling: UCO indsamleren
(biodieselproducenten, autoriseret UCOindsamler, kommunen) etablerer et dør-til-dør
indsamlingssystem for at indsamle direkte fra
UCO “producenterne”.

Der skal bruges succesfulde indsamlingsmetoder til
indsamlingen af UCO, fordi kvaliteten af UCO påvirker
kvaliteten af den producerede biodiesel. I de fem
RecOil-lande Danmark, Grækenland, Italien, Portugal
og Spainien er der følgende tre typer UCO indsamling:

System

b. Central indsamling: UCO “producenterne”
deponerer på centraliserede depoter (offentlige

Fordele

Ulemper

· Biodieselbehandlere har direkte kontakt med
forbrugerne, så de kan uddanne dem i, hvordan
man indsamler/lagrer den brugte olie, den
kvalitet, der kræves til genanvendelse, og
hvordan man afviser uegnet olie.

Dør til dør indsamling

· Dyrt og tidskrævende indsamlingsproces
(afhængig af antallet af
husholdninger/forbrugerne involveret, og
mængden/kvaliteten af brugt olie pr. sted)
· Affaldslicens er påkrævet

· Potentiale for at levere biodiesel til forbrugerne
under indsamlingsprocessen, hvorved
distributionsomkostningerne reduceres og
brugen af biodiesel fremmes.

· Hyppigheden af indsamlingen er bestemt af
forbrugeren.

· Et direkte forhold og effektiv kommunikation
mellem behandler og forbruger.
· Fjerner affaldsindsamlingsgebyret for brugeren
af olien.
· Lave indsamlingsomkostninger, hvis
indsamlingsdepoterne er placeret tæt på
forarbejdningsfabrikken.

Offentlige
indsamlingssystemer

· Hvis en affaldshåndteringsvirksomhed allerede
har etableret indsamling til et central depot,
reduceres UCO-indsamlerens
etableringsomkostninger.

·Ingen direkte kontrol med kvaliteten af
olieråmaterialet.
· Biodieselbehandleren har mindre kontrol over
effektiviteten af forsyningskæden.
· Biodieselbehandleren står overfor en højere
økonomisk risiko, hvis de kun køber fra et UCOdepot.

· Hvis depotet kan levere den brugte olie til
biodieselbehandleren, er det ikke nødvendigt
med en licens til fragt af affald.
· Reducerede omkostninger fra aktiviteterne i
forsyningskæden.

Begge metoder

· Konkurrence fra etablerede olieleverandører.

· Tæt kommunikation i forsyningskæden.

Tabel 3.1. Fordele og ulemper for biodieselbehandlere ved forskellige indsamlingssystemer.
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indsamlingssteder). UCO indsamleren
indsamler UCO direkte fra depotet.

UCO i flasker eller små containere udleveret af det
selskab, der står for driften af UCO
indsamlingssystemet. I 25% af tilfældene er UCOen
på indsamlingsstederne afleveret direkte ned i tanke,
mens de sidste 13% af systemerne brugte begge
metoder.

c. Kombineret levering og indsamling: UCO
indsamleren leverer rå, vegetabilsk olie til UCO
“producenterne” og indsamler det til genbrug.
Ved hjælp af en spørgeundersøgelse af 877 husstande
og analysen af 44 UCO indsamlingssystemer i Europa
har RecOil-teamet konkluderet, at den mest brugte
indsamlingsmetode er etableringen af offentlige
indsamlingssteder på let tilgængelige offentlige
steder, som kan tiltrække mange mennesker som fx
gader, skoler, supermarkeder, parkeringspladser,
kommunale bygninger og genbrugsstationer.

Med hensyn til systemet med offentlige
indsamlingssteder kan UCO hældes direkte i de
offentlige tanke eller bortskaffes med
flasken/beholderen. I det andet tilfælde kan borgerne
bruge plastikflasker derhjemme, og når de er fyldt op,
kan de levere dem i nærmeste offentlige container.
Der er som en del af promoveringskampagnen blevet
uddelt specielle tragter til borgere, der har efterspurgt
dem. Disse kan bruges til at hælde væsken direkte på
flasker og samtidig undgå spild. Til indsamlingen af

I 60% af de undersøgte systemer leverede borgerne

Fig. 3.1 - 3.4 Levering af flasker i store containere / Tragte udleveret til borgere for at lette påfyldningen af UCO på flasker / Små containertyper
til husejere.

WWW.RECOILPROJECT.EU
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Fig. 3.5 - 3.11 Forskellige offentlige indsamlingssteder / Eksempler på UCO-tanke/-containere brugt som kommunikationsredskab.

WWW.RECOILPROJECT.EU
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Fig. 3.12 - 3.13 Eksempler på promoveringsmaterialer .

UCO kan der bruges specielle containere i stedet for
kommercielle plastikflasker (PET).

indsamlingsstederne samt afstanden til
konverteringsenheden.

Et af de største problemer ved denne metode er tyveri
af UCO og hærværk (80% af alle indsamlere vurderer,
at risikoen for tyveri af UCO er høj eller medium).
Dette kan undgås ved et dør-til-dør
indsamlingssystem.

Denne type systemer giver kommunen mulighed for
at belønne deltagende familier med nedsatte takster,
baseret på ”jo mere du genbruger, jo mindre betaler
du”-princippet. Sådan et incitamentsystem kan ikke
bruges i offentlige indsamlingssystemer.

En af hovedmotivationerne bag etableringen af et
dør-til-dør UCO indsamlingssystem er at undgå
forkert brug af de offentlige tanke/containere på
gader, fx:

Selvom der er mange fordele ved dør-til-dør
indsamlingssystemet, er der høje omkostninger i
forbindelse med ledelse og logistik, og dets
implementering kræver stor retfærdiggørelse.

> risiko for forurening af UCO med andre stoffer,
såsom mineralolier

2.2. Praktiske råd om UCO indsamling og
promoveringskampagner baseret på viden
indsamlet af RecOil teamet

> mangel på hygiejne i tanke/store containere,
som kan føre til spild, eller at borgerne
bortskaffer olien forkert

Dette afsnit præsenterer god praksis i forhold til
kommunikation om projektets promovering af UCO
indsamling og bortskaffelse samt strategier målrettet
mod at styrke implementeringsfaktorerne, svække
adfærdsbarrierer og effektivt involvere borgere og
familier i at genanvende UCO. RecOil-teamets
indsamlede råd kan inddeles i følgende områder: a)
partnerne i UCO indsamlingssystemet, b) containerne,
c) bevidsthed – kommunikationsbudskaber, d)
kommunikationskanaler og e) kommunikationsplan.

Faktisk er begge ovennævnte problemer blevet
identificeret i forbindelse med nogle af de analyserede
UCO indsamlingssystemer.
Et dør-til-dør indsamlingssystem kan organiseres ved,
at kommunen eller affaldshåndteringsvirksomheder
gratis uddeler indsamlingscontainere til borgerne. En
detaljeret indsamlingsplan skal udarbejdes på
baggrund af den potentielle mængde af
lokalproduceret UCO, afstandene mellem
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Partnerne i UCO indsamlingssystemet

genanvendelse og bliver centrale ambassadører for
genbrugsbudskabet.

Den vigtigste faktor i at øge succesen af et UCO
indsamlingssystem er støtten fra lokale myndigheder.
Containerne
I mange tilfælde har de lokale myndigheder været en
del af systemets promoveringskampagne gennem
offentliggørelser på kommunens hjemmeside,
præsentationer og breve fra borgmesteren, der
opfordrer til aktiv deltagelse. Forudsætningen for et
effektivt og bæredygtigt system er en aktiv involvering
af lokale aktører som for eksempel naboforeninger,
forbrugerorganisationer, NGOer, lokale
affaldshåndteringsvirksomheder, skoler, UCO
indsamlere og biodieselproducenter. Især
involveringen af skoler bliver anset for at være
fundamentalt, hvilket også er grunden til, at UCO
indsamlingssteder ofte er placeret på skoler eller i
nærheden. Skolebesøg, workshops med lærere og
unge mødre er vigtige muligheder for at øge
bevidstheden og opbygge børns engagement og
forpligtigelse. I den her type initiativer bliver den nye
generation bevidste om vigtigheden af genbrug og

> Containerne, som borgerne kan smide deres
flasker med UCO i, er at foretrække frem for
dem, de skal hælde olien direkte i. Hvis dette
alternativ er valgt, kan man med fordel placere
en separat container til genbrug af flasker ved
siden af UCO containeren.
> Deponeringsanlæg skal placeres på offentlige
steder, helst hvor der er mange mennesker, eller
hvor der er stor synlighed af sikkerhedsmæssige
og vedligeholdelsesårsager. Det er tilrådeligt at
placere UCO containere tæt ved andre
affaldsbortskaffelses-/genbrugsanlæg. Den
strategiske placering af offentlige UCO
indsamlingssteder er meget vigtig for at gøre
processen så nem som muligt for borgerne. Det
er vigtigt, at det er korte distancer fra hjemmet

Kommunikation og
promovering

UCO produktion

Opbevaring af UCO i
husholdingen

UCO bortskaffelse

Transport

UCO indsamling

Fig. 3.14 Diagram over UCO indsamlingselementer.
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beskadiget (fx var tankene/containerne blevet væltet,
eller døren til den indre tank/container var blevet
fjernet eller ødelagt). Der har også været tilfælde, hvor
olien blevet forurenet med mineralolier eller affald (fx
plastik, glas, organisk materiale osv.). Det er blevet
foreslået, at UCO tanke/containere altid bør være
aflåst.

eller på deres daglige ruter. Gode eksempler på
hensigtsmæssige offentlige steder er
supermarkeder og skoler.
> Hvis du starter med et lavt antal containere,
prioriter da nabolag med børnefamilier, da de
steger deres mad oftere, og derfor er der et
større potentiale for at indsamle UCO.

I vedligeholdelsen af UCO indsamlingssystemet skal
der primært tages højde for to vigtige ting: Det
medium, der anvendes til at indsamle olie (flasker eller
særlige små beholdere), og indsamlingsstedernes
hygiejne. Containerne, som bliver brugt i indsamlingen
af brugt olie, skal forvaltes ordentligt. For eksempel,
skal brugte flasker eller containere vaskes og sendes til
genbrug. Mudder og urenheder skal separeres og
behandles eller deponeres i deponeringsanlæg.

> Vedligehold deponeringsanlæggene, hold dem
rene og under kapacitetsgrænsen og vær klar til
at løse problemer hurtigt (helst inden for 24
timer).
> Sørg for at holde en fælles visuel fremtoning af
alle UCO deponeringsanlæg i landet eller
regionen (fx lav et logo, brug de samme farver,
det samme budskab i
promoveringskampagnerne osv.).

Selvom der ingen problemer var med hygiejnen på
størstedelen af de analyserede tilfælde – 67% - var
der nogle tilfælde, hvor den hyppige deponering og
hældning af UCO i tanke/containere var medvirkende
årsag til en del skidt på selve tankene/containerne og
på gulvet. Nogle gange spilder forbrugeren UCO ved
en fejl, mens de deponerer det i containerne, hvilket
skaber en lækage af UCO på gaden. Derfor skal man
være opmærksom på, hvilken type container der bliver
brugt til indsamlingen af UCO i husholdningen, som
kan sikre, at påfyldningen bliver så nem som mulig og
ikke forårsager spild. Selve leveringen af UCO kan
forårsage spild, som kan give pletter på tøjet eller folks
hænder. Disse problemer kan føre til, at borgernes
villighed til at deltage i olie indsamlingen falder.

> Sørg for, at der er informationer omkring, HVAD
der skal leveres, og HVORDAN det skal leveres
og deponeres i containerne (fx ”kan jeg smide
en plastikflaske i containeren, eller skal jeg
hælde indholdet i?”). Benyt gerne billeder eller
illustrationer, der tager hensyn til børn og ældre,
der måske ikke kan læse.

Sikkerhed og vedligeholdelse
Da prisen på UCO har været stigende de seneste år, er
antallet af UCO tyverier steget. Baseret på en analyse
af 44 UCO indsamlingssystemer i Europa vurderes
risikoen for UCO tyveri at være meget almindelig. Ved
80% af systemerne er det dokumenteret, at risikoen
for UCO tyveri var medium eller høj. I de fleste
tilfælde var UCO containerne ikke udviklet til at undgå
denne risiko. Ofte sker UCO tyveriet gennem
åbningen på toppen af tanken/containeren, enten
manuelt eller ved at bruge en krog til at hive de flasker
op, der er i en pose, eller som har et håndtag. Der er
eksempler på containere, der kan forhindre dette på
grund af måden, de er bygget på.

Bevidsthed – kommunikationsbudskaber
Det er essentielt at opbygge borgernes bevidsthed og
målrette kommunikationen. Kommunikationen kan
indeholde følgende:
> Hvorfor genanvende UCO (konsekvenserne ved
ikke at genbruge)?
> Den rolle, som husstande spiller i den korrekte
bortskaffelse af UCO for at beskytte miljøet

Der er også blevet rapporteret hærværk mod UCO
indsamlingsudstyret. I flere tilfælde er
tankene/containerne blevet overmalet med graffiti
eller tags. I andre tilfælde var udstyret blevet
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> Lav en vejledning i, hvordan man leverer det til
indsamlingsstederne (skal være rigtig nem).

> Det nye kommunale indsamlingssystem placeringen af UCO indsamlingssteder
(containere)

Information om fordelene ved genbrug af UCO

> Fordelene ved biodiesel, hvilken type olie/fedt
kan blive brugt i konverteringsprocessen, CO2
besparelser

> Informer omkring de miljømæssige fordele ved
genanvendelse af UCO ved at fokusere på
fordele ved indsamling og deponering på
indsamlingsstederne frem for at hælde det i
afløbet, hvilket skal give borgerne en stærk
motivation til at bruge UCO
indsamlingssystemet (det bliver anbefalet, at
dette skal gøres i samarbejde med
vandbehandlingsvirksomheder). Informationen
kan fokusere på, hvordan man undgår
spildevandsforurening pga. olie, hvilket
reducerer vedligeholdelsesomkostningerne i
husholdningen, eller hvordan man undgår
forurening af vandet og derved reducerer
relevante omkostninger.

Budskaberne kan blive inddelt i kommunikation
omkring, hvordan man indsamler/genanvender UCO
og selve indsamlingssystemet samt kommunikation
omkring fordele ved genbrugen af UCO for husstande,
hele samfundet og miljøet.

Information om UCO indsamlingen
Information om systemet
> Informer folk om, hvordan de kan finde UCO
indsamlingsstederne ved at vise dem, hvordan
de ser ud (brug fx et billede), og hvor de er
placeret (fx hvis det er nødvendigt at indikere,
hvor de er placeret ved at bruge nærliggende
referencer).

> Forklar, hvordan den indsamlede UCO bliver
brugt (produktionen af biodiesel, sæbe osv.), af
hvem og fordelene ved denne konvertering
(fokuser på fordele for samfundet - fx, hvis der
er nogle fordele for kommunen eller skolerne, fx
at kommunens busser bliver drevet af biodiesel,
så fremhæv dem).

> Prioriter billeder frem for tekst og kort (da
mange mennesker har svært ved at læse et kort)

> For at motivere borgerne til at deltage i
indsamlingen af UCO har nogle initiativer gjort
brug af belønninger. I Italien har kommunen
Baronissi fx givet borgerne én liter
jomfruolivenolie for hver 20 liter UCO
indsamlet og afleveret. Ikke desto mindre skal
man være forsigtig med at give folk
belønninger. Hvis du betaler dem (med penge
eller andre fordele), skal du blive ved med dette.
Ellers er det mest sandsynligt, at folk stopper
med at genbruge. Indirekte fordele bør
foretrækkes (fx betaling til skolernes udvalg ikke direkte til eleverne) eller fordele som fx
nedsættelse eller fritagelse i kommunalskatten.

Information omkring processen
> Fremhæv, hvor praktisk og nemt det er at
genbruge olie.
> Informer folk om, at de kan hælde alt deres
brugte madolie i en genbrugscontainer, hvis de
fjerner madrester ved hjælp af et filter (også
selvom de har brugt det mange gange eller
brugt det til at stege fisk).
> Forklar, hvordan man opbevarer og genbruger
det – de kan bruge 1-2 liters containere
(almindelig praksis i alle lande), lade det blive i
stegegryden (især i Grækenland og Portugal er
dette almindeligt) eller genbruge en
plastikbeholder (Spanien og Portugal).
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hældningen af UCO i plastiskflasker (PET) før
leveringen til indsamlingsstederne. Det vil gøre
det lettere og mere praktisk at indsamle og
deponere UCO og nemmere at undgå
problemer med hygiejne og renlighed (pletter,
spild, lækage).

Kommunikationskanaler
Promoveringskampagner skal være målrettede og
brede og gøre brug af flere forskellige
kommunikationskanaler fx avisartikler, omdeling af
foldere, brug af plakater, udendørs reklameskilte,
skiltning på køretøjer, TV-optrædener, radioreklamer
eller talk shows, hjemmesider og sociale medier samt
selve indsamlingscontaineren. Pilotprojekterne i
RecOil-landene har genereret følgende brugbare tips:

> Brug containernes overflade til at promovere
genbrug af UCO og kommunikere budskaber
om, hvorfor og hvordan man gør dette. Undgå
at give små opbevaringscontainere til
hjemmebrug, da folk måske vil stoppe med at
genbruge, hvis de ikke har en, eller deres bliver
beskadiget.

Oplysningskampagner:
> Ved brug af TV reklamer når du ud til et større
publikum, men du kan også bruge radio eller
aviser.

Kommunikationsplan
Timing er vigtig:

> Messer eller events for offentligheden er en
mulighed for ansigt til ansigt-kommunikation og
kan øge folks deltagelse og engagement. Det
har vist sig, at markedsdage er specielt gode
muligheder for at styrke den regelmæssige
kommunikation med borgerne. Det er en godt
aktiv at have et team tilstede på markedet til at
øge bevidstheden blandt hjemmegående
husmødre, til at motivere dem og til at udrede
tvivlspørgsmål. Endnu bedre er det, hvis der
også er UCO indsamlingsanlæg på markedet.

> Hvis systemet ikke virker endnu, så lad være
med at reklamere for det. Start med at
kommunikere efter, det er blevet testet og kører
optimalt (så folk ikke bliver skuffede og stopper
med at genbruge).
> Kampagnen skal være intensiv i lanceringsfasen
og derefter regelmæssig, så borgerne løbende
bliver mindet om det, og genbrug af brugt
madolie kan blive en vane.

> Engagement fra skolerne er meget vigtig for
succesen og bæredygtigheden af et UCO
indsamlingssystem.

I den følgende tabel bliver succesfaktorerne i
planlægningen af et nyt eller forbedringen af et
eksisterende UCO system listet:

Information om containernes placering:
> Uddeling af flyers (målrettede områder,
offentlige begivenheder og dør-til-dør og
sammen med kommunens vandregninger.
> Reklamer/artikler i lokale nyhedsaviser eller
nyhedsbreve (prioriter billeder, og hvis du
vælger at bruge et kort, så husk at inkludere
billeder af referencepunkter, fx supermarkedet,
som ligger tæt på containeren osv.).
> Andet promoveringsmateriale: Stille tragte eller
andet filtreringsmateriale til rådighed for at lette
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Succesfaktorer ved etablering af et UCO indsamlingssystem
Få støtte fra lokale myndigheder.
Sikr involveringen af lokale affaldshåndteringsvirksomheder.
Engager de lokale aktører.
Inspirer skolerne (elever, lærer, forældre) og opfordr dem til aktiv deltagelse.
Vælg hensigtsmæssige placeringer til UCO indsamlingssteder på offentlige steder (strategisk placeret, nemt
tilgængeligt og bekvemt).
Motiver borgerne gennem nem levering/deponering og belønninger .
Invester i borgernes bevidsthed og planlæg regelmæssige, målrettede kommunikationsaktiviteter via
forskellige kanaler.
Tabel 3.2 Succesfaktorer ved etablering af et UCO indsamlingssystem.

WWW.RECOILPROJECT.EU

26

UCO TIL BIODIESEL: PRAKTISK GUIDE

4. Brugt madolie til biodiesel:
Konvertering og distribution
4.1. Procedure for produktion af biodiesel

Den mest almindelige metode til at producere
biodiesel i industrien er i dag ved transesterifikation
ved at bruge basiske, syre eller enzymatiske
katalysatorer.

Konverteringen af brugt madolie til biodiesel og
distributionen af biodiesel er baseret på et antal
parametre og på forskellige normative rammer i EUmedlemslandene. Derfor er deres effektivitet
afhængig af, hvor godt der er blevet taget hensyn til
disse faktorer i designfasen.

Råvarer
(UCO Typer)

Forbehandling

Flowchartet (fig. 4.1) herunder viser de vigtigste faser,
som normalt er en del af produktionsprocessen af
biodiesel.

> UCO fra oliven-, raps-, majs- eller solsikkeolie osv. .

> Fjernelse af vand og faste stoffer (fx opvarmning, filtrering).
> Behandling med frie fedtsyre (fx neutralisering – forbehandling
med syre eller kaustisk soda).

Transesterificering

> Homogen, heterogen (basisk eller syre) katalyseret, enzym
katalyseret, ikke katalyseret – superkritisk metanol.

Glyceroladskillelse

> Bundfældning, centrifugering osv.

Efterbehandling af
biodiesel

> Oprensningsmetode til fjernelse af sæbe, metanol og
glycerol (fx absorbering, væske-væske-ekstraktion,
ionbytning, destillation-rotovap).

Efterbehandling og
bortskaffelse af
glycerol

> Fx destillation og bortskaffelse inden for sæbe- og
farmaceutiske industrier..

Håndtering af andre
biprodukter

> Gendannelse og genbrug af methanol osv.
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direktiverne

Transesterificering konverterer råvarerne til
fedtsyremetylester (hovedkomponenten i biodiesel)
og glycerin (et biprodukt, der bruges i den
farmaceutiske industri eller i kosmetik). Det er en ret
simpel proces, der producerer biodiesel, som lever op
til de relevante kvalitetsstandarder: EN 14214 i Europa
(se bilag IV) og ASTM D 6751-12 i USA.

4.2.1 Homogen katalysator transesterificering (basisk
eller syre katalysator)
Dette er den mest brugte metode i kommerciel
produktion af biodiesel.

Methanols (MeOH) fysiske og kemiske egenskaber og
dens lave pris gør, at det er den mest brugte alkohol. I
industrien er det meget almindeligt at bruge
homogene basiske katalysatorer til at accelere
processen og opnå mildere reaktionsbetingelser, både
diskontinuerligt (batch) eller kontinuerligt. Efter denne
reaktion bliver glycerol adskilt ved hjælp af
bundfældning eller centrifugering. Den organiske fase
(biodiesel) bliver renset, før den bliver brugt som
brændstof – i overensstemmelse med standarden
EN14214 og lignende nationale kvalitetsstandarder og
tekniske normer.

Det er mest almindeligt at bruge en homogen basisk
katalysator (kaliumhydroxid - KOH eller
natriumhydroxid – NaOH) til at konvertere
triglyceriderne til biodiesel og glycerin. Fordelen ved
en basisk katalysator er de lave omkostninger. Der
bliver også brugt syre katalysatorer (H2SO4, RSO3H,
H3PO4 og HCl), men de har en lavere effektivitet end
basiske katalysatorer. Det er vigtigt at påpege, at
indholdet af frie fedtsyre (FFA) i råvaren er vigtig for
denne proces, fordi høje koncentrationer af FFA skal
bruge tilsvarende mængder af katalysator og accelerer
sæbedannelsen gennem forsæbningen. De fleste
forskningsundersøgelser foreslår brugen af rigelig
kaliumhydroxid. Andre promoverer brugen af
methoxid katalysatorer (-OCH3), fordi deres mangel
på hydroxid radikaler i deres struktur reducerer
mængden af sæbe ved at forhindre
forsæbningsreaktionen. Normalt referer de til kalium
eller natriummethoxid katalysatorer.

4.2 Fælles praksis om transesterificering
De mest almindelige transesterificeringsprocesser er:
> Homogen katalysator transesterificering;
> Heterogen katalysator transesterificering,
> Enzym katalysator transesterificering;

4.2.2 Heterogen katalysator transesterificering

> Superkritisk metanol (ikke katalysator
transesterificering).

For nyligt har heterogene katalysatorer fået meget
opmærksomhed fra forskere og industrielle
producenter på grund af deres høje biodieseludbytte,
højere glycerinrenhed og nemmere
katalysatorseparering og gendannelse. Denne proces
vinder frem, fordi den er billigere, sikrere og mere
miljøvenlig end den homogene proces; derudover
kræver den heller ikke et vasketrin af rå ester.
Derudover er heterogene katalysatorer fortrukket i
forhold til homogene katalysatorer i produktionen af
UCO-baseret biodiesel, fordi forsæbningen og
hydrolysereaktionerne er minimale. De heterogene
katalysatorer er ligesom de homogene katalysatorer
inddelt i to typer: Syreholdige og basiske.

Parametrene, som skal vurderes for at vælge den rette
metode, relaterer til:
> Tekniske egenskaber
> Klima/geografiske specifikationer
> Miljøpåvirkning
> Sundhed og sikkerhed
> Markedsmuligheder og barrierer
> Bæredygtighed og overensstemmelse med EU-
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Frisk vegetabilsk olie

Fødevareindustrien

Households

Mellemliggende
genbrugsstation

Opbevaring
UCO indsamling

Udledninger

Spildevandsrensning

Spildevand

Reaktantadditiver

UCO forbehandling

Fast affald

UCO levering

Udledninger

Transesterificering

FAME

Glycerolgødning

Udledninger

Fig. 4.2 –. Skematisk illustration af den samlede produktion af biodiesel fra UCO .
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4.2.3 Enzym katalysator transesterificering

vinde frem i fremtiden på grund af dens lave pris og
brede tilgængelighed. Produktionen af UCO er en
kompleks proces, som involverer flere reaktioner, der
påvirker komponenterne; først det fedtholdige
materiale, der bruges som et stegemedium, som er
triglyceriderne, og for det andet komponenterne af
den uforsæbelige fraktion (steroler, tocopheroler,
karotiner, osv.). Dybest set sker forskellige reaktioner
under omdannelsen:

Fordelen ved brugen af enzymer er, at den tolerer
vandindhold i olien, og man undgår FFA
forsæbningen. Derudover forgår transesterificering
ved lavere tryk og temperatur, hvilket minimerer
energiforbruget. På den anden side er enzymer dyrere,
der er hæmning af MeOH, lang reaktionstid er
påkrævet, og glycerol adsorberes på enzym
overfladen.

> Oxidationsreaktioner
4.2.4 Superkritisk transesterificering

> Hydrolyse af triglycerider

Denne proces bruger MeOH under superkristiske
forhold - dog ikke på industrielt niveau. Superkritisk
transesterificering har nogle fordele frem for den
konventionelle proces på grund af manglen på en
katalysator, som giver nemmere separation af
produktet, hurtigere reaktionstid og eliminerer
bivirkningerne forårsaget af det høje indhold af FFA og
overskuddet af vand. Dog kræves der høje
reaktionsbetingelser (temperatur og tryk) sammen
med et overskud af alkohol. Derfor kræver det et højt
energiforbrug, som så øger omkostningerne.

> Polymerisation af triglycerider.
Der skal tages hensyn til følgende aspekter i
produktionen af biodiesel fra UCO:
UCO kræver flere forbehandlinger for at eliminere
faste urenheder og reducere FFA og vandindhold.
Forbehandlingsprocessen kan inkludere et vasketrin,
centrifugering, blitz fordampning og syre esterificering.
Der er blevet brugt mange forskellige typer
katalysatorer til esterificeringsreaktion, som fx
homogene katalysatorer, heterogene katalysatorer,
enzym og superkritisk esterificering. I
transesterificeringsprocessen bruges MeOH på grund
af dens brede tilgængelighed, høje aktivitet og lave
pris. I modsætning er ethanol (EtOH) mere opløselig i
olie, hvilket øger masseoverførslen i systemet. Derfor
bliver det foreslået at bruge en blanding af methanol
-ethanol (MeOH-EtOH) for at kombinere fordelene
ved begge alkoholer. For nyligt blev en konkurrence
mellem homogene og heterogene katalysatorer til
produktion af biodiesel fra UCO etableret.

4.3. Kritiske spørgsmål i forbindelse med
processerne i biodieselproduktionen
Biodiesel er meget bionedbrydeligt og har minimal
toksicitet; det kan erstatte petroleumsbaseret
dieselolie i mange brugssituationer, heriblandt i
forbrændingsmotorer, uden væsentlige ændringer.
Motorens ydelse er let nedsat ved brugen af biodiesel,
men det resulterer også i en reduktion af
luftforureningen (som fx CO2) og næsten ingen
udledning af sulfater og aromatiske forbindelser, som
er ødelæggende for miljøet.

I fig. 4.2. vises en skematisk illustration af den aktuelle
integrerede håndtering af UCO

I dag betragtes biodiesel som et nichemarked på det
flyende brændstofs marked; producenter skal i deres
markedsanalyser ikke kun inkludere de økonomiske
parametre, men også det faktum, at der på
nuværende tidspunkt ikke er nok vegetabilsk olie eller
fedt til rådighed for at kunne erstatte markedet for
petroleumsbaseret diesel.

4.4. Vurdering af de mest almindeligt brugte
UCO biodieselproduktionsprocesser
De vigtigste fordele og ulemper ved de forskellige
transesterificeringsprocesser er illustreret i tabel 4.1.
Tabel 4.2 sammenligner de vigtigste
transesterificeringsprocesser i henhold til
miljømæssige, tekniske, klimatiske/geografiske

Det forventes, at produktionen af biodiesel fra UCO vil
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Proces
Kriterier
Miljømæssig

Homogen
katalysator
Spildevand og
forsæbede produkter
Dårlig glycerinkvalitet

Heterogen katalysator

Enzym katalysator

Superkritisk MeOH

Intet spildevand

Intet spildevand

Intet spildevand

Glycerin af lav til normal
renhed

Normal eller
triacetylglycerol som
biprodukt

Større indvirkning på
miljøet som følge af krav
om store mængder af
methanol under
reaktionen;

.

højere energiforbrug til
MeOH recirkulation i
genbrugscirklen
Stort energiforbrug
Teknisk

Etableret teknologi

Lang reaktion.

Ikke kommerciel brug

Høj glycerin renhed.

Sundhed og
sikkerhed

Normal.

Normal.

Normal.

Høj.

Markedsmuligh
eder og
-barrierer

Øget markedsandel

Høje omkostninger

Høje omkostninger

Høje omkostninger

Dårlig kvalitet.

Øget production af
metylester

Øget produktion af
metylester

Øget produktion af
metylester

Høje reaktionstider.

Stort energiforbrug
Ikke afprøvet i
industriproduktion.

Overensstem
melse med EU
direktiv og
bæredygtighed

Dækker EU-direktivet
om bæredygtighed.

Dækker EU-direktivet
om bæredygtighed.

Dækker EU-direktivet
om bæredygtighed.

Dækker EU-direktivet
om bæredygtighed.

Klima/geografi
ske forhold

Høj afhængighed.

Høj afhængighed.

Moderat
Afhængighed.

Moderat
Afhængighed.

Tabel 4.2. Evaluering af de mest almindelige biodieselproduktionsprocesser.

parametre og tager hensyn til sundhed og sikkerhed,
juridiske og markedsmæssige spørgsmål.

Blandt de øvrige parametre er typen af råmateriale en
af de vigtigste faktorer i produktionen af biodiesel.
UCO af god kvalitet kan reducere
produktionsomkostninger af biodiesel.

Som allerede nævnt er syre, basisk eller enzym
katalysator og superrkritisk transesterificering
alternative metoder til biodieselproduktion, alle med
deres fordele og ulemper.
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På den anden side kan manglen på UCO i EU føre til
import, som vil føre til højere priser på UCO i
fremtiden. Selve tilberedningsprocessen påvirker også
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Proces

Fordele

Ulemper

Homogen katalysator
transesterificering

Acceptable reaktionstider
Nemt.

Følsom overfor FFA
Brug af vand
Kvaliteten af glycerol.

Heterogen katalysator
transesterificering

Ikke så følsom over for FFA
Brug af vand
Høj kvaliteten af glycerol.

Dyrt
Længere reaktionstider.

Enzym katalysator
transesterificering

Ikke så følsom over for FFA
Brug af vand
Høj kvalitet af glycerol.

Meget dyrt
Længere reaktionstider.

Superkritisk methanol
ikke
katalyseret
transesterificering

Ikke så følsom over for FFA
Brug af vand
Høj kvalitet af glycerol.

Meget dyrt
Energiforbrug.

Tabel 4.1. Fordelene og ulemperne ved transesterificeringsprocessen

den er endnu ikke egnet til industriel produktion af
biodiesel, fordi det er dyrt. Derudover kræver
superkritisk transesterificering høje temperaturer og
trykforhold, hvilket gør, at processen hverken er
økonomisk eller miljøvenlig på nuværende tidspunkt.

oliens egenskaber og kan føre til urenheder i olien
samtidig med, at den også kan øge indholdet af FFA
og vand i UCO. Disse forhindringer øger
omkostningerne til oprensning og adskillelse i
produktionen af biodiesel.
Den mest almindelige metode i konventionel
produktion af biodiesel er transesterificeringen med
basiske katalysatorer. Men denne metode giver
problemer i oprensningensfasen, fordi den er meget
følsom over for FFA og vandindholdet i UCO.
Sammenlignet med basiske katalysatorer er den
syrekatalyserede proces mindre følsom over for FFA
og vandindhold, men produktionsprocessen er
langsommere.

I øjeblikket er brugen af homogene katalysatorer den
optimale metode for at konvertere UCO til biodiesel.
De følgende overvejelser skal tages i betragtning:
> En KOH katalysator er mindre effektiv end de
natriumbaserede. En katalysatorkoncentration
på 0,8 (vægt%) for UCO sikrer, at viskositeten er
inden for grænserne, men så er renheden lavere
end det, der som minimum kræves af den
europæiske biodieselstandard EN14214. De

Brugen af enzymatiske katalysatorer er lovende, men

Biodiesel
producenter

Biodiesel
import/eksport

Primær terminal Raffinaderier - Transportmetoder
opbevaring
blanding
(rørledning, jernbane
bil, tankbil, tankskib)

Tankstationer

Slutbrugeren

Figur 4.3. Indikativ flowchart over trinene i biodieseldistributionen.
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bedste resultater forventes at opstå ved at
forøge katalysatorkoncentrationen, fordi
renheden generelt er meget tæt på grænsen til
de højeste katalysatorkoncentrationer.

4.5. Distribution af biodiesel
Distribution af biodiesel involverer nogle trin og
bestemmelser for transporten af biodieselen fra
producenten til markedet eller til raffinaderierne for at
blive blandet. Dette inkluderer
opbevaringsinfrastrukturen, blandingen,
kvalitetssikringen og transportmetoder.

> Kinematisk viskositet og metylesterindhold er
de vigtigste UCO-egenskaber i forhold til det
vurdere katalysatortype og den nødvendige
koncentration.

Figur 4.3 indikerer trinene fra biodieselproduktion til
biodieseldistribution. Tabel 4.3 vurderer
distributionens hoveddestinationer.

> Den mest brugte alkohol under
transesterificeringsreaktionen er MeOH, da det
er billigere.

Destination

Fordele

Ulemper

Raffinaderier

Konstant køber
Klare regler

Oligopson kontrollerer
markedet

Distributører

Muligheden for at vælge
Sensitivt marked, meget
mellem de bedste priser og afhængig af den nationale
handelsaftaler.
politik/forordninger

Transportvirksomheder Muligheden for at vælge
Risiko for et sort marked og
og tankstationer
mellem de bedste priser og skatteunddragelse
handelsaftaler
Tabel 4.3. Fordele og ulemper ved distributionsdestinationer for biodiesel
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5. Lovgrundlag – Muligheder og
politiske anbefalinger
Indsamlingen af brugt madolie (UCO) og
omdannelsen til biodiesel skaber en mulighed for EU
til at gøre transportsystemet CO2 fri og adressere de
miljøproblemer, som forkert bortskaffelse af UCO kan
forårsage. Biodiesel baseret på UCO producerer den
største drivhusgasbesparelse blandt biobrændstoffer.
Fordi det er affaldsprodukt, konkurrerer det ikke med
andre spiselige råvarer og medfører ingen ændringer i
arealanvendelsen. Den retslige ramme spiller en
afgørende rolle i udviklingen af et sundt marked og
kan støtte udviklingen med en præcis og klar
lovgivning om biobrændstoffer, der har til formål at
fremme avancerede biobrændstoffer.

formål at beskytte både menneskers og dyrs sundhed,
da nogle kemiske forbindelser kan påvirke de endelige
forbrugere som følge af bioakkumulering. UCO kan
derfor kun anvendes til fremstilling af biodiesel og
andre kemiske produkter.
EUs gennemførelsesforordning 142/2011 definerer de
betingelser, der skal følges fra sag til sag om hvorvidt
UCO er egnet som råmateriale i produktion af
biodiesel, og processen, der skal følges. EUforordningen 1069/2009 fastsætter
sundhedsbestemmelser for så vidt angår animalske
biprodukter og afledte produkter, der ikke er henvendt
til konsum, og ophæver EU forordningen 1774/2002.

5.1 Politiske rammer
Den politiske ramme for biodiesel
Politiske rammer for husholdningsbaseret UCO
Direktivet om vedvarende energi 2009/28 / EC (RED)
præsenterer den lovpligtige anvendelse af vedvarende
energi i EU’s transportsektor. Ifølge dette direktiv, skal
medlemslandene opfylde et krav om at mindst 10%
af det nationale energiforbrug i transportsektoren skal
komme fra vedvarende energikilder i 2020.
Sideløbende kræver direktivet om brændstofkvalitet
2009/30 / EC (FQD), at europæiske
energileverandører reducerer livscyklussen på
drivhusgasudledningen (per energienhed fra
brændstof og leveret energi) med mindst 6% ved
udgangen af 2020 - forudsat at man bruger 2010
som udgangspunkt.

UCO forsyningskæden er ikke blevet reguleret meget;
nogle få europæiske bestemmelser lovgiver om UCO
indsamling og genbrugssystemer.
Affaldsrammedirektivet 2008/98/EC klassificerer
UCO i kategorien "spiselig olie og fedt" (EWC 20 01
25). Medlemslandene er nødt til at kontrollere de
virksomheder, der er ansvarlige for indsamling og
håndtering eller behandling af UCO. Det betyder, at
alle operatører, der indsamler eller behandler UCO
skal indhente en tilladelse fra deres lands
myndigheder med angivelse af arten og mængden af
affald, der skal behandles, eventuelle nødvendige
tekniske krav, forholdsregler der skal tages i
betragtning og oplysninger, der skal stilles til rådighed
på anmodning fra den myndighed (oprindelse,
bestemmelsessted og behandling af affald samt typen
og mængden af den slags affald).

Artikel 7b i FQD sammen med artikel 17 i RED opstiller
bæredygtighedskriterierne, som biobrændstoffer skal
opfylde for at kunne modregnes i målet for
besparelser i drivhusgasudledningerne. RED tilskynder
udviklingen af biobrændstoffer fremstillet af "affald,
restprodukter, celluloseholdige nonfood-materialer og
cellulose lignende materialer", som kan tælles dobbelt
i regnestykket om at nå målet for reduktionen af
emissioner. Som ved almindelige
biobrændstofskæder, skal biobrændstoffer fremstillet

Lovgivning om animalske biprodukter 1774/2002
forbyder brugen af UCO, (som stammer fra
restauranter, cateringvirksomheder og køkkener) som
ingrediens i dyrefoder. Denne foranstaltning har til
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af affald påvise overensstemmelse med
bæredygtighedskriterierne via tredjeparts certificering i
henhold til EC godkendte certificeringsordninger
såsom International Bæredygtigheds- og
kulstofcertificering (ISCC). Der er løbende diskussioner
i ledelsen af de forskellige EU-medlemslande, om
UCO fortsat skal være berettiget til dobbelttælling
eller om certificering af UCO indsamlere bør omfatte
en undersøgelse af en prøve fra deres UCO
leverandører.

reference for medlemslandene, så de kan definere
egne nationale mål. Disse kan være lavere end 0,5%,
så længe medlemslandene tilbyder en passende
forklaring. Men de skal begrunde en fastsættelse af et
lavere mål end 0,5% og indberette årsagerne til den
manglende opfyldelse af deres nationale mål.

God praksis i EU medlemslandenes lovgrundlag
I Portugal gør forordningen PEM 2009 lokale
myndigheder ansvarlige for indsamlingen af
husholdningsbaseret UCO. Den fastsætter også
målsætninger for den nærmeste fremtid og
sanktioner, der skal betales ved manglende
overholdelse. Derudover specificerer den portugisiske
NREAP målsætningerne for biodiesel baseret på UCO.

EU28 har gennemført forskellige foranstaltninger for
at støtte sektoren for biobrændstof. Mens
skattelettelser på biobrændstoffer gradvist er blevet
afskaffet af størstedelen af medlemslandene, er
obligatoriske mål om at inkorporere biobrændsel en af
de stærkeste og mest anvendte støtteforanstaltninger.
FQD og CEN tekniske standarder regulerer både
egenskaber og mængden af biobrændstoffer, der kan
iblandes fossilt brændstof.

Tyskland har introduceret obligatorisk
certificeringssystem af alle dobbelttællende materialer
(BimschV). Som ved almindelige biobrændstofskæder
skal biobrændstoffer produceret af affald vise
overensstemmelse med bæredygtighedskriteriet
gennem en tredjeparts certificering i henhold til
enhver godkendt certificeringsordninger såsom ISCC.

Der er en igangværende diskussion om et nyt direktiv,
der vil ændre RED, det såkaldte Indirect Land Use
Change Directive (ILUC). Dette bør tage fat på de
miljømæssige og sociale problemer, som
produktionen af 1. generations biobrændstoffer har
skabt på grund af deres indirekte virkning på
fødevarepriserne, udledning af drivhusgasser eller
arealanvendelse. Den voksende produktion af
biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder har
forårsaget yderligere arealanvendelsesændringer, da
landmænd er blevet tvunget til at udvide deres
dyrkede områder for at opretholde forsyningen af
fødevarer, hvilket forårsager yderligere
drivhusgasemissioner og truede økosystemer.

I Italien er der for nyligt blevet vedtaget en lov, der
kræver, at indhold af avancerede biobrændstoffer i
benzin og diesel er på mindst 0,6% i 2018 og stiger til
2% i 2022. Dette mål giver investorer en større
sikkerhed og incitament til at investere.

5.2 Identificerede barrierer
Fra UCO perspektivet

Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet har
forskellige synspunkter på avancerede
biobrændstoffer og UCO. Parlamentet godkendte et
obligatorisk delmål for avancerede biobrændstoffer på
1,25%, men undlod at inkludere UCO, hvilket gør, at
UCO kun er støtteberettiget og tælles dobbelt i
forhold til målet om 10% vedvarende energi. På den
anden side, er Det Europæiske Råds aftale ikke en
bindende inkorporering af avancerede
biobrændstoffer. Den etablerer et meget mindre
ambitiøst delmål på blot 0,5% for avancerede
biobrændstoffer, eksklusive UCO-udstedt biodiesel.
Dette delmål er ikke obligatorisk og vil fungere som en
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Den største hindring for at ekspandere
genanvendelsen af UCO i dag er formentlig de
politiske aspekter og ikke de tekniske eller sociale
aspekter. De offentlige myndigheder kender ikke til de
potentielle fordele ved genbrugen af UCO, selvom det
er dem, som burde promovere dette. Konsekvensen
er, at der er en stor tvetydighed i definitionen af UCO
som affald eller biprodukt, hvilket resulterer i usikre
behandlingsforløb. Der er et reelt behov for en ramme
med ensartede regler, som fokuserer på indsamlingen,
behandlingen og genbrugen af UCO.
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Fra biodiesel perspektivet

overvejes af politikere, som skal opfordre og facilitere
implementeringen af værdikæden fra UCO til
biodiesel. De politiske kræfter er vigtige for at sikre en
bredere bekræftelse af UCO-genanvendelse.

Til trods for at RED har til formål at etablere en
komplet harmonisering af bæredygtighedskriteriet for
biobrændsel, er både certificeringsprocessen og listen
over støtteberettigede materialer til dobbelttælling
ikke harmoniseret på tværs af EU-28, hvilket skaber
hindringer på det internationale marked.

Debatten om den cirkulære økonomi og
gennemgangen af Affaldsdirektivet 2008/98/EC
(forslaget er planlagt til efteråret 2015) er gode
muligheder for at øge bevidstheden omkring
vigtigheden af genanvendelse af UCO som
bæredygtig biodiesel.

Dobbelttælling kan tilføje flere problemer, hvis dens
værdi ikke er sikker og tillægger enhver
forretningsmodel en unødvendig kompleksitet, hvilket
tilføjer en unødvendig risiko. Desuden er svigagtige
aktiviteter inden for produktion og handel med UCObaseret biodiesel en relevant trussel mod etableringen
af et gennemsigtigt og fair marked af råvarer, der kan
dobbelttælles. Bæredygtighedsordninger kræver ingen
indberetning af resultaterne af kontrollen af de
dobbelttællende materialestrømme, før biodiesel
sælges til producenter af fossile brændstoffer. Denne
mangel på strengere kontrol i hele indsamlings- og
produktionskæden af UCO fører til en kunstigt øget
efterspørgsel på jomfruolie, der udelukkende
anvendes til produktion af biobrændstoffer - en
ulovlig praksis, der påvirker det vegetabilske
oliemarked meget.

Først bør de lovgivningsmæssige uklarheder i
definitionen af UCO som fødevareaffald i stedet for et
biprodukt fjernes. Det vil gøre det muligt at genbruge
større mængder af UCO og på en nemmere måde.
Den nye lovgivning burde inkludere ambitiøse mål
såvel som en fuldstændig liste over affald og
restprodukter berettiget til dobbelttælling. Det
sidstnævnte skal beskrives ned i mindste detalje for at
afklare enhver tvivl om dens gennemførelse og
etableringen af klare og ensartede forvaringsregler og
procedurer.
Derefter kunne det reviderede direktiv stimulere
regionale/kommunale myndigheder til at etablere nye
UCO indsamlingssystemer. De lokale myndigheder er
normalt de vigtigste projektansvarlige, og derfor bør
enhver politisk handling tage hensyn til dem.
Direktiver på EU-niveau kan samarbejde med
Borgmesteraftalen (et redskab for europæiske byer,
der ønsker at gå foran på klimaområdet) om
udbredelsen af god praksis, informationskampagner
og målsætninger for genanvendelse i forhold til lokale
handlingsplaner for vedvarende energi. Disse planer
kan inkludere forpligtelser om at bruge UCO-baserede
biobrændstoffer i den offentlige transports vognpark
eller designe indsamlings- og genbrugsprogrammer.
Derudover kan Europa-Kommissionen gøre en større
indsats for at informere og øge bevidstheden om
vigtigheden af at omdanne UCO til bæredygtig
biodiesel. I lighed med andre initiativer som fx
indsatsen om at reducere brugen af plastik kan
Europa-Kommissionen støtte arrangementer på højt
niveau med fokus på UCO-genanvendelse eller
sponsorere europæiske kampagner for indsamling af
husholdningsbaseret UCO.

Til dette formål er sporbarheden af UCO-baseret
biodiesel et vigtigt spørgsmål, som kræver
veldefinerede certificeringsveje samt gennemskuelige
procedurer og enkelt bureaukrati.
Dårlig synergi med transportsektoren forhindrer
udviklingen af højere blandinger af biobrændstoffer på
markedet. En højere andel af biobrændstoffer i olie
kan muligvis genere flere forurenende stoffer og skade
motorer, der ikke er forberedt til disse højere
blandinger.

5.3 Muligheder
I dag er brugen af affald til energiformål et meget
relevant emne. Genanvendelsen af UCO og
konverteringen til biodiesel tilbyder et reelt
bæredygtigt alternativ for problematisk affald, som
skaber en væsentlig indkomstkilde og samtidig
reducerer miljøforurening og den fossile
brændstofafhængighed. Disse fordele skal forstås og
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(petroleum udvundet af biomasse til brug ved luftfart).
Dette kunne være en ny mulighed og bør undersøges
nærmere og støttes, da der allerede har været enkelte
UCO-drevet flyvninger (10% blandet med traditionel
petroleum), og nogle store virksomheder studerer
anvendelsen. Europa-Kommissionen er en del af det
europæiske initiativ European Advanced Biofuels
Flight Path, som fremmer produktionen, brugen og
opbevaringen af bæredygtige biobrændstoffer inden
for luftfartsindustrien. Muligheden for at producere
UCO-baserede vedvarende jetbrændstof bør tages i
betragtning som en ny mulighed, og derfor bør der
opfordres til at gøre det til et konkurrencedygtigt og
levedygtigt alternativ.

energibesparelser.

Derudover kunne forbruget også stimuleres ved at
indføre højere obligatoriske mål for
biobrændstofblandinger, især for tung transport.
Denne foranstaltning ville også kræve et bedre
samarbejde med bilindustrien, så motorer kan blive
kompatible med højere niveauer af biobrændstoffer i
fossile brændstoffer. Dette samarbejde og den
essentielle rolle, som European Committee for
Standardization spiller, kan muliggøre en højere andel
af biobrændstoffer tilsat i fossile brændstoffer uden, at
det vil påvirke køretøjets ydelse eller give en
forværring i udledningen af forurenende stoffer.

Yderligere relevant lovgivning fra EU og RecOillandene findes i bilag V.

Endelig er der adskillige støtte- og
investeringsværktøjer tilgængelige på EU-, nationalt
og regionalt plan til forskning og produktion af
avancerede biobrændstoffer på ikke-kommercielt
niveau. Horisont 2020, Strukturfondsmidler eller NER
300 kan muliggøre investeringer og forskning inden
for biobrændstof, mens statslige lånegarantier, EIB-lån
(Den Europæiske Investeringsbank) og andre
finansielle produkter (fx JESSICA - Fælles europæisk
støtte til bæredygtige investeringer i byområder) kan
fremme offentlige og private midler til produktion af
UCO-baserede biobrændstoffer.

Bilag VI indeholder RecOils programerklæring ”Fra UCO
til biodiesel – 2030. Omdan skrald til en ressource”.

Efter 2020 vil Europa-Kommissionen begrænse
omfanget af sine handlinger med hensyn til
avancerede biobrændstoffer, mens landebaserede
initiativer vil få mere og mere plads. Faktisk vil
medlemslandene spille en vigtig rolle i at støtte UCObaseret biodiesel. Ifølge Direktivet om etablering af
infrastruktur for alternative brændstoffer skal
nationale myndigheder kontrollere området for
alternative brændstoffer og designe passende juridiske
rammer. Samtidig begrænser Retningslinjer for
statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020
ikke medlemslandenes kapacitet for at kunne beholde
offentlig finansieringsstøtte til produktionen af
avancerede biobrændstoffer. Så regeringer kan
definere ambitiøse mål og incitamenter til at fremme
udviklingen af UCO-baseret biodiesel.
På trods af den manglende enighed i Det Europæiske
Råd bør Energibeskatningsdirektivet ikke fjernes fra
den politiske dagsorden. Dette direktiv kan være et
vigtigt redskab i at understøtte UCO-baseret biodiesel
ved tilbagebetaling af dens kulstof og
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6. Pilotprojekter i RecOil landene –
Eksempler og god praksis
Der blev udført otte pilotprojekter i de fem RecOil
lande (Danmark, Grækenland, Italien, Portugal,
Spanien), som satte fokus på indsamling og udnyttelse
af lokalt brugt madolie samt stimulering af nye og
forbedre eksisterende UCO indsamlingssystemer.
Målet med pilotprojekterne var at teste og validere
god praksis identificeret af RecOil konsortiet, og
derved vise gennemførligheden og potentielle fordele
til de lokale myndigheder, borgere og hele samfundet,
og for at tilskynde til lignende initiativer i andre
regioner og ved andre organer.

identificere kommuner, der var motiverede og
engagerede til at implementere nye eller forbedre
eksisterende UCO indsamlingssystemer og/eller hele
værdikæden fra UCO til biodiesel. En forudsætning for
at starte planlægningen og implementeringen af
sådan et initiativ er motivation og engagement.
Offentlige instanser er ansvarlige for at sikre, at private
aktører (UCO indsamlere, biodiesel virksomheder osv.)
har de rigtige tilladelser, kapacitet og infrastruktur
samt, at de ønsker at engagere sig og deltage aktivt i
UCO kæden. Udvælgelsen bør ske på baggrund af et
specifikt offentligt udbud. I de fleste tilfælde er private
aktørers motivation direkte afhængig af deres
forventede økonomiske gevinst.

Pilotprojekterne blev understøttet af omfattende og
målrettede kampagner, for at øge den offentlige
interesse omkring genbrugen af UCO, øge
opmærksomheden og opfordre til aktiv deltagelse fra
husholdninger og andre interesserede aktører.

Fase 2: Test af god praksis ved tilpasning til lokale
forhold

Erfaringerne fra projektet vil understøtte
affaldsindsamlingsvirksomheder, politikere på lokalt
og regionalt niveau, og andre relevante aktører, (f.eks.
private driftsledere, lokale/regionale UCO indsamlere,
biodiesel producenter, forbrugerorganisationer) som
vil opskalere og ensrette indsamlingen af UCO fra
husholdninger. Spørgsmålene der adresseres er
relaterede til parametre, som kan have en effekt på
projektets fremskridt og resultater, relevant lovgivning
og støttemekanismer til en effektiv implementering af
værdikæden fra UCO til biodiesel, aktiviteter der kan
føre til effektive oplysningskampagner og fremme
udbredelsen og kopiering af sådanne initiativer, som
RecOil-projektet.

RecOil pilotprojekterne testede forskellige tilgange til
at opbygge, implementere, promovere og
vedligeholde et succesfuldt UCO indsamlingssystem
(værdikæden fra UCO til biodiesel). Kommunerne og
UCO indsamlerne samarbejdede om implementering
af de mest egnede og omkostningseffektive
indsamlingssystemer tilpasset til de lokale forhold.
Den indledende analyse af pilotprojekternes udvikling
fokuserede på følgende kritiske aspekter:
1. lokale forhold og infrastruktur
2. Implementering af UCO forsyningskæden
3. Støttemekanismer og finansiering
4. Kapacitetsopbygning
5.Projektledelse
6.Overvågning og vedligeholdelse.

Faserne i opstarten af RecOil pilotprojekterne:

Fase 1: Identificering af lokale samarbejdspartnere –
Udvælgelse af kommuner og private aktører

Fælles grundlæggende elementer og andre tiltag har
hjulpet kommuner og deltagende
affaldshåndteringsvirksomheder i processen med at

Det første skridt for RecOil partnerne var at
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opbygge et driftsklart UCO styringssystem, der kan:

Målet med RecOil kampagnerne var at:

> vurdere geografiske, socioøkonomiske, tekniske,
politiske og institutionelle aspekter, der påvirker
UCO til biodiesel-kæden på lokalt plan;

> kommunikere fordelene ved genbrug af UCO
for husstande, samfundet og fremtidige
generationer

> opbygge beslutningstagers kapacitet med
hensyn til UCO værdikæde processer;

> skabe bevidsthed og motivere befolkningen til
at genbruge deres UCO; at indsamle og
bortskaffe det rigtigt ved UCO
indsamlingssteder og ikke skylle det ud i vasken

> opbygge samfundsbevidsthed og
adfærdsændringer;

> tiltrække mediebevågenhed, så projektets
budskaber kunne spredes

> udbrede / give redskaber til vurdering og styring
af UCO kæden;

> styre indsamlingen af en tilfredsstillende
mængde UCO

> overvåge systemets funktioner og give nøjagtig
og up-to-date information;

> udfordre genskabelsen af initiativet i andre
regioner.

> fastholde og styrke bæredygtigheden af UCO
indsamlingen og omdannelsessystemet.

Målrettede markedsførings- og
kommunikationsmæssige aktiviteter inkluderede:

I omdannelsen til biodiesel blev der testet to metoder:

> pressekonferencer- offentlige præsentationer
> undervisningsarrangementer og skolebesøg
> deltagelse i events - for borgere
> foldere/flyers til omdeling og via e-mail
> kampagner på gaden
> medieeksponering gennem: pressemeddelelser,
avisartikler, radioannoncer, TV-interviews,
sociale medier, internetkampagner
> publicering af artikler i tekniske- og
videnskabelige tidsskrifter
> udendørs kampagner - skiltning på
indsamlingssteder og køretøjer.

> UCO indsamling ved offentlige
indsamlingssteder rundt omkring i byen, nemt
tilgængeligt for beboerne. Den indsamlede
UCO blev så transporteret til udvalgte
biodieselproducenter for at blive omdannet til
biodiesel.
> En mindre indsamling af UCO blev foretaget på
skoler, hvor det blev omdannet til biodiesel på
indsamlingsstedet ved brug af en uafhængig
mindre-skala enhed til omdannelsen til
biodiesel.

Fase 4: Udrulningsplan for en fortsættelse af systemet
Fase 3: Målrettet oplysnings- og
markedsføringskampagne

Der blev udført kvalitetskontrol og lavet en evaluering
af de forskellige aspekter af pilotprojekternes
implementering, og betingelser blev vedtaget for
driften / vedligeholdelsen af systemet efter RecOil
projektets afslutning.

RecOil partnerne har forståelsen for den vigtige rolle,
som kommunikation spiller i forhold til at mobilisere
borgere og for at opnå faktiske resultater og har derfor
udviklet ambitiøse kommunikationsstrategier og
omsat dem til praksis gennem en velplanlagt
kommunikationsplan med målet om at nå et bredt
publikum både regionalt og nationalt.
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følgende overvejelser og barrierer opstå i forhold til
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til husholdningers UCO indsamling:
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i hjemmet, omfattede kampagnen i næsten alle
RecOil pilotprojekter aktiviteter og materialer specifikt
målrettet til at uddanne, motivere og engagere skolens
samfund (elever, studerende, lærere).

> Mangel på viden blandt borgerne samt manglen
på et indsamlingssystem får mange forbrugere
til at hælde UCO direkte ud i vasken.
> Kommunerne kan ofte ikke selv finansiere
opsætningen og vedligeholdelsen af UCO
indsamlingssystemer; dette skal derfor være
”selvfinansieret” ud fra mængden af den
indsamlede UCO.

I projektet blev der identificeret en general svaghed i
forhold til sikkerhed, især UCO tyveri. Et højt antal af
UCO tyverier betød et betydeligt tab i de indsamlede
mængder, hvilket fik nogle kommuner til at installere
hængelåse på olie- containerne. Efter installationen af
hængelåsene, var der en forhøjelse i den indsamlede
UCO mængde.

> Hvis fabrikken til omdannelsen af fedtet ligger
for langt væk kan det medføre høje
omkostninger, hvilket gør indsamlingen mindre
eller- i nogle tilfælde - ikke bæredygtig.

I andre tilfælde blev containerne udstyret med et
intelligent system baseret på M2M-teknologi, hvilket
gav indsamlingsselskaberne mulighed for online
overvågning via et SMS-kort placeret på hver
beholder. Dette medvirker til at minimere
driftsomkostningerne og optimere indsamlings- og
transportprocessen, da man undgår unødvendige ture
for at kontrollere containerne. Systemet indeholder
oplysninger om mængden af UCO i hver beholder, så
UCO’en først indsamles, når beholderen er fyldt. Det
omfatter også et varslingssystem, som advarer om
eventuelle uventede sikkerhedssituationer, som f.eks.
ødelæggelse af containeren, UCO tyveri, UCO spild,
osv.

> Hvis der ikke før har været erfaringer med UCO
indsamlingssystemer til husholdninger i
kommunen, spiller kapacitetsopbygningen for
beslutningstagere og centrale aktører en
afgørende rolle.
> Den lovgivningsmæssige ramme er vigtig for at
fremme indsamlingen af UCO fra husstande.
Måske prioriterer kommunerne ikke
genanvendelse af UCO, da det ikke "juridisk set"
en forpligtelse for kommunerne i forhold til
kompleksiteten og investeringsniveauet, der
kræves for at oprette en UCO til biodiesel kæde.

Nogle steder blev borgerne udstyret med en lille
container (2-5L kapacitet) og plasticposer til
bortskaffelse af UCO derhjemme. Når posen var fyldt
op blev den leveret af borgeren til et offentligt
indsamlingssted. Dør-til-dør indsamlingssystemer
blev også brugt i nogle byer, hvor den indsamlede olie
i et af pilotprojekterne blev konverteret til biodiesel af
et universitet. Pilotprojektet involverede familier, som
modtog ”personlige” containere med et
informationslabel, der forklarede, hvordan man
indsamler UCO korrekt. I den forbindelse blev der
oprettet en e-mail service, så alle spørgsmål vedr.
UCO indsamling kunne blive besvaret.

Selvom RecOil projektet blev implementeret i
forskellige områder og socio-politiske forhold, var der
en del fælles karakteristika såsom en bred
promovering af fordelene ved UCO indsamling,
omfattende inddragelse af lokale aktører og borgere
samt kapacitetsopbygningsaktiviteter. RecOils
partnere stillede teknisk assistance til rådighed for
kommunerne og affaldshåndteringsvirksomhederne,
for at introducere nye UCO indsamlingssystemer
og/eller forbedre de nuværende med det formål at
forøge mængden af indsamlet UCO. I nogle tilfælde
blev det til forslag om en omstrukturering af
placeringen af indsamlingsstederne.

I løbet af RecOil pilotprojektets implementering er der
identificeret nogle fælles succes indikatorer.

RecOil partnerne udviklede oplysningskampagner i
alle regioner, som adresserede de forskellige
målgrupper. Da børn har stor indflydelse på familien
og kan spille en væsentlig rolle ved adfærdsændringer

WWW.RECOILPROJECT.EU

For det første er tillid og støtte fra kommunen/de
lokale myndigheder essentielt. De kan også spille en
afgørende rolle i formidlingskampagnen; for eksempel
gennem annoncering på kommunens hjemmeside,
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breve til borgerne fra borgmesteren, offentlige
præsentationer osv.

placeret på skoler eller tæt ved. Besøg til skoler og
workshops med lærere og unge mødre er effektive
kommunikationsmidler, så den nye generation bliver
opmærksom på vigtigheden af genbrug og
genanvendelse.

Offentlige udbud kan støtte de lokale myndigheder i
at identificere de mest kompetente leverandører til de
forskellige UCO relaterede tjenester (indsamling,
forarbejdning og distribution).

Mere information om RecOil pilotprojekterne og de
markedsføringsmaterialer, der er udviklet, kan findes i
bilag II og III.

En aktiv involvering af de lokale aktører (f.eks.
naboer/borgerforeninger, NGO’er, lokale
affaldshåndteringsvirksomheder, skolefælleskaber) er
en forudsætning. Især involvering af skoler er ofte
fundamentalt, da UCO indsamlingssteder ofte er

Vejledende faser i udviklingen af et nyt indsamlingssystem
1. Opsætning af uco indsamlingsprojektet: Påvirk kommunens ledelse, få
opbakning. Forberedende aktiviteter, lokale indsamlingssteder.
2. Skab offentlig opmærksomhed: Om fordelene ved uco genbrug og om det nye
uco indsamlingssystem.
3. Promover indsamlingen af UCO: Motiver til at øge indsamlingsindsatsen/øg
den indsamlede mængde UCO.
4. Sørg for bæredygtighed efter projektet slutter: Engager intressenter, tiltag til at
forbedre de juridiske rammer og fjerne barrierer.
5. Vis resultaterne og opfordring til at udvide systemet inden for kommunen samt
nye systemer i andre kommuner.
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7. Konklusion
RecOil-projektet, som er medfinansieret af Intelligent
Energy Europe-programmet, vil øge andelen af
bæredygtig biodieselproduktion og videreudviklingen
heraf på lokalt, regionalt og europæisk niveau.

placere UCO containere tæt på andre affalds/genbrugsfaciliteter og steder med stor synlighed af
vedligeholdelses- og sikkerhedshensyn.
I løbet af RecOil-projektet er der blevet udført otte
pilotprojekter til indsamling og udnyttelse af lokalt
produceret UCO fra husholdninger og for at stimulere
nye eller forbedre eksisterende indsamlingssystemer.
Erfaringerne fra projektet med promovering,
indsamling, konvertering og kommercialisering af UCO
kan hjælpe affaldshåndteringsvirksomheder,
beslutningstagere hos lokale og regionale
myndigheder samt relevante aktører (fx private
operatører, lokale/regionale UCO-samlere,
producenter af biodiesel, forbrugerorganisationer), der
forsøger at skalere og ensrette UCOindsamlingsordninger fra husholdninger. Samtlige
RecOil-lande har udviklet en oplysningskampagne
rettet mod forskellige målgrupper. Det er en vigtig
forudsætning, at man aktivt arrangerer de lokale
aktører (fx naboer, borgerforeninger, NGOs, lokale
affaldshåndteringsvirksomheder og skoler). Aktiviteter
og materialer, som er målrettet specielt til at uddanne,
motivere og engagere skolerne (elever, forældre,
studerende og lærere), er essentielle, da børn har en
vigtig indflydelse på familien og kan spille en vigtig
rolle i at ændre adfærden i hjemmet.

UCO er en problematisk type affald, hvis det ikke
bortskaffes korrekt, men hvis det bliver indsamlet og
genbrugt er det en energiressource. At genbruge UCO
som biodiesel medfører en reduktion af
miljøforureningen (forårsaget af forkert bortskaffelse
af UCO) og afhængigheden af fossile brændstoffer
(biodiesel fra UCO kan erstatte 1,5% af det nuværende
EU27 dieselforbrug) og udgør samtidig en væsentlig
indtægtskilde.
RecOils arbejdsplan har inkluderet aktiviteter, der skal
tilskynde til, øge og optimere husholdningernes
indsamling af UCO og konverteringen til biodiesel
gennem vurdering og præsentation af god praksis,
oplysningskampagner og inddragelsen af de vigtigste
aktører på markedet, og samtidig give politiske
anbefalinger omkring energipolitik på nationalt og
europæisk niveau. En bred vifte af værktøjer er blevet
udviklet, fx offentlige meningsmålinger, målrettede
kampagner og materialer, tekniske analyser af
værdikæden UCO til biodiesel og en praktisk guide
(også et online værktøj) til at hjælpe beslutningstagere
og nye interessenter med, hvordan man
implementerer værdikæden UCO til biodiesel og
samtidig skitserer de kritiske aspekter og vigtigste trin
til at optimere et UCO indsamlingssystem og giver
eksempler fra RecOil-landene og EU.

RecOil har identificeret følgende vigtige
succesfaktorer, når man bygger et UCOindsamlingssystem:
> Støtte fra lokale forvaltninger, involvering af
kommunale affaldshåndteringsvirksomheder og
involvering af lokale interessenter

Resultaterne fra husstandsundersøgelserne og
interviews med aktører på markedet har vist, at i de
fem RecOil-medlemslande (Danmark, Grækenland,
Italien, Portugal og Spanien) er den mest brugte
metode for indsamlingen af UCO etablering af
offentlige indsamlingspunkter, som er lettilgængelige
og tiltrækker mange mennesker, fx gader, skoler,
supermarkeder, parkeringspladser, kommunale
bygninger, genbrugsstationer mv. Det anbefales at
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> Velegnede UCO-indsamlingssteder på
offentlige områder (strategisk placeret på
lettilgængelige og praktiske steder)
> Fokus på borgernes bevidsthed med
regelmæssig og målrettet kommunikation via

42

UCO TIL BIODIESEL: PRAKTISK GUIDE

mange kanaler

velhavende europæisk marked for UCO skal der
foretages nogle specifikke foranstaltninger som fx klar
og tydelig lovgivning om biobrændstoffer, højere
iblandingsprocenter af biodiesel i transportsektoren,
øge andelen af offentlige ressourcer til produktion af
og forskning i avancerede biobrændstoffer,
foranstaltninger til at støtte små producenter på lokalt
niveau, en tydelig lovgivning om affald og udvikling af
certificeringsordninger, øge bevidstheden blandt
politikere og i offentligheden osv.

> Motivering af borgere til aktiv deltagelse ved at
gøre det nemt for dem at aflevere/bortskaffe
UCO
> Involvere skolerne (studerende, lærere og
forældre) ved at gøre dem til ambassadører og
dermed være med til at sprede de vigtige
budskaber
Biodiesel er velkendt som et vedvarende, miljøvenligt
og bæredygtigt brændstof. Det laves ved en kemisk
ændring af egenskaberne i vegetabilske og animalske
fedtstoffer, som gør, at disse olier bliver omdannet til
at ligne petroleumsbaseret brændstof. Dette muliggør
en højere iblandingsprocent, når biodiesel skal blandes
sikkert i fyringsolie og transportolie. Udover at undgå
konkurrence med landbrugsfødevarer har biodiesel,
der produceres af UCO, også den laveste udledning af
drivhusgas (GHG) blandt biobrændstoffer, hvilket
sikrer en GHG-udledningsbesparelse på 88%.

Det er vigtigt, at politikerne er opmærksomme på
fordelene ved brugen af UCO som råvare i
produktionen af biodiesel og at opfordre til og fremme
implementeringen af værdikæden UCO til biodiesel.
De politiske kræfter er vigtige for at sikre et bredere
engagement til at genbruge UCO, især på lokalt
niveau, som resulterer i en bottom-up tilgang.

At omdanne UCO til biodiesel afhænger af en række
faktorer (fx miljøet, kvaliteten af den indsamlede UCO
mv.) og af de forskellige retningsgivende rammer i EUmedlemslandene, og derfor er effektiviteten af disse
afhængig af, hvor godt faktorerne er blevet tænkt ind i
designfasen. Relevant politik og støtteforanstaltninger
kan føre til en effektiv implementering af værdikæden
UCO til biodiesel og kan fremme udvidelsen og
gentagelsen af lignende initiativer. I øjeblikket er der
på EU-, nationalt og regionalt niveau flere
støtteprogrammer tilgængelig til forskning og
produktion af avancerede biobrændstoffer på et ikkekommercielt niveau.
Den nuværende europæiske politiske ramme
illustrerer forskellige forordninger og direktiver,
heriblandt Europa Parlamentets direktiver om hhv.
vedvarende energi og affald, på EU- og nationalt
niveau, som har indflydelse på indsamlingen og
håndteringen af UCO - ikke kun i forhold til affalds- og
genbrugspolitik, men også i forhold til
biodieselproduktionen og distributionsprocessen.
Både på EU- og nationalt niveau er der er stadig
mange barrierer, som begrænser brugen af UCO som
råvare. For at kunne fjerne disse barrierer og udvikle et
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BILAG
Bilag I. Eksempel på kontrakt protokol/aftale mellem involverede parter i UCO
til biodiesel kæden.
Definitioner
> Objekt: Kontrakt – Aftale protokol
> Projekt: Forvaltning af den selektive indsamling af UCO fra husholdninger i ansvarsområdet.
> Service udbyder: Virksomheden som er udvalgt gennem nogle definerede udvælgelses kriterier i et
udbud, er i sit ansvarsområde, ansvarlig for den selektive indsamling af UCO fra husholdninger og den
videre behandling.

Indledende overvejelser
Der kan være flere forskellige kontrakter der er med til at definere forholdet mellem service udbyderen og det
offentlige eller den offentlig-privat enhed så som en affaldshåndteringsvirksomhed, en kommune, et lokal miljø
agentur, en provins, en region osv. I nogle tilfælde vil der være en offentlig transport virksomhed involveret i
indsamlingen af husholdnings UCO gennem en kontrakt med service udbyderen, hvilket fastsætter en
obligatoriske mængde biodiesel, de er nødt til at anskaffe for at køre deres flåde. Nogen gange er kontrakter
etableret mellem mere en to parter.

Primære variabler
Projektets opsættelse og udførelse kan blive finansieret og/eller medfinansieret af:
> beboerne (direkte gennem procenter af affaldsbeskatningen eller indirekte gennem andre ordninger for
offentlige bidrag)
> service udbyderen, som kan drage fordel af UCO genbrugsvirksomheden;
> andre aktører

På baggrund af projektets finansieringskilde og ansvarsfordelingen, kan projektets detaljer designes af:
> kommunen eller andre offentlige myndigheder
> Affaldshåndteringsvirksomheden,
> Landets projektpartner
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> Service udbyderen
På baggrund af projektets finansieringskilde og ansvarsfordelingen, kan indsamlingsudstyret være ejet af:
> Kommunen
> Affaldshåndteringsvirksomheden,
> Service udbyderen
> Andre aktører

Centrale elementer i en kontrakt mellem service udbyderen og den lokale kommune
Den optimale kandidat til at lede husstands UCO indsamlingsprojektet bliver identificeret gennem et
kommunalt udbud. Den vindende kandidat forpligter sig til at lede projektet i henhold til forudbestemte detaljer,
der er specificeret i en tekniskarbejdsplan, som er bilag til kontrakten, den kan revideres periodisk. Følgende
parametre bør indgå i en tekniskarbejdsplan, der er bilag til kontrakten:
> Projektområdet;
> Detaljer om indsamlingssystemet (antal, type, kapacitet og placering af indsamlingscontainere);

> Hyppigheden for tømning og rengøring af UCO containerne;
> Konverteringsudstyret og teknologien (lastbiler, opbevaringsfartøj, behandlingsanlæg, procedurer);

> Formålsbestemt personale ( antal, roller, kontrakter).

Aftalen mellem den lokale kommune og service udbyderen tillader ofte at service udbyderen bruger nogle
særlige beholdere til indsamlingen af husholdnings- UCO, som med jævne mellemrum skal tømmes og renses. I
nogle tilfælde bruger service udbyderen kommunens indsamlingssteder eller rekreative områder som tidligere er
blevet defineret af kommunen til at indsamle husholdnings- UCO. Kommunerne der organiser en dør til dør
indsamling af affald skal inkludere UCO i dette indsamlingssystem.
De kontraktuelle partnere skal blive enige om både kvantitative og kvalitative mål. Projektlederen skal udføre
periodiske analyser af projektets resultater, i form af kvalitet, effektivitet og sammenhæng med de retslige
rammer.
Der er også blevet allokeret finansielle ressourcer ved hjælp af ”værdi for pengene” metoden, for at opnå
effektivitet i sæt up’et og implementeringen af indsamlingssystemet. I en periodisk analyse af projektet
resultater, samtidig med an analyse af budgettildelingen skal sikre projektets bæredygtighed. Dette er også en
måde hvorpå man kan i projekts implementering kan identificere succes faktorer og barriere for dette. En
evaluering skal udføres af en tredjepart.
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Det kræves at kommunen aktivt deltager i at øge den offentlige bevidsthed, ved at lede en
promoveringskampagne. Service udbyderen er pålagt at forsyne beboerne med den nødvendige information
omkring optimal brug og bortskaffelse af brugt madolie. Denne information skal motivere beboerne til aktivt at
deltage i indsamlingen af UCO.
En formidlingsplan skal præsenteres i god tid til projektlederens godkendelse; den skal revideres regelmæssigt på
baggrund af projektets fremskridt. Dette dokument kan knyttes som bilag til kontrakten.
Service udbyderen skal acceptere at forsyne pålidelige data omkring projektet (mængde og brug af den
indsamlede UCO).
Det anbefales på det kraftigste at garantier i forhold til sikkerhedsspørgsmål bliver omtalt i kontrakten.

Kriterier for udvælgelse af virksomheder som skal transportere og konvertere UCO til biodiesel
De følgende retningslinjer er baseret på interviews med koordinatorer af succesfulde projekter, relateret til
indsamlingen af husholdnings UCO på europæisk niveau.
Ekspert udtalelser anbefaler at overveje følgende kriterier, der er vurderet til at vægte forskelligt i forhold til
vigtighed. De kan bruges til at vurdere den mest hensigtsmæssige kandidat til et udbud for operatører af et
husstand UCO indsamlingsprojekt.

Udvælgelseskriterier

Vægt

Overholdelse af lovgivningen, tilladelse til at udføre aktiviteten

Obligatorisk

Garantier for sikkerhedsspørgsmål

Høj

Gennemsnitlig afstand mellem anlægget og UCO indsamlingsområdet

Høj

Erfaring på området

Høj

Pålidelig metode til at måle / indberette de indsamlede mængder

Medium

Rentable fordele

Medium

Passende niveau af technologi/ nye teknologier, anvendes

Medium

Virksomheden er finansiel robust

Medium

Uddannet personale

Lav

Demonstreret overensstemmelse med enhver af de følgende ISO 14001, EMAS, OHA
18001, ISO 5001

Lav

Mulighed for at give pålidelige data om konverteret UCO-biodiesel

Lav
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Contract Example: Denmark

PARTNER 3 deltager som partner i RecOil projektet, der er medfinansieret af EU’s Intelligent Energy Europe
program. Projektet har til formål at øge indsamling af brugt madolie/fedt i private husholdninger, samt
forarbejdning og brug af den som biodiesel.
Partnerne i projektet er fra sydeuropæiske lande, hvor der i forvejen er etableret systemer til indsamling og
genanvendelse af brugt fritureolie. For dem er formålet med projektet at øge effektiviteten af indsamlingen via
øget fokus på emnet, bedre systemer til indsamling, etc.
For PARTNER 3, der i projektet repræsenterer nordeuropæiske køkkentraditioner, er formålet at undersøge
relevansen af et indsamlingssystem, idet et eller flere pilotprojekter skal give basis for at vurdere, hvordan et
indsamlingssystem kan organiseres i en dansk kontekst og i forhold til den måde vi i øvrigt organiserer
indsamling af affald fra husholdninger. Pilotprojekterne skal desuden danne baggrund for en analyse af
økonomien i sådan systemer, forbrugernes reaktioner, samt et overslag over de klimatiske effekter af
indsamlingssystemer.
PARTNER 3 har allerede gennemført et for-projekt blandt 20 husholdninger med tilknytning til PARTNER 3,
med det resultat at der i en 2-måneders periode blev indsamlet i gennemsnit 875 gram brugt madolie/fedt per
husholdning, svarende til 5,25 kg per år. Kan dette resultat op-skaleres til landsplan, vil den indsamlede mængde
madolie/fedt give basis for en øgning af PARTNER 3’s biodiesel produktion med en tredjedel, svarende til ca.
17.500 tons om året. Selvom ikke alle forbrugere ønsker at deltage i indsamling af brugt madolie/fedt, så er det
alligevel betydelige mængder. Læs mere på RecOil projektets hjemmeside http://recoilproject.eu/index.php/da/pilot-projects-dk - eller pressemeddelelsen om for-projektet http://recoilproject.eu/index.php/da/new-events-dk/96-pressemeddelelse-indsamling-af-brugt-madolie-og-fedt-ihusholdninger-aendrer-omkostninger-til-miljorigtige-ressourcer.
PARTNER 2 har i Tyskland iværksat indsamling af brugt madolie/fedt, og har i den forbindelse et koncept, der vil
kunne overtages i Danmark. Konceptet, kaldet FettSafe, består i en 3-liters plastspand med tætsluttende låg,
påtrykt vejledning til husholdningerne. Når spanden er fyldt afleveres den til PARTNER 2 via normale
affaldscontainere, og forbrugerne få en ny tom spand udleveret. PARTNER 2 transporterer de fyldte spande til
biodieselfabrikken, og den genanvendelige plast skilles fra den brugte madolie/fedt via en shredder.
De sydeuropæiske landes erfaringer er vanskelige at bygge på i Danmark, idet disse landes brugte madoile/fedt
stort set alene er brugt fritureolie, betegnet som UCO (Used Cooking Oil).
På denne baggrund gennemføres i samarbejde et pilotprojekt, som skitseret i det følgende, udformet både som
en projektbeskrivelse og som en aftale, idet PARTNER 3 har brug for en skriftlig aftale til dokumentation overfor
RecOil projektet om at aftalen om at gennemføre et pilotprojekt er indgået:

FORMÅL
Formlet er at bidrage med viden til løsninger til opfyldelse af politiske målsætninger om biobaserede økonomier,
større genanvendelse af husholdningsaffaldet, et fossilfri samfund, EU’s 20-20-20 mål om vedvarende energi
og reduktion af drivhusgasser.
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MÅL
Målet er at gennemføre pilotprojektet med minimum 50 husstande som aktive deltagere i en 6 måneders
periode, idet dette vil danne basis for at kunne belyse den tekniske, logistikmæssige, økonomiske,
adfærdsmæssige og klimatiske relevans og effekt af kildesortering af brugt madolie/fedt i husholdninger,
indsamling af dette samt forarbejdelse og genanvendelse af det som 2. generations biodiesel.

RESULTATER
De konkrete resultater er:
- En teknisk rapport, der belyser den tekniske, logistikmæssige, økonomiske, adfærdsmæssige og klimatiske
relevans og effekt af kildesortering af brugt madolie/fedt i husholdninger, indsamling af dette samt
forarbejdelse og genanvendelse af det som 2. generations biodiesel.
- Indsamling af 131,5 kg brugt madolie/fedt (svarende til den mængde der er indsamlet i ovenfor omtalte
for-projekt) fra 50 husstande over en 6 måneders periode.

AKTIVITETER

1.Pilotområde
Der udpeges efter analyse et egnet område til gennemførelse af pilotprojektet. Det bør i udpegningen prioriteres
og overvejes at
a. Området let kan betjenes, dvs. at det fx er en speciel rute for en renovationsbil, der vælges, sådan at det
alene er medarbejderne på en renovationsbil som skal inddrages i projektet, hvis det findes bedst at
organisere indsamlingen via en renovationsbil.
b. Området skal alene omfatte parcelhuse, hvis det findes bedst at organisere indsamlingen via en container
på en bestemt genbrugsplads, idet det næste udelukkende er parcelhusejere, som benytter
genbrugspladser.
c. Det formentlig er i husstande med mange beboere (nybyggerkvarterer?), der laves mest mad, og hvor der
kan indsamles mest brugt madolie/fedt.
d. Det formentlig kan være lettere at aktivere husstande, som i forvejen er forbundet via en
grundejerforening, en boligforening eller lignende, og at et informationsmøde så kunne arrangeres
sammen med foreningen, og at foreningen formentlig også vil være behjælpelig i forbindelse med
evaluering, promovering eller praktiske ting.

2.Kommunikation
Der udarbejdes og gennemføres en kommunikationsplan. Som udgangspunkt vil planen som minimum
indeholde følgende elementer:
a. Informationsmateriale til husstande, som inviteres til at deltage, fx i form af en folder i størrelsesordenen
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2 A4 sider, eller 4 A5 sider. Materialet skal indeholde oplysning om pilotprojektets formål, opfordre til
deltagelse, give information om tilmelding, samt oplyse om muligheden for at deltage i opstartsmøde.
b. Tekst m.v. til mærkning af udstyr (spand el. lign) og vejledning til husholdninger, samt evt. til container til
opsamling.
c. Materiale til orientering af offentligheden, fx pressemeddelelser, artikler til recoilproject. eu og lignende,
streamers til involveret/de renovationsbiler.
d. Informationsmøde med berørte husholdninger, hvor projektets samarbejdspartnere er til stede og kan
fremlægge planen med pilotprojektet, besvare spørgsmål fra borgerne, tage imod tilmeldinger og
udlevere nødvendige remedier. På grund af sammenhængen mellem bortskaffelse af brugt madolie/fedt
og spildevandet, vil det også være en fordel at ansvarlige for spildevandet i det udpegede område er til
stede.
Vi appellerer til de borgere som gerne vil gøre noget godt for miljø og klima, og de fleste af dem vil gerne vise
omverdenen at de er med i sådanne initiativer. Derfor skal vi på en og anden måde give dem mulighed for at
synliggøre deres deltagelse, fx ved at udlevere streamers til deres biler (”Jeg kildesorterer mit brugte
madolie/fedt for at kunne køre klimavenligt på biodiesel”, el lign) eller lignende.
Det skal sikres at al kommunikation opfylder partnernes krav til synlighed gennem logoer m.v.
Vi kan overveje at give præmie til den eller de husholdninger, som får samlet mest ind (kræver at fyldte
spandene vejes ved levering) eller blot udlodder tre præmier blandt alle deltagere (lettest at administrere), og i
øvrigt gøre det interessant at deltage i projektet, fx via virksomhedsbesøg, foredrag eller lignende.

3. Gennemførelse
Planen iværksættes og gennemføres. Husholdningerne skal have mulighed for at kontakte projektpartnerne om
eventuelle spørgsmål. PARTNER 3 kan tage imod spørgsmål.
4. Evaluering og analyse
Der udarbejdes en teknisk rapport, der belyser den tekniske, logistikmæssige, økonomiske, adfærdsmæssige og
klimatiske relevans og effekt af kildesortering af brugt madolie/fedt i husholdninger, indsamling af dette samt
forarbejdelse og genanvendelse af det som 2. generations biodiesel. Baggrunden for analysen er
a. Spørgeundersøgelse med målsætning om svar fra minimum en tredjedel af de deltagende husstande.
Spørgeskemaet som PARTNER 3 har anvendt i forbindelse med ovenfor omtalte for-projekt, se bilag 1,
kan anvendes til inspiration for et spørgeskema til dette pilotprojekt.
b. Informationer fra projektpartnerne, fx om direkte udgifter og tidsforbrug, andre observationer, forslag og
lign.
Registrering af indsamlede mængder og kvalitet at den brugte madolie/fedt, dvs. eventuelt direkte analyse af
det for at afgøre værdien til fremstilling af biodiesel, herunder om fedtet er harsk, hvis det får en vis alder,
visuelle og subjektive observationer om lugt m.v.
5. Projektkoordinering
Projektets partnere mødes som udgangspunkt 2 gange:
a. Det første møde har til formål at koordinere, dvs. at partnerne er helt enige om formål og
fremgangsmåde m.v., og har mulighed for at diskutere tekniske detaljer og formuleringer. Ved vurdering af
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planerne overvejer partnerne om der er risici forbundet med gennemførelse af planerne, så som
arbejdsmæssige, sundhedsmæssige, brandfarlige, eller lignende, og hvilke forholdsregler, der skal tages,
hvis der vurderes at være risici.
b. Det andet møde har til formål at vurdere / godkende udkast til teknisk rapport, herunder konklusioner
m.v. Det afgøres desuden, hvordan rapporten og dens konklusioner eventuelt kommunikeres ud, idet
PARTNER 3 forbeholder sig retten til at anvende rapporten i RecOil projektsammenhæng, dvs. primært til
informering af projektpartnere og danske interessenter. Mødet konkluderer desuden om partnerne kan
anbefale det afprøvede indsamlingssystem taget i anvendelse i hele kommunen, og også være et
eksempel for andre kommuner, eventuelt efter justeringer på basis af de indsamlede erfaringer.

PARTNERE OG ANSVAR
Pilotprojektet har 3 partnere, nemlig
- PARTNER 3
- PARTNER 1
- PARTNER 2
Følgende tabel viser partneres ansvar for de forskellige aktiviteter, idet symboler angiver partnerenes roller, og
eventuelle kommentarer i fodnoten uddyber dette:
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PARTNER 3

PARTNER 1

PARTNER 2

Renovationsbiler

1 – pilotområde
Det er stort set alene
PARTNER 1, som har
forudsætninger for at
afgøre, hvor det
pilotområde er
2 – kommunikation

Som udgangspunkt
udarbejder PARTNER 3
forslag til formuleringer
m.v.

PARTNER 1 godkender
formuleringer m.v., da de er
den primære afsender i
forhold til kommunens
borgere.

(PARTNER 3 sørger for at
klargøre for PARTNER 2
og renovationsbiler
hvilke informationer de
forventes at kunne
levere efter afslutning –
aktivitet 4)

(PARTNER 3 sørger for at
klargøre for PARTNER 2
og renovationsbiler
hvilke informationer de
forventes at kunne
levere efter afslutning –
aktivitet 4)

PARTNER 2 sørger for at
stille container(e) til rådighed
samt tømning, og
foranstalter desuden
registrering af indsamlede
mængder og kvaliteter,
herunder eventuelt kemisk
analyse samt subjektive
visuelle og olfaktoriske
vurderinger.

Hvis modellen med
indsamling med
renovationsbiler
besluttes, så ombyttes
fyldte spande med
tomme/nye.

PARTNER 3 gennemfører
spørgeundersøgelse,
indsamling af informationer
fra partnere, analyserer
informationer og data, og
udarbejder udkast til teknisk
rapport.

Bidrager med data om fx
direkte udgifter og
tidsforbrug, andre
observationer, forslag og
lign.

Bidrager med data om fx
direkte udgifter og
tidsforbrug, andre
observationer, forslag og
lign.

Bidrager med data om fx
direkte udgifter og
tidsforbrug, andre
observationer, forslag og
lign.

PARTNER 3 koordinerer

Deltager.

Deltager.

Deltager.

3 - gennemførelse

4 – evaluering

5 – koordinering

Ansvarlig for aktivitetens gennemførelse

; Bidrager aktivt med input

; Bliver informeret, evt. rolle som sparringspartner

PERIODE
Projektet gennemføres i perioden X - X.

IMPLEMENTERINGSPLAN
Følgende implementeringsplan forudsætter at nærværende samarbejdsaftale indgås senest uge 45.
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Aktivitet

Tidspunkt

Første partnermøde, med endelig fastlæggelse / godkendelse af
- Udvalgt pilotområde (foreslås af PARTNER 1)
- Metode for indsamling – renovationsbiler, miljøbiler, genbrugspladser (foreslås af PARTNER 1)
- Informationsmateriale til forbrugerne i udvalgte pilotområde (udkast af PARTNER 3, færdiggørelse af PARTNER 1)
- Label på spande /instruktioner til husholdninger
- Beskrivelse af eventuelle risici og afværgeforanstaltninger forbundet med gennemførelse af planerne, så som
arbejdsmæssige, sundhedsmæssige, brandfarlige, eller lignende, og hvilke forholdsregler, der skal tages, hvis der vurderes
at være risici. (PARTNER 3 vil søge at få dette klarlagt via kontakt med pågældende myndigheder før mødet.)
- Kommunikationsplan – anvendelse af pressemeddelelse, artikler, websider, nyhedsbreve, animation, videoklip, streamers,
etc. (foreslås af PARTNER 3)
- Tid, sted, program etc. for informationsmøde (alle, afhænger af PARTNER 1 oplæg til pilotområde)

- Udsendelse af informationsmateriale til husstande i pilotområdet (PARTNER 1?)
- Rekvirering af remedier (spande/bøtter, container(e))
- Rekvirering af andet informationsmateriale
- Planlægning af informationsmøde i detaljer (PARTNER 3)
- Instruktion af renovationsbiler /hvis modellen med husstandsindsamling vælges
- Pressemeddelelse, medier

Gennemførelse af informationsmøde, udlevering af spande, registrering af tilmeldte husstande
Indsamlingsperiode, med udskiftning af spande efter behov, besvarelser af forbrugerhenvendelser efter behov, eventuelt
virksomhedsbesøg, gennemførelse af kommunikationsplanens eventuelle elementer vedr. artikler m.v.

Indsamling af data fra partnerne, spørgeundersøgelse blandt deltagende husstande, udarbejde udkast til teknisk
rapport til belysning af økonomiske, miljømæssige og klimatiske effekter af kildesorteringen af madolie/fedt.
2. partnermøde:
- Vurdere / godkende udkast til teknisk rapport
- Kommunikation af rapporten og dens konklusioner

FINANSIERING
Enhver partner finansierer sin egen deltagelse i pilotprojektet sådan at det skitserede ansvar kan imødekommes.

ØVRIGT
Ønsker en af partnerne at udtræde af pilotprojektet før det er afsluttet, står det frit for vedkommende partner at
gøre dette. Der forekommer jf. ovenstående ikke betaling mellem partnerne, og enhver er ansvarlig for egne
aktiviteter, inklusive eventuelle skader forvoldt af disse aktiviteter eller juridiske søgsmål de måtte forårsage.

UNDERSKRIFTER
PARTNER 3

PARTNER 1

WWW.RECOILPROJECT.EU

PARTNER 2

52

UCO TIL BIODIESEL: PRAKTISK GUIDE

BILAG 1: SPØRGESKEMAET SOM ANVENDTES I FORPROJEKTET
Spørgsmål #

Spørgsmål

Svar

Kommentarer

Identifikation
1

Fedtefads nummer

2

Navn (ikke obligatorisk)

Indsamlet mængde
3

Indsamlet mængde, kg

4

Svarer det indsamlede til den mængde du
forventede fra starten af?

Jeg fik indsamlet (kryds af)
__ Mere
__ som forventet
__ Mindre

5

Hvor meget ville du kunnet have indsamlet, hvis
der indgik Påske eller Jul i indsamlingsperioden?

Teknikken
6

7

Fungerede fedtefadet og dejskraberen som
det skulle? Hvis ikke du kan svare ”Ja”, så
anfør under kommentarer de problemer der
var, eller hvad der kan forbedres.

Kryds af:
__ Ja
__ Nej
__ Næsten

Kryds af:

Hvor skal fedtefadet stå? Skriv under
kommentarer, hvis du fx er bange for at
fedtefadet kan give risiko for
fødevarekvalitet eller lignende i dit hjem.

__ I køleskabet
__ Under køkkenvasken
__ Udenfor
__ Slet ikke hos mig

Praktikken
8

Kryds af:

Er det OK med 2 måneders
indsamlingsperiode?

__ Ja, og kan godt være længere
__ Ja

9

10

11

__ Nej, for lang tid
Kryds af:

Kunne du gøre det til en fast vane at
indsamle brugt madoile/fedt på denne
måde?

__ Ja
__ Nej

Kunne du forestille dig at det kunne blive en
vane at tage fedtefadet med til tømning på
genbrugspladsen?

Kryds af:
__ Ja
__ Nej

Kryds af:

Hvad plejer du at gøre af brugt
madolie/fedt?

__ Fylder det i en tom mælkekarton og
lægger det i skraldespanden
__ For det meste skyller jeg det ud i
håndvasken med varmt vand
__ Hæder det af udenfor i naturen/haven
__ Giver det til hunden
__ Andet - skriv under kommentarer

Formålet
12

Brugt madolie/fedt kan bruges til at lave...

Kryds af:
__ 1. generations biobrændstof
__ 2. generations biobrændstof
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Spørgsmål #
13

14

15

Spørgsmål

Svar

I Graz i Østrig har man beregnet at 1 kg
madolie/fedt mindre i kloaksystemet sparer
samfundet for tab og udgifter på
rensningsanlægget på…

Kryds af:

Jeg tror på at jeg undgår tilstopning af min
egen køkkenvask ved at indsamle brugt
madolie/fedt på denne måde

Kryds af:

Synes du det er miljørigtigt at indsamle
brugt madolie/fedt?

Kryds af:

Kommentarer

__ 3 kr.
__ 30 kr.
__ 300 kr.

__ Ja
__Nej
__ Ja
__ Nej

16

Vil du gerne opfattes som miljøvenlig?

Kryds af:
__ Ja
__ Nej
__ Betyder ikke noget for mig

17

Hvad tror du handelsværdien er af brugt
madolie/fedt?

Kryds af:
__ 0 kr./liter
__ 3 kr./liter
__ 5 kr./liter
__ 7 kr./liter
__ 9 kr./liter
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Bilag II. pilotprojekter i RecOil landene
Athen
Kort fortalt
> Stor Athen (via Panteion Universitet)
> 3,148,284 indbyggere
> 1,049,428 familier.
> Kommunen Athen
> 664,046 indbyggere.
> 221,340 familier.
> Kommunen Marathon
> 33,423 indbyggere.
> 11,140 familier.
> Nyt UCO indsamlingssystem, offentlige indsamlingssteder .

Beskrivelse
1. Området stor Athen
Elin begyndte med en samarbejdsaftale med et universitet (et institut ved Panteion Universitet, Athen), der blev
underskrevet den 2 september 2013. Ifølge denne skal Panteion nå mindst 15 skoler i området stor Athen.
Faktisk startede vi et 6 måneders program med dem, hvor vi nåede ud til 13 skoler i 5 forskellige kommuner i
Athen plus 2 private skoler som også er i Athen. Vi indsamlede 1.010 kg i 4. kvartal 2013 og 3.570 kg i 2014. Vi
fortsætter samarbejdet med de 2 private skoler i 2015, hvor vi har indsamlet 750 kg in 1. kvartal 2015.
Uddannelsesdelen blev afholdt af Universitetet, mens belønningen har været i naturalier, f.eks. IPhones,
bærbare computere og tablets til de 3 vindende elever i hver skole. Prøver fra de private skoler er blevet
videresendt til Elin Volos til analyse. Elin og RecOil sponserede en musikfestival den 21.09.13 for unge, hvor der
blev delt RecOil flyer ud for at øge deltagelsen og opmærksomheden omkring projektet.

2. Byen Athen
Underskrivelsen af samarbejdsaftalen i byen Athen blev forsinket på grund af kommunale og nationale valg,
derfor blev den underskrevet af borgmesteren og godkendt af kommunalbestyrelsen den 11.02.2015. Vi fordelte
containere i 2 skoler (som allerede har indsamlet 950 kg på mindre end 2 måneder) og på nuværende tidspunkt
bliver der placeret containere på yderligere 25 skoler (mængderne vil blive indsamlet i maj).
Uddannelsesprogrammet for lærere og elever er blevet udført af os (ved at have ansat en koordinator specielt
for skolerne) og vi er allerede nået ud til mere end 70 skoler og har udført mere end 140 timers undervisning.
Pressekonferencen er planlagt i den første uge i maj og lastbilen er allerede blevet dækket med RecOil farverne.
En speciel flyer er blevet printet og et specielt klistermærke til containere er blevet udviklet, hvor sponsorer
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Fig. A.1 – Atividades promocionais em Atenas.

(RecOil og kommunen Athen) bliver nævnt, plus skolens navn og klassen. Prøver er også blevet videresendt til
analyse ved Elin Volos.

3. Byen Maraton (og øen Zakynthos)
Vi startede forhandlinger med yderligere to kommuner, Maraton i nærheden af Athen og øen Zakynthos, i et
forsøg på at øge antallet af kommuner i forsøget (som aftalt i Viborg). Den sidste nævnte er sent på den men
kan underskrive i næste uge. Underskriften er en formalitet, da de allerede indsamler mængder, men vi har ikke
inkluderet dem her, da de ikke har underskrevet samarbejdsaftalen endnu. Men i byen Marathon går tingene
godt. Samarbejdsaftalen blev underskrevet og godkendt af kommunalbestyrelsen den 05.03.2015. Vi har
placeret containere på 1 skole og 8 kommunale foreninger (sportsklubber, klubber for ældre og spejdere ) og der
vil blive opstillet yderligere 19 container på skoler lige efter påskeferien. Der er ikke indsamlet nogen mængder
før påske men programmet er følges nøje og vil blive en succes. Vi er nået ud til 29 skoler og kommunale
foreninger og undervisningsprogrammet blev udført af os, der blev brugt omkring 70 timer på undervisning. Der
er blevet udviklet en speciel flyer og et klistermærke, mens lastbilen ikke er udstyret med symbolet for byen
Maraton. Der vil ikke blive holdt nogen ekstra presse konference. Så snart vi kan vil prøver blive sendt til analyse
ved Volos.
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Partnere

For mere information:
www.recoilproject.eu/index.php/el/
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Barreiro, Moita, Montijo & Alcochete

Kort fortalt
> Barreiro, Moita, Montijo & Alcochete (Storbysområde i Lissabon).
> 214,786 indbyggere
> 53,700 familier
> Forbedring af eksisterende offentligt UCO indsamlingssystem

Beskrivelse
Hver kommune har deres egen UCO styringssystem, og egne kontrakter med virksomheder, der er ansvarlige for
indsamling og omdannelse af UCO til Biodiesel:
Barreiro startede sin UCO indsamling I april 2009 med 27 offentlige indsamlingssteder overalt i byen og små
UCO containere til byens restauranter. Nu består systemet af 42 containere placeret på gaden (mest til flaske
deponering) og UCO resterne er indsamlet hver anden uge.
Moita implementerede indsamlingssytemet i januar 2014, hvor der blev installeret indendørs UCO
indsamlingscontainere på kommunale markeder, offentlige foreninger og sportsfaciliteter. Systemet består af 24
indsamlingssteder. Indsamlingsintervaller er variable i overensstemmelse med de mængder af UCO der bliver
indsamlet (oversat i antallet af flasker). Montijo placerede 14 offentlige udendørsindsamlingssteder i de
bymæssige områder i kommunen i 2008, og distribuerede 20 små indsamlingssteder på skolerne. I november
2013, øgede kommunen antallet af indsamlingssteder til 20 containere. Deres indhold er indsamlet på månedlig
basis.
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Fig. A.2 – S.energia Promoveringskampagne.

I 2006, introducerede kommunen Alcochete 7 små containere på kommunale skoler. I 2009, indførte
kommunen 4 offentlige indsamlingssteder på centrale placeringer. I januar 2014 blev de gamle UCO
indsamlingscontainere udskiftet med 12 flaske deponeringsmodtagere placeret på gaderne.
Pilotprojekterne bestod i at hjælpe kommunerne Moita og Alcochete med at introducere de nyeste UCO
indsamlingssystemer og forbedre de eksisterende systemer i kommunerne Barreiro og Montijo. S.energia ydede
teknisk bistand til kommunerne for at øge mængderne af indsamlet UCO, ved at foreslå en omfordeling af
gennemførelsessteder for UCO indsamlingssteder, og udviklede en reklamekampagne direkte henvendt til det
yngre publikum. Ikke desto mindre er der blevet identificeret en generel svaghed, ved alle typologier, hvilket var
sikkerheden. På baggrund af den store mængde af UCO tyveri, som resulterede i et fald i de indsamlede
mængder, installerede kommunerne hængelåse på olie containerne. Efter installation af hængelåse, var der en
stigning i mængden af deponerede UCO.

Promoveringskampagne
I januar 2014 blev en kampagne lanceret for at øge bevidstheden, som bestod af reklameskilte på det udvendige
af offentlige transport køretøjer, så som TCB - “Transportes Colectivos do Barreiro” og TST – “Transportes Sul do

WWW.RECOILPROJECT.EU

59

UCO TIL BIODIESEL: PRAKTISK GUIDE

Tejo” busser. Det er også blevet fremvist RecOil film på bådene på ruten Barreiro-Lisboa fra Soflusa flåden. I
kommunerne Barreiro, Moita, Montijo og Alcochete er Recoil salgsfremmende plakater og skilte er blevet vist i
gaderne og en folder distribueret via de kommunale vandregninger, som nåede 124,000 borgere direkte.
I anden fase af bevidsthedskampagnen var tættere på folket, for at bevidstgøre borgerne om den korrekte
separation og deponering af UCO i oliecontainere placeret på gader og uddele tragte til indsamling af UCO
produceret i husholdningen. I denne sammenhæng uddelte S.energia olietragte med en medfølgende
informationsbrochure i kommunerne Barreiro, Moita, Montijo og Alcochete, for at fordele dem blandt
befolkningen. S.energia udviklede også identifikationsmærker til proceduren med deponering af UCO i
oliecontainere med det offentlige affaldshåndteringsnetværk i kommunen Alcochete og distribuerede tragtene
på de kommunale markeder i Barreiro, Moita og Montijo.

Lokale Partnere

For mere information:
www.senergia.pt

WWW.RECOILPROJECT.EU

60

UCO TIL BIODIESEL: PRAKTISK GUIDE

Cádiz

Kort fortalt
> Byen Cádiz (Andalucía).
> 121,739 indbyggere
> 46,000 familier
> Forbedring af det eksisterende offentlige UCO indsamlingssystem

Overblik
Dette pilotprojekts mål var at forbedre et eksisterende UCO indsamlingssystem fra 2011 i kommunen Cádiz og
øge indsamlingsmængden gennem en målrettet promoveringskampagne.
Projektet involverede kommunen Cádiz som den administrative part, Bio Universal SL som UCO
indsamlingsvirksomheden og APEC som RecOil partner og var målrettet hele befolkningen i kommunen Cádiz (
124.000 indbyggere fordelt i 47.500 boligere). Kampagnen fokuserede på områder hvor mængden af
indsamlede UCO per indbygger var lav.
Indsamlingssystemet startede med 111 containere med en kapacitet på 450L per container, fordelt over hele
byen. Disse containere har en smart applikationsbase med M2M teknologi. Gennem et SMS kort placeret på hver
container, kan indsamlingsvirksomheden overvåge containerne online, hvilket gør at de kan undgå ture til at
tjekke containerens status og optimerer indsamlingen og transport ruterne. Denne applikation giver
informationer om mængden af indsamlet UCO i hver container ( så lastbilerne kun samler UCO når containeren
er fuld). Den inkludere også et advarselssystem som advarer omkring uventede sikkerhedssituationer, så som
ødelagte containere, tyveri af UCO, UCO spild osv.
Forbrugeren bliver udstyret med en specifik lille container o gen plastic pose på baggrund af en forespørgsel om
at kunne bortskaffe UCO derhjemme. Når posen er fuld (kapacitet 2L), bliver den taget ud i den specifikke lille
container og deponeret i indsamlingscontainere placeret i gaderne.

Promoveringskampagne
Der blev afholdt et lanceringsevent i maj 2014, med signering af aftalen mellem de involverede parter i
kommunen Cádiz. Promoveringsaktiviteterne var fokuseret omkring tre hovedlinjer:
- Gademarkedsføring: Events til at præsentere UCO indsamlingssystemet på offentlige steder med mange
mennesker (offentlige markeder, torve osv.)
- Naboforeninger: Samtaler og demonstrationer målrettet naboforeninger. Ved disse samtaler modtog
deltagere praktiske information om hvordan man indsamler og genbruger brugt madolie og de korrekte
måder hvorpå man bruger containerne, med fokus på fordelene ved genbrug og brugt madolie genbrugt
som biodiesel.
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Fig. A.3 – Promoveringsaktivteter i Cádiz .

- Skole workshops målrettet elever. Gennem forskellige spil og aktiviteter blev børn gjort opmærksomme
på vigtigheden af genbrug af brugt madolie, opfordret til at samarbejde og være en del af UCO
indsamlingssystemet.
Kampagnen inkluderede også andre aktiviteter til at opbygge kapacitet, så som forummer til at diskutere
kommunens UCO ledelse i regionen, med det formål at præcisere lovgivnings og administrative spørgsmål og
give vejledning til lokale planlæggere om effektiv UCO ledelse (oktober 2014). Mediedækningen var konstant
under kampagnen ( lokale aviser, TV, radio, sociale medier, osv.)

Partnere

For mere information:
www.agenciaenergiacadiz.org
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Castrolibero

Kort fortalt
> Byen Castrolibero (Provinsen Cosenza).
> 10,165 indbyggere
> 3,900 familier
> Forbedring af eksisterende dør til dør indsamlingssystem

Beskrivelse
Et dør til dør indsamlingssystem blev sat op af byen Castrolibero i samarbejde med ISALP Power Oil (UCO
indsamlingsvirksomhed). En del af det indsamlede olie bliver konverteret til biodiesel ved brug af en
eksperimentel metode udviklet af Universitetet i Calabria (DIMES afdelingen), som senere bliver brugt som
brændstof til skolebusser i kommunen Castrolibero.
Indsamlingsprocessen startede i marts 2014. Efter en testperiode på en måned til at kalibrere og estimere
antallet af beboere som var villige til at deltage i indsamlingssystemet, blev en 3 måneders indsamlings
hyppighed indført.
Hovedudfordringen ved dette pilotprojekt var at få beboerne involveret i indsamlingen af UCO. For at opnå
dette, fik hver familie i byen leveret en personlig container til at samle olie i og en informationslabel der forklarer
hvordan man korrekt indsamler UCO. En forbrugerservice e-mail blev også oprettet til at svare på alle mulige
spørgsmål omkring genbrug af UCO.
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Fig. A.4 – Promoveringsaktiviteter i Castrolibero .

Promoveringskampagne
Promoveringskampagnen var baseret på sloganet: “Ricicliamolo, goccia a goccia da un rifiuto una risorsa”
(Genbrug det! Ingen affald, omdan det til en ressource). Det blev brugt sammen med et logo specielt designet til
denne kampagne i forskellige salgsfremmende og formidling materialer (brochurer, plakater osv.)
Tilstedeværelsen i de sociale medier var intens (herunder twitter, en youtube kanal og en facebook side).

Partnere

For mere information:
https://www.facebook.com/pages/Castrolibero-Recoil/416898201746218?fref=ts
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Castrovillari

Kort fortalt
> Byen Castrovillari (Provinsen Cosenza).
> 20,000 indbyggere
> 8,000 familier
> Forbedring af eksisterende dør til dør indsamlingssystem

Beskrivelse
Byen Castrovillari (20.000 indbyggere og 8.000 familier) startede et dør til dør UCO indsamlingssystem før
projektets start. I juli 2013 blev en hensigtserklæring underskrevet af ALESSCO, kommune Castrovillari, RTS
(Selskabet for UCO indsamling) og VARAT (virksomheden for omdannelsen af biodiesel). VARAT er en
virksomhed der beskæftiger sig med RES og har takket være RecOil udvidet sin forretning ved at investere i eget
biodiesel anlæg og et laboratorium for at teste kvaliteten af biodiesel.

Promoveringskampagne
Promoveringskampagnen begyndte i juli 2013 med en serie avisartikler for at promovere pilotprojektet. Ved
signeringen af kontrakten blev der afholdt en pressekonference i provinsen Cosenza Palace. Februar 2014 blev
en fælles pressekonference organiseret med henblik på at informere om kampagneaktiviteter i skoler og udgivet
reklamemateriale (herunder plakater, brochurer, roll-up og skilte). Informationskampagnen blev udført i skolerne
i løbet af april og maj med deltagelse af både folkeskoler og gymnasier i byen Castrovillari, herunder
uddannelsesmøder med skolerne på de pilotanlæg, hvor produktionen af biodiesel bliver testet. Et Recoil
informationssted blev lanceret i april.
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Fig. A.5 – Promoveringsaktiviteter i Castrovillari.

Partnere

For mere information:
https://www.facebook.com/pages/Castrolibero-Recoil/416898201746218?fref=ts
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Rethymno

Kort fortalt
> Byen Rethymno (Crete).
> 55,000 indbyggere
> 13,750 familier
> Nyt UCO indsamlingssystem, containere ved skoler og offentlige steder.

Beskrivelse
Laboratoriet for vedvarende og bæredygtige energisystemer ved det Tekniske Universitet i Kreta samarbejder
med kommunen Rethymno og en privat UCO indsamler om at oprette en nyt UCO indsamlingssystem.
Projektet omfatter:
- Indstilling af driften af det nye system
- En integreret kommunikation / salgsfremmende plan for at motivere og inddrage de offentlige
myndigheder og alle borgere gennem målrettede oplysningsaktiviteter
- Demonstration og uddannelsesmæssige aktiviteter på byens skoler
- Kvalitetskontrol og vurdering af de forskellige faser og aspekter af pilotprojektet gennemførelse
- Hensættelser og udrulning plan for fortsættelsen af systemets drift efter projektets afslutning.
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Fig. A.6 – Promoveringsaktiviteter i Rethymno.

Dette pilotprojekt vil teste forskellige tilgange i to faser:
1 Lille skala UCO indsamling i et skole kompleks hvor UCO vil blive omdannet til biodiesel ved
opsamlingsstedet ved hjælp af en lille skala autonom enhed for biodiesel transformation til undervisning
og forskning, samt motivation og adfærdsændring i skolen samfund (studerende, familie, lærere).
2 UCO indsamling fra 5-6 indsamlingssteder i byens centrum, let adgang for alle borgere. Denne UCO vil
blive overført til fastlandet til en udvalgt biodiesel producent for konverteringen til biodiesel.

Promoveringskampagne
Indsamlingen og genbrug af UCO fra husstande er ikke før blevet gjort i hverken Rethymno eller i regionen Kreta.
Så det var meget vigtigt at kommunikere og overbevise beboerne om at de kan bidrage til lokal miljøbeskyttelse,
økonomiske- og energibesparelser ved at indsamle deres UCO. En integreret promoveringsplan, der indebærer
flere kanals kommunikation og målrettede budskaber og værktøjer udviklet til at øge bevidstheden og til at skabe
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effektive motiver både for borgerne for at indsamle deres UCO og for de lokale myndigheder /
beslutningstagere, der har beføjelse til at gennemføre en sådan indsamlingspraksis i deres kommune. Mere
specifik er reklamekampagnens mål:
- At kommunikere fordelene ved genbrugen af UCO > For at opnå involvering / engagement fra autoriteter.
- At informere og skabe opmærksomhed blandt borgerne og motivere dem til at genbruge deres UCO.
- At uddanne, motivere og engagere skole samfund (studerende, undervisere).
- At identificere / udfordring RecOil ambassadører / multiplikatorer.
- At øge mediedækning (regionale / nationale).
- At styre indsamlingen af en tilfredsstillende mængde UCO.
Kommunikation startede i januar 2014, hvor pilotprojektet blev offentligt bekendtgjort af kommunen til de
lokale aviser og tv-kanaler. En pressekonference blev afholdt den 6. maj 2014 til præsentere MoU-aftalen
mellem kommunen Rethymno og det tekniske universitet i Kreta til udvikling af et nyt UCO
indsamlingssystem. Promoverende aktiviteter omfatter:
- Skolebesøg, uddannelsesmæssige præsentationer for studerende og uddannelse af skolelærere.
- Organisering af og deltagelse i offentlige præsentationer til borgere, herunder levendegørelse af
behandlingen af biodiesel.
- Foldere / flyers distribueret til i) målrettede områder og dør til dør ii) vedlagt de kommunale
vandregninger, iii) offentlige arrangementer.
- Medie tilstedeværelse, herunder pressemeddelelser, avisartikler, radio annoncer, tv-interviews, sociale
medier, web bannere - skolernes hjemmesider mv
- Konkurrencer-awards / præmier.

Partnere

For mere information:
www.rethymno.gr/en/city

WWW.RECOILPROJECT.EU

69

UCO TIL BIODIESEL: PRAKTISK GUIDE

Setubal, Palmela & Sesimbra

Kort fortalt
> Setubal, Palmela & Sesimbra (Arrabida).
> 233.490 indbyggere
> 91.874 familier.
> Forbedring af offentlig indsamlingssystem.

Beskrivelse
Dette pilotprojekt involvere tre kommuner - Setúbal, Palmela og Sesimbra – inkludere den retning af UCO, hvor
UCO bliver indsamlet på skoler. Indtil videre er RecOil projektet gjort det muligt at udvide det offentlige
indsamlingsnetværk til 28 indsamlingscontainere (Setúbal) og starte et nyt indsamlingsnetværk i Palmela med
20 indsamlingscontainere og i Sesimbra med 11 indsamlingscontainere.
Udvidelsen af netværket har givet os muligheden for at sikre bæredygtigheden i indsamlingssystemet og
genbrugen af UCO i hele regionen.
For at realisere denne udvidelse af netværket investerede operatørerne 11.673 euro i indsamlingssteder. Den
anvendte metode og teknologi er indsamlingssteder på skoler og offentligsteder, ved brug af containere på
360L eller 45L som bliver konverteret til biodiesel af konverteringsvirksomheden involveret i projektet
(Biocanter).

Promoveringskampagne
Promoveringskampagnens mål var at kommunikere værdien af UCO indsamlingen fra private forbrugere for at
sikre en forøget mængde af indsamlet UCO i kommunerne Palmela, Sesimbra og Setúbal. Dette blev baseret på
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Fig. A.7 – Promoveringsaktiviteter i Arrábida.

den rette placering af UCO containere på steder, der er nemt tilgængelige, med løbende overvågning og
synlighed, i områder hvor velstanden blandt befolkningen er større – inde på markeder, indkøbscentres
parkeringspladser, offentlige skoler – kombineret med promoveringsmateriale der blev fordelt på skoler og i
nabolag der er en del af skolernes samfund.
I november 2013 startede aktiviteterne i Setúbal, med en oplysningskampagne for at øge bevidstheden og
involvere kommunens teknikere, skolelærere og UCO indsamlings- og konverteringsoperatør i aktivt at deltage i
RecOil projektet.
- I kommunen Palmela er der blevet omdelt promoveringsflyer sammen med vandregningen
- I de tre kommuner involverede i projektet har busserne kørt med promoveringsplakater på bagsiden
- ENA’s hjemmeside er blevet opdateret konstant med information om UCO indsamlingssystemet
- Der er blevet afholdt to forskellige konkurrencer målrettet mod skolerne og offentligheden
In denne region var promoveringskampagnen for genbrug af UCO allerede udviklet på en sådan måde at en
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maskot og en UCO forkortelse blev genkendt af størstedelen af befolkningen, så disse elementer blev integreret
i den nye kampagne med det formål at bygge videre på det promoveringsarbejde allerede udført, men også for
at undgå fejlfortolkning af befolkningen.

Partnere

Mere information:
www.ena.com.pt
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Viborg & Ørum

Kort fortalt
> Viborg kommune og Ørum (Midtjylland).
> 95,000 indbyggere
> 23,500 familier
> Etablering af offentlige indsamlingssteder og dør til dør indsamlingssystem.

Beskrivelse
Pilotprojektet er et samarbejde mellem det kommunale affaldshåndteringsvirksomhed i Viborg og det private
selskab DAKA, som omdanner UCO og dyrefedt til biodiesel. Der er opstillet seks indsamlingssteder.
Derudover var husholdningsindsamling organiseret i byen Ørum for at finde ud af hvorvidt mængden af
indsamlet UCO bliver påvirket af om folk skal gå til et indsamlingssted eller ej. Pilotprojektet finder sted i Viborg
kommune bestående af cirka 95.000 indbyggere. Ørum har omkring 1000 indbyggere og der blev indført to
dage, hvor man kunne sætte sin fedtspand oven på sin skraldespand og den vil blive afhentet af
skraldemændene.
Indsamlingssystemet består af en plastik spand (dette er blevet brugt meget i Tyskland), som tillader at dele af
fedtet fra kød kan blive indsamlet (da friturestegning ikke er særligt almindeligt i dansk madlavning). Disse er så
indsamlet, transporteret til biodiesel fabrikken og blandet med andre råvare, så som UCO fra restauranter og
affald fra slagterhuse. Fordi den indsamlede mængde af lille og fabrikken stor har det ikke været muligt at
separere den indsamlede UCO og teste denne individuelt. Da biodiesel fra fabrikken bliver solgt på markedet,
bliver kvaliteten altid tjekket og skal leve op til EN 14214.
Pilotprojektet blev lanceret den 1. februar, 2014. Den skulle løbe indtil den 1. juli, 2014 men blev forlænget indtil
den 15. januar, 2015. Indsamlingsstederne vil forblive åbne i anden periode men indsamlingen dør til dør vil ikke
fortsætte da deltagelsen var for lille til at det var bæredygtigt.

Reklamekampagne
I første fase af kampagnen (november 2013- februar 2014) blev der holdt et åbent møde I Ørum og der blev
leveret indsamlingsspande og folder om hvordan man gør til alle husholdninger i byen. Der blev også oprettet
en facebook gruppe til løbende opdateringer og muligheden for forbrugerne at komme med tilbagemeldinger
omkring deres opleveler med indsamlingen og deltagelse i en konkurrence hvor præmier gives for deltagelse.
Mod slutningen af projektet blev et nyt åbent møde afholdt til evaluering af projektet og indsamle erfaringer fra
deltagerne.
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Fig. A.8 – Salgsfremmende aktiviteter i Viborg og Ørum.

Gennem hele projektet blev information omkring aktiviteterne offentliggjort gennem pressemeddelelser i
lokalaviser, interviews i radioen, tv udsendelser osv. og nationale medier. I forbindelse med dette projekt
udviklede og fordelte ABP undervisningsmateriale omkring genbrug af UCO/fedt til alle skoler i kommunen i håb
om at eleverne ville påvirke deres forældre til at deltage ( Du kan hente disse materialer på:
recoilproject.eu/index.php/en/publications/category/18-denmark).

Partnere

Mere information:
www.recoilproject.eu/index.php/da/
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BILAG III – RecOil landenes kommunikationsmateriale fra
reklamekampagner.

Danmark

Fig. A.9 – Skolebog om oile til biodiesel processen.

Fig. A.10 – RecOil Brochure.
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Grækenland

Fig. A.11 – Klistermærke til UCO indsamlingscontainere i
Rethymno.

Fig. A.13 – A2 plakater til skoler i Rethymno.

Fig. A.12 – RecOil Schools Award.

Fig. A.14 – RecOil Postkort.
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Fig. A.16 – Kort der illustrere UCO indsamlingsstederne i byens
centrum.

Fig. A.15 – Avisannonce.

Fig. A.17 – Klistermærke til UCO containerne, i byen Athen.

Fig. A.18 – Flyver, byen Athen.
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Italien

Fig.A.20 – RecOil poster.

Fig. A.19 – Roll Up's.

Fig. A.21 – RecOil brochure og plakat.
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Fig. A.22 – Klistermærke til UCO containerne.

Fig. A.23 – RecOil poster.

Fig. A.25 – Kommunikationsmateriale.

Fig. A.24 – RecOil reklamer på busser.
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Portugal

Fig. A.26 – RecOil udendørs.

Fig. A.27 – RecOil reklamer på busser.

Fig. A.28. – UCO indsamlingstragt.

Fig. A.29 – Flyers vedlagt vandregninger.

Fig. A.30 – Vægspilspanel med UCO til biodiesel værdikæden.

WWW.RECOILPROJECT.EU

80

UCO TIL BIODIESEL: PRAKTISK GUIDE

Spain

Fig. A.31 – RecOil projektbrochure

Fig. A.32 – Biodiesel Guide.
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Fig. A.33 – RecOil reklamer på busser.

Fig. A.34 – Video RecOil .
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BILAG IV. Prøverapport til laboratorieanalyse af biodiesel
baseret på standarden EN 14214: 2012
Produkt:

Dato:
Parameter

Enhed

Massefylde ved 15°C
Viskositet ved 40°C

Min

Max

Specifikation EN
14214:2012

kg/m3

860

900

EN ISO 12185

mm2/s

3,5

5,0

EN ISO 3104

Flammepunkt

ºC

101

-

EN 3679

Svovlindholdet

mg/kg

-

10,0

EN 20846

Centantal

-

51,0

-

EN 5165

Sulfataske

% m/m

-

0,02

ISO 3987

Vandindholdet

mg/kg

-

500

EN ISO 12937

Total forurening

mg/kg

-

24

EN 12662

Kobberætsning

bedømmelse

Class 1

Class 1

EN ISO 2160

CFPP

ºC

-

13 (*)

EN 116

Uklarhedspunktet

ºC

-

16 (*)

EN 23015

Ester indhold

% m/m

96,5

-

EN 14103

Linolensyre methylester

% m/m

-

12

EN 14103

Flerumættet Methyl Estere (> 4
dobbeltbindinger)

% m/m

-

1

EN 15779

timer

8

-

EN 14112

Syretal

mg KOH/g

-

0,50

EN 14104

Jodtal

g jod/100g

-

120

EN 14111

Monoglycerid indhold

% m/m

-

0,700*

EN 14105

Diglyceridindholdet

% m/m

-

0,200

EN 14105

Triglycerid indhold

% m/m

-

0,200

EN 14105

Fri glycerol

% m/m

-

0,020

EN 14106

Total glycerol

% m/m

-

0,250

EN 14105

Fosforindholdet

mg/kg

-

4,0

EN 14107

Metaller I (Na / K)

mg/kg

-

5,0

EN 14108

Metaller II (Ca / Mg)

mg/kg

-

5.0

EN 14538

Metanol indhold

% m/m

-

0,20

EN 14110

Iltningsstabilitet ved 110°C

Resultat

* Maksimumværdier. Acceptable kombinationer er defineret på nationale bilag baseret på tabel 3a og 3b i EN14214..
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BILAG V. EU Politik, Lovgivning og direktiver
Denne sektion præsenterer de vigtigste EU politiske dokumenter, direktiver og lovgivning relateret til
biobrændsel, biodiesel og brugt madolie.

EU politiske dokumenter
Forslag til direktiv om ændring af direktiv 98/70 / EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af
direktiv 2009/28 / EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder - Bruxelles,
2012/10/17 KOM (2012) 595 endelig 2012/0288 (COD)
Dette forslags hovedformål at reducere de negative effekter som landbaseret biobrændsel forårsager så som
stigende fødevare priser eller begrænsede kulstofbesparelser. Disse effekter er især vigtige når man medregner
Indirekte ændringer i arealanvendelse. Blandt andet har forslaget til hensigt at reducere andelen vedvarende
energi forbrug i transportsektoren kommende fra landbaseret biobrændsel fra 10 % til 5%. Derudover opstiller
forslaget mål for udvikling af avancerede biobrændstoffer og inkluderer ILUC faktorer i kulstofbogføring af
biobrændstoffer. Direktivets revidering har været lang men er nået til de sidste faser nu. Parlamentets plenum er
ved at give støtte til en forhandlingsforslag, der ville hæve mængden af landbaserede biobrændstoffer til 7% og
indføre bæredygtighedskriterier for produktionen af affald-baserede biobrændstoffer, blandt andet, princippet
om affaldshierarki. Mere information om lovgivningsprocessen kan findes her:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2012/0288(COD)

Direktiv 2014/94 / EU af Europa-Parlamentets og Rådets af 22. oktober 2014 om indsættelsen af alternative
brændstoffers infrastruktur
Direktivet 2014/94/EU om alternative brændstoffers infrastruktur fastlægger rammerne for ibrugtagning af
infrastruktur til levering af alternativ energi til vej- og vandvejstransport. Direktivet kræver at medlemslandene
udvikler en national politisk plan for markedsudviklingen af alternative brændstoffer og deres infrastrukturer,
deriblandt avancerede biobrandstoffer. Disse planer, bør fastlægge mål og foranstaltninger, der skal træffes af de
offentlige myndigheder for at øge brugen af disse alternative brændstoffer. Mere information om udviklingen af
alternative brændstoffer kan findes her:
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt/index_en.htm

Kommissionens forordning (EU) NR 294/2013 af 14 Marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)
NR 142/2011 om gennemførelse af forordning (EF) NR 1069/2009 Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt
til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78 / EF for så vidt angår visse prøver og genstande,
der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen i henhold til nævnte direktiv.
Forordning (EC) nr. 1069/2009 fastsætter sundhedsbestemmelserne for animalske biprodukter og afledte
produkter, som ikke er bestemt til konsum, og ophæver forordning (EC) nr. 1774/2002 (animalske biprodukter
forordningen). Denne forordning kræver at restprodukter såsom filter indhold, slam og aske skal bortskaffes som
animalske biprodukter i overensstemmelse med EU gennemførelsesforordning, som sidst blev ændret i april
2013. Brugen af animalsk fedt af alle kategorier til oliekemiske produkter er mulig i fremtiden. Resume af EU
lovgivning om fødevaresikkerhed og dyrebeskyttelse:
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/f81001_en.htm
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Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af forordning (EC) nr. 1069/2009 af EuropaParlamentets og Rådets forordning om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte
produkter, som ikke er bestemt til konsum, og til gennemførelse af Rådets direktiv 97 / 78 / EC for så vidt
angår at visse prøver og genstande, er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen i henhold til direktivet
EU's implementeringsforordning 142/2011 definere, fra sag til sag, under hvilket omstændigheder brugt madolie
er egnet udgangsmateriale til produktion af biodiesel, og processen, der skal følges. Forordningen muliggøre at
animalsk fedt, olier eller vegetabilske olier, der har været i kontakt med animalske proteiner eller er blevet
udvundet fra mad der indeholder ABP’er og ikke længere er bestemt til konsum, kan blive konverteret til
biodiesel i en godkend fabrik. Biodiesel fabrikker er pålagt nogle krav om transport, dokumentation og
journalføring. Resume af EU lovgivning om fødevaresikkerhed og dyrebeskyttelse:
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/f81001_en.htm

Direktiv 2009 Europa-Parlamentets / 30 / EC og Rådets af 23. april 2009 om ændring af direktiv 98/70 /
EC for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indførelse af en mekanisme for
overvågning og reduktion af drivhusgasemissionerne og om ændring af Rådets direktiv 1999/32 / EC for så
vidt angår specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til indlandstransport, og om ophævelse af
direktiv 93/12 / EEC
Brændstofs kvalitets direktivet 2009/30/EC (FQD) sætter de miljømæssige kriterier for fossile brændstof
komponenter så som benzin og diesel. Direktivet har en effekt på det tilladte emissionsniveau stammende fra
fossile brændsler og omfatter et obligatorisk mål om at drivhusgas emissions fra brændstoffer skal reduceres til
6%, ved MS 2020. Denne reduktion i emissionen kan opnås gennem brugen af ethvert kulstoffattigt brændstof,
især biobrændstoffer udgør størstedelen af den planlagte reduktion. Dette direktiv, efterligner noget af RED’s
indhold i form af bæredygtighedskriterie, skaber gunstige betingelser for produktion af biobrændstoffer med
høje GHG reduktionsværdier, da de får en højere markedspris end biobrændstoffer med lavere drivhusgas
reduktionsværdi. FQD’s og CEN’s tekniske standarder regulerer både egenskaberne og mængden af
biobrændstoffer, der kan blandes i fossile brændsler. Der findes allerede en CEN teknisk standard for B7 og der
bliver arbejdet på at sætte en højere blandingsgrænse for tunge og letvægts lastbiler. Mere information om
brændstofs kvalitets lovgivningen og politikker her:
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/fuel.htm

Direktiv 2009/28 / EC Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2009 om fremme af
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77 /
EC og 2003/30 / EC
Vedvarende energi direktivet 2009/28/EC (RED) introducer obligatorisk anvendelse af vedvarende energi i EU’s
transportsektor. På grund af begrænsede fremskridt under det tidligere ikke-bindende Biobrændstoffer direktiv
blev anvendelsen af biobrændstoffer til transport direktivet obligatorisk. RED vurdere at ved 2020 MS skal
mindst 10 % af den nationale energi forbrug i transport komme fra vedvarende energi kilder, inklusiv
biobrændstoffer. RED (og det gjorde FQD også) introducerede et meget detaljeret bæredygtigt miljø system for
biobrændsel produktionen og brugen. EU sætter strenge standarder om niveauet af drivhusgas (GHG)
emissioner reduktioner der skal opnås og hensigtsmæssig arealanvendelse. I 2010, indsendte EU MS deres
nationale vedvarende energi aktionsplan til EU kommissionen, som skitsere hvordan de vil opnå RED målene I
2020. Størstedelen af MS har indikeret at de vil sætte deres lid til brugen af biobrændsel for at opnå målene for
vedvarende energi i transportsektoren. Det er estimeret at omkring 80% af denne vedvarende energi vil
stamme fra konventionel biobrændsel og resten vil komme fra avanceret biobrændsel og grøn elektricitet. Mere
information om vedvarende energi kilder direktivet her:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
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Direktiv 2008/98 / EC Europa-Parlamentets og Rådets af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af
visse direktiver
Dette direktiv ophævede direktiv 2006/12 / EC Europa-Parlamentets og Rådets af 5. april 2006 om affald (den
kodificerede udgave af direktiv 75/442 / EEC som ændret), direktiv farligt affald 91/689 / EØF, og affald olier
direktiv 75/439 / EEC. Det giver en generel ramme for affaldshåndtering krav og sætter de grundlæggende EU
definitioner for affaldshåndtering. Affaldsrammedirektivet 2008/98 / EC klassificerer UCO i kategorien "spiselig
olie og fedt" (EWC 20 01 25). Mere information om EU politik og lovgivning omkring de juridiske rammer for
affald her:
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/

Forordning (EC) nr. 183/2005 af Europa-Parlamentets og Rådets af 12. januar 2005 om krav til
foderstofhygiejne
EU Foder hygiejne forordning nr. 183/2005 fastsætter generelle regler for foder hygiejne, betingelser og
ordninger, der sikrer sporbarhed af foder samt betingelser og ordninger for registrering og godkendelse af
virksomheder. Målet er at opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed, især ved at sikre,
at foder er sikkert og af god kvalitet. Det godkendte biodieselanlæg skal være godkendt og / eller registreret med
EU foder Hygiejne forordning nr. 183/2005. Oversigt over EU-lovgivningen om fødevarehygiejne:
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84001_en.htm

Direktiv 2004/35 / EC Europa-Parlamentets og Rådets af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår
forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (ELD)
Direktiv fastsætter en ramme for miljøansvar baseret på princippet "forureneren betaler", med henblik på at
forebygge og afhjælpe miljøskader. Princippet forureneren betaler, håndhæves af direktiv 2004/35 / EC, og kan
være et fælles grundlag for at fordele ansvaret mellem de forskellige aktører, som spiller en rolle i UCO
produktion / afhentning / genanvendelsessystem. Producentansvarsordninger kan findes ved genanvendelsen
af nogle typer affald, så som: dæk, papir / kort, medicin og olier (herunder mineralske, motor, smøring og
spiselige olier). Mere information om EU politik og lovgivning om miljømæssig juridisk ansvar her:
http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/

Forordning (EC) nr. 1774/2002 Europa-Parlamentets og Rådets af 3. oktober 2002 om
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum
Forordning (EC) nr. 1774/2002 udgør hjørnestenen i den nye EU-lovgivning om fødevaresikkerhed. Gennem
vedtagelsen af "fra jord til bord" tilgang, trækkes der på de seneste videnskabelige udtalelser, for at sikre en høj
standard for sikkerhed og sundhed i hele fødevarekæden. Animalske biprodukter defineres som hele dyrekroppe
eller dele af dyrekroppe eller animalske produkter, der ikke er bestemt til konsum. De repræsenterer mere end 15
millioner tons kød, mejeriprodukter og andre produkter, herunder gødning. Disse materialer bliver derefter
bortskaffes eller forarbejdets og genbruges i mange forskellige sektorer, herunder kosmetiske eller farmaceutiske
sektorer, eller anvendes til andre tekniske formål. Ifølge animalske biprodukter Lovgivning 1774/2002, kan UCO
ikke bruges som ingrediens i dyrefoder. Denne foranstaltning har til formål at beskytte både menneskers og dyrs
sundhed, da nogle giftige forbindelser kan påvirke de endelige forbrugere som følge af bioakkumulering. UCO
kan derfor kun anvendes til fremstilling af biodiesel og oleo kemiske produkter. Resume af EU lovgivning om
fødevaresikkerhed og dyrebeskyttelse:
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/f81001_en.htm
Vejledning om brugen af den nye animalske biprodukt forordning (EC) Nr. 1774/2002
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http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/animalbyproducts/guidance_faq_en.pdf

Direktiv 2000/76 / EC Europa-Parlamentets og Rådets af 4. december 2000 om forbrænding af affald
Direktiv 2000/76 / EF har til formål at integrere den tekniske udvikling i den eksisterende lovgivning i form af
overvågning af emission fra forbrændingsprocesser og sikre overholdelsen af de internationale forpligtelser som
samfund, med hensyn til at reducere forureningen, specielt vedrørende fastsættelse af emissionsgrænseværdier
for dioxider, kviksølv og støv produceret ved affaldsforbrænding. Dette direktiv er baseret på en integreret
tilgang: Der er indført grænser vedrørende spildevandsudledning sideløbende med grænseværdier for
emissioner i luften. Dette direktiv gør det muligt for UCO at blive forbrændt, hvis det ikke er en vegetabilsk affald
(når det anvendes til tilberedning af kød eller fisk), og indstiller strenge kriterier for fabrikker, der har til hensigt at
brænde UCO. Mere information om EU politik og lovgivning om affaldshåndtering her:
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28072_en.htm

Rådets direktiv 1999/31 / EC af 26. april 1999 om affaldsdeponering
Direktiv 99/31/EC har til formål at forebygge eller mindske de negative påvirkninger på miljøet på baggrund af
affaldsdeponering. Den definerer de forskellige kategorier af affald (kommunalt affald, farligt affald, ikke-farligt
affald og inert affald) og gælder for alle deponeringsanlæg, som defineres som lossepladser til affaldsdeponering
på eller i jorden. Direktivet adskiller flydende affald (UCO inkluderet) fra lossepladser. Mere information om EU
politik og lovgivning om deponering af affald her:
http://ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm

Politiske dokumenter
Meddelelse COM (2015) 80 endelig version fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank. En rammestrategi for
en elastisk Energi Union med en fremadrettet klimaændringspolitik
Denne meddelelse fastlægger strategien for udviklingen af Energi Unionen, et mere integreret, åben,
gennemsigtig og grønt fællesmarked for energi. Dette initiativ sigter mod at udstyre Unionen med et mere
selvstændigt, robust og bæredygtigt energisystem, gennem et stærkere samarbejde mellem medlemslandene.
Dokumentet er suppleret med et bilag, med en handlingsplan for gennemførelsen, som kan findes her:
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion-annex_en.pdf

Meddelelse KOM (2014) 398 endelig version fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Mod en cirkulær økonomi: Et program for
ingen affald i Europa
Meddelelsen fastlægger en fælles og sammenhængende EU-ramme til at fremme en cirkulær økonomi og
lancerer de kommende år en fornyet dagsorden om ressourceeffektivitet. Den blev suppleret med et direktiv,
der for nylig er blevet droppet. Et nyt direktiv omkring dette spørgsmål skal foreslås af Kommissionen i
slutningen af 2015. Yderligere oplysninger om den cirkulære økonomi pakke her:
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Meddelelse fra Kommissionen - Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020
Målet med de nye retningslinjer er at hjælpe medlemslandene til at udforme statsstøtteforanstaltninger, der
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bidrager til at nå deres 2020 klimamål og give bæredygtig og sikker energi, mens man samtidig sikre at disse
foranstaltninger er omkostningseffektive for samfundet og ikke forårsager konkurrenceforvridning eller en
fragmentering af det indre marked. Retningslinjerne gældende siden juli 2014 og vil være gældende indtil
udgangen af 2020.

Meddelelse COM (2014) 15 endelig version fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalge.t En politisk ramme for klima- og energiområdet i perioden
2020-2030
Dokumentet fastslår et mål om at reducere EU’s emission af drivhusgasser med 40% og dermed nå under
1990-niveauet eller opnå at andelen af vedvarende energi i det endelige forbrug er mindst 27% og samtidig øge
energieffektiviteten med 30% i 2030. Endvidere indeholder dokumentet en række fremtidige foranstaltninger,
såsom reformen af ledelsessystemet eller emissionshandelssystem med forslaget om oprettelse af en
markedsstabilitetsreserve. Støtten og udviklingen af uafhængige og vedvarende energikilder så som biomasse
skal være primære. COM (2013) 17 endelig version.

Meddelelse COM (2013) 17 endelig version fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. REN energi i transportsektoren: En europæisk strategi for
alternative brændstoffer
Denne meddelelse indeholder en omfattende strategi for alternative brændstoffer der dækker alle
transportformer og vejen til gennemførelsen af denne. Den sigter mod at etablere en langsigtet politisk ramme
for den teknologiske udvikling og investeringer i udbredelsen af disse brændstoffer og have tillid til forbrugerne.
Et ledsagende lovforslag, COM (2013) 18, giver en generel retning for udviklingen af alternative brændstoffer i
det fælles europæiske transportområde. I nationalt kontekst vil MS have fleksibilitet til at udvikle de politiske
rammer for udviklingen af markedet for alternative brændstoffer.

Meddelelse COM (2011) 31 endelig version fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet for vedvarende
energi: Fremskridt i retning mod 2020-målet
Dette dokument er knyttet til en rapport, der beskriver den massebalance verifikation metode til
biobrændstoffer og flydende biobrændsler i bæredygtighedsordning i overensstemmelse med artikel 18 (2), og
direktiv 2009/28 / EC.

COM(2011) 144 endelig version. Køreplan for et fælles europæisk transportområde - mod et
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem
Dette dokument beskriver en omfattende strategi for at nå meget ambitiøse mål i 2050, såsom udfasning af
konventionelt drevne biler i byerne, en 30% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030, 40% bæredygtige
kulstoffattige brændstoffer i luftfart og 40% reduktion af emissioner i skibsfart og en nedskæring i 60% af
transport- emissioner i 2050. Dette dokument sætter sig for at fjerne de store barrierer og flaskehalse på mange
centrale områder i hele transportområdet infrastruktur og investeringer, innovation og det indre marked.

Meddelelse fra Kommissionen om den praktiske gennemførelse af EU’s bæredygtighedsordningen
biobrændstoffer og flydende biobrændsler og om regler for medregning af biobrændstoffer 2010 / C 160/02
Denne meddelelse beskriver, hvordan MS og de økonomiske aktører kan implementere
bæredygtighedskriterierne og de røde optællingsregler for biobrændstoffer. Denne meddelelse har ingen
bindende karakter. Den er designet til at hjælpe medlemsstaterne og at fremme en konsekvent gennemførelse
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af bæredygtighedskriterierne. Den ledsages af en meddelelse om frivillige ordninger og standardværdier og af
Kommissionens retningslinjer for beregning af kulstoflagre i jorden.

Meddelelse fra Kommissionen om frivillige ordninger og standardværdier i EU's bæredygtighedsordningen for
biobrændstoffer og flydende biobrændsler 2010 / C 160/01
I denne meddelelse redegør Kommissionen for, hvordan de i de kommende år agter at håndtere
bæredygtighedsordning ved hjælp af to værktøjer designet til at reducere de administrative byrder for de
økonomiske aktører: vurdering og anerkendelse af frivillige ordninger og bilaterale eller multilaterale aftaler; og
tilføjelse og opdatering af standardværdier. Dette skulle lette driften af ordningen bæredygtighed.

NYTTIGE LINKS TIL YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DEN EUROPÆISKE POLITIK OG LOVGIVNING
> EUR-Lex portalen til EU lovgivning, http://eur-lex.europa.eu
> Europa Kommission,http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/biofuels_en.htm
> Europæisk Biomasse Industri foreningen – EUBIA, www.eubia.org
> EBB-Europæisk Biodiesel nævn, www.ebb-eu.org
> Europeæisk Biobrændstof teknologiskplatform (EBTP), www.biofuelstp.eu/biofuels-legislation.html

Denmark
BEK nr. 1309 af 18/12/2012 - Affaldsbekendtgørelsen
Bekendtgørelsen omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, og klassificering af
affald, planlægning om affald, regulativer om affald, ordninger for affald, data om affald, gebyrer for affald, brug
af affaldssystemer, mærkning af affald, anvisning af affald, anmeldelse af affald, benchmarking af
affaldsbehandlingsanlæg m.v.
Ifølge affaldsbekendtgørelsen er det kommunen, der bestemmer om madaffald skal indsamles. Det betyder, at
der vil være forskellige beslutninger på området fra kommune til kommune.
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826#Kap1

LOV nr. 1095 af 28/11/2012 - Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende
biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter
Loven skal sikre bæredygtigheden af anvendte biobrændstoffer. Besparelsen i drivhusgasemissionen ved
anvendelse af biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal være mindst 35 pct. Med virkning fra den 1. januar
2017 skal besparelsen i drivhusgasemissionerne ved anvendelse af biobrændstoffer og flydende biobrændsler
være mindst 50 pct. Fra den 1. januar 2018, skal besparelsen i drivhusgasemissionen for biobrændstoffer og
flydende biobrændsler, der er produceret i anlæg, som tages i brug den 1. januar 2017 eller derefter, være mindst
60 pct.
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826#Kap1

Lov nr. 468 af 12. juni 2009 om bæredygtige biobrændstoffer med de ændringer, der følger af lov nr. 1607 af
22. december 2010.
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Loven har til formål at fremme anvendelsen af bæredygtige biobrændstoffer til landtransport og at reducere
vugge til grav-emissioner af drivhusgasser fra transport med henblik på at bidrage til opfyldelsen af Danmarks
internationale klimaforpligtelser.
Enhver virksomhed har pligt til at sikre, at biobrændstoffer udgør mindst 5,75 pct. af virksomhedens samlede
årlige salg af brændstoffer til landtransport målt efter energiindhold, jf. dog stk. 2. Virksomheden kan alene
medregne biobrændstoffer, der overholder krav til biobrændstoffers bæredygtighed fastsat i medfør af § 4.
Forpligtelsen skal være opfyldt ved udgangen af hvert kalenderår.
www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=137888
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BILAG VI. RecOil programerklæring
Fra UCO til biodiesel - 2030. Omdan skrald til en ressource

Sammenfatning
Indsamlingen af brugt madolie (UCO) og dens transformering til biodiesel repræsentere en mulighed for at EU
kan afkarbonisere deres transportsystem og adressere de miljømæssige problemer forkert håndtering af UCO
kan resultere i. UCO baseret biodiesel producer den største drivhusgas reduktion blandt biobrændstoffer, som
affald og konkurrere ikke med andre spiselige råmaterialer og har ingen effekt på arealanvendelsen. Dog er der
stadig barriere både på EU og nationalt niveau som hæmmer en øget anvendelse af UCO som råmateriale. For
at udnytte fordelene ved denne ressource og udvikle et velfungerende Europæisk marked for affald, følgende
kræves:
> Lovgivning på biobrændstof området der er præcis og stabil med fokus på særligt at fremme avanceret
biobrændstoffer.
> Specifikke nationale foranstaltninger til støtte små producenter
> Højere blandinger af biodiesel i transportsektoren
> Forøgelse af offentlige midler til avanceret biobrændstof produktion og forskning
> Præcis lovgivning om affald og udvikling af certificeringsordninger
> Øget bevidsthed blandt politiske beslutningstagere og den brede offentlighed
RecOil, er et EU initiativ som er støttet af EU kommissionen gennem det Europa programmet intelligent energi,
hvis mål er at øge produktion af bæredygtig biodiesel og de lokale markeders indtagelse ved at øge
husholdningernes indsamling og transformation brugt madolie (UCO). RecOil har identificeret de største barriere
der forhindre udviklingen af en værdikæde fra UCO indsamling til biodiesel og forslår nogle indsatsområder der
ville fremme produktionen af denne alternative rene brændstof. Dette blev gjort gennem vurdering af
værdikæden ”UCO til biodiesel”, bedste praksis gennem branchekendskab, gennemgang af de juridiske-og
markedsbarriere både i EU og på national niveau, samarbejde med lokale autoriteter, spørgeskemaer til
husstande og demonstrationer af pilot projekter i 5 lande.

Væsentligste barrierer – Anbefalinger
1. UCO indsamlingen og processen er påvirket af usikkerheder i EU’s og nationalt energi og miljø politik, som
forhindre investeringen i avancerede biobrændstof baseret ikke spiselige råvare som UCO. Direktivet om
indirekte ændringer i arealanvendelse (ILUC) er blevet diskuteret de sidste 2 år og stadig er den sidste
godkendelse ikke i mål. Direktivet skal etablere en præcis og stabil ramme for perioden efter 2020, med klare
definitioner og konkrete lister med råvare, sammenhængende gennemførelsesforanstaltninger og stærke
incitamenter og mål med henblik på at sætte skub i en overgang til avancerede biobrændstoffer.
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2. National ramme, støttende foranstaltninger til at gøre det lettere for små producenter / i øjeblikket ikke til
rådighed i nogle lande (ulovligt), ikke effektivt i andre. Der er en forsinkelse og træghed i flere EU-medlemslande
når det kommer til at regulere hele kæden, især når modtagerne er en almennyttig, en lokal / regional regering,
samt når det er meget små producenter og økonomiske enheder. Yderligere definitioner af reglerne vil forbedre
dramatisk miljømæssige og økonomiske resultater i UCO-til-biodiesel-kæden.
3. Den begrænsede anvendelse og produktion af avancerede biobrændstoffer, bør også løses ved at udvikle
højere iblandingsmål for biodiesel. Højere blandingsniveauer er teknisk levedygtige og kan nemt implementeres
specielt inden for bestemte sektorer. Denne foranstaltning bør gennemføres under hensyntagen til hele EUmarkedet for ikke at skabe unødige forvridninger. Ligeledes er det vigtigt at tage hensyn til transportsektoren
villighed til at tilpasse sine biler til højere blandinger og opretholde en tæt dialog med standardiseringsorganer.
Desuden bør EU-politik fremme raffineringssamarbejde mellem UCO og konventionel olie, da olie i betragtning
har meget lave raffinering omkostninger. Denne foranstaltning vil minimere energiomkostningerne af
raffinaderier, hvilket reducerer potentielle emissioner.
4. Manglen på finansielle ressourcer både fra det offentlige og private til at gennemføre støtteforanstaltninger
forhindre udbygningen af avancerede biobrændstoffer. Den finansielle krise har medført en mangel på en
tydelig politik og retslig ramme på området. Derudover har konkurrencen fra mere investeringsvenlig regioner
sænket udviklingen af avancerede biobrændstoffer i Europa. EU har ressourcerne til at øge denne type
aktiviteter. For eksempel Horizon 2020, NER 300, partnerskaber mellem offentlige og private så som BBI
Fællesforetagende, den nye investeringspakke, BEI investering, osv. Kunne blive brugt som katalysatorer til at
investere mere i avancerede biobrændstoffer.
5. Den manglende klarhed med hensyn til affaldsklassifikation (biprodukt eller affald) og certificeringsprocessen
er også med til at begrænse skabelsen af værdikæder og en større UCO indsamle kan medføre svindel og
markedsforvridninger. EU bør holde fast I sin dagsorden om at revidere lovgivningen om affald og
genanvendelsespolitik. Et kommende direktiv om cirkulær økonomi bør tage disse spørgsmål i betragtning, og
etablere en sammenhængende normativ ramme. Desuden bør den omfatte foranstaltninger der fremmer
samarbejdet mellem de forskellige statslige niveauer og udveksling af god praksis blandt de lokale myndigheder,
som i realiteten er den ansvarlige for indsamlingen af UCO. Et værkstøj som borgmesterpagten kunne vise sig at
være nyttigt her.
6. Politiske beslutningstagere og offentligheden er ikke opmærksomme på de problemer, som manglen på
indsamling og bortskaffelse af UCO kan frembringe. EC kunne sætte dette emne på dagsorden i den offentlige
debat eller hæve oplysningskampagner på EU-plan i samarbejde med de nationale regeringer, lokale
myndigheder eller civilsamfundet, som det allerede har gjort tidligere med fokus på miljøpolitikken.
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BILAG VII - Brugbare dokumenter/rapporter om det Europæiske
initiativet RecOil
Du kan finde resultaterne af RecOil og mere information om værdikæden UCO til biodiesel på
www.recoilproject.eu. Vi foreslår at du konsultere ”Publikations” området. I de følgende rapporter er
hovedresultaterne af RecOil initiative præsenteret:

Gode praktikker om kampagner og indsamling
En analyse af de tidligere erfaringer med UCO indsamling.
Skaber et overblik over eksisterende UCO indsamlings- og transportsystemer både international og i Europa og
sammenfatter de mest almindelige metoder og praksis og de mest almindelige succesfaktorer.
En samling af promoveringskampagner for UCO indsamling.
Identificerer de mest succesfulde tilfælde af UCO indsamling i RecOil landene, og forklarer metoden og
kriterierne herfor.
Vejledning for UCO indsamling, transport og promoveringkampagner baseret på tidligere erfaringer.
Skaber et overblik over eksisterende UCO indsamlings- og transportsystemer både international og i Europa og
sammenfatter de mest almindelige metoder og praksis og de mest almindelige succesfaktorer. Baseret på de
undersøgte tilfælde fremsættes nogle retningslinjer for opsætningen og driften af et UCO indsamlingssystem og
for udviklingen af en promoveringskampagne.

Social adfærd og accept
En vurdering af de foretrukne metoder for UCO indsamling
Rapporten analysere resultatet af en feltundersøgelse, med 877 deltagere og workshops med eksperter.
Rapporten omhandler aktiviteterne i husholdningen i forbindelse med brugen og bortskaffelse af madolie,
motivationer og barrier for UCO genbrug, intentioner for at deltage i fremtidige UCO programmer,
adfærdsmønstre, social demografiske og psykosociale profiler, kommunikationsdrivere og en komparativ
analyse mellem landene.

Vejledende principper om brugen af bedste metoder
Baseret på resultaterne af spørgeskemaerne og workshops i RecOil landene, kan de vejledende principper blive
brugt som guide i implementeringen af et succesfuldt UCO indsamlingssystem, og dens promoverings- og
kommunikationskampagne.

God praksis i forarbejdningen og distributionen
Interessenters input om eksisterende praksis i forarbejdningen af UCO til biodiesel og distributionen af
biodiesel.
Rapporten summere tilbagemeldinger fra industriens aktører omkring eksisterende praksis og brugte teknologier
såvel som deres overvejelser og barrier, med det mål at identificere markedets behov og evaluere og klassificere
de eksisterende teknologier og praksisser i UCO forarbejdningen og biodiesel distributionen. Rapporten er
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baseret på nyeste forskningsresultater, rapporter fra industrien og data indsamlet hjælp af strukturerede
interviews og workshops på national plan.
Tekniske normer på europæisk og nationalt plan
Denne rapport præsentere den europæiske og nationale politik og lovgivningsmæssige ramme for biodiesel
produktionen og distributionen, såvel som de relevante tekniske normer og kvalitets standarder og summere
barrier og fremtidige perspektiver om brugen af olie produktion, distribution og udnyttelse.
Vejledning om metoder til forarbejdningen af UCO og distributionen af biodiesel
Rapporten vurdere de mest brugte metoder I forarbejdningen af UCO og distributionen af biodiesel; den
præsentere de vigtigste tekniske og praktiske spørgsmål i konverteringen af UCO til biodiesel, gennem udvidet
gennemgang af eksisterende ressourcer og studier omkring de eksisterende praksis i forarbejdningen og
distributionen af biodiesel (brugt i industrien) og vurdere dem ud fra forskellige kriterier; tekniske aspekter,
kvalitetsforhold, miljømæssig forhold og påvirkninger, klima/geografiske parameter.

Markedsperspektiver og retslige rammer
En komparativ analyse af de forskellige retslige rammer
En komparativ analyse af de retslige rammer, barrier og muligheder, samling af de forskellige juridiske /
administrative rammer, relevante henstillinger til beslutningstagere og aktører i UCO værdikæden.
En analyse af kvalitative forhold
Resultaterne fra indsamlingen af kvalitetsstandarder som normalisere produktionen af biodiesel; identificering af
de tekniske begrænsninger i forbindelse med brugen af biodiesel i forbrændingsmotorer; skader forårsagte af
forkert brug af lavkvalitets biodiesel af lav kvalitet.
RecOils politiske dokument “UCO til Biodiesel mod 2030”
Dette dokument er udarbejdet af RecOil partnerskabet for at opsummere resultaterne omkring den aktuelle
situation i UCO indsamling, de barrierer, der begrænser udviklingen af en komplet kæde fra UCO indsamling-tilbiodiesel og give politiske anbefalinger, på baggrund af resultaterne opnået under udviklingen af projektet. Med
det mål at foreslå specifikke strategier, der kan fremme produktionen af denne rene alternativt brændstof. Dette
dokument blev drøftet med EU 's politiske beslutningstagere og institutioner, ngo'er, virksomheder og medier
ved en begivenhed afholdt i Bruxelles i marts 2015.

RecOils pilotprojekter
Der blev gennemført pilotprojekter, i alle deltagende regioner, til at indsamle og udnytte lokalt produceret brugt
madolie og for at teste og validere god praksis identificeret i tidligere faser af projektet. Pilotprojekterne blev
understøttet af promoveringskampagner med det formål at øge deltagelsen fra husholdningerne og andre
interesserede aktører. Information omkring demonstrations pilotprojekterne i RecOil landene kan finds på
projektets hjemmeside under sektionen “pilotprojekter” (“Pilot Projects”)
(www.recoilproject.eu/index.php/en/pilot-projects)
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BILAG VIII. RecOil Onlinevejledning
RecOils onlinevejledning er baseret på god praksis identificeret af det Europæiske initiativ RecOil og giver
vejledning om hvordan man implementere og optimere værdikæden for brugt madolie (UCO) til biodiesel. I
denne vejledning, kan interesserede interessenter søge information omkring UCO indsamlingssystemet,
transformationsmetoder, juridiske rammer og andre brugbare tips relateret til kommunikation, vedligeholdelse,
sikkerhed, reklame kampagner samt lister over autoriserede operatør.

Den består af et webbaseret værktøj som tillader nem adgang til en lang række informationer med to
navigationsmuligheder. Brugeren kan enten direkte tilgå database ved at søge på den opbevarede information
eller ved at vælge et sæt indikatorer som muliggøre indsamlingen af data fra god praksis og resultater til
beslutningstagende retningslinjer. Med muligheden for en vejledende søgning kan brugeren opnå informationer
og anbefalinger der bedst passer den geografiske, økonomiske og sociale virkelig i brugerens område.
RecOils Onlinevejledning er tilgængelige i syv (7) sprog: Engelsk, dansk, fransk, græsk, italiensk, portugisisk og
spansk.
Tilgå onlinevejledningen på: http://www.recoilproject.eu/index.php/en/on-line-tool.
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FORKORTELSER
0C:

Grader
Ca: Kalcium
CEN: Den Europæiske Standardiseringsorganisation
CO2: Kuldioxid
CO2 eq: Tilsvarende kuldioxid
EC: Europa-Kommissionen
EBB: European Biodiesel Board
EtOH: Ethanol
EU: Den Europæiske Union
FFA: Frie fedtsyrer
FAME:Fedtsyremethylestre
FQD: Direktivet om brændstofkvalitet
GHG: Drivhusgasser
HCl: Saltsyre
H2SO4: Svovlsyre
H3PO4: Fosforsyre
ILUC: Indirect Land Use Change
ISCC: International Sustainability and Carbon Certification
JMD: Fælles ministeriel grad
kg: Kilogram
K: Kalium
KOH: Kaliumhydroxid
L: Liter
MeOH: Metanol
Mg: Magnesium
MS: Medlemslande
m: Meter
m3: Kubikmeter
mg: Milligram
mm2: Kvadratmillimeter
MS: Medlemslande
Na: Natrium
NaOH: Natriumhydroxid
NGO: NGO
NREAP: Nationale Vedvarende Energi-Handlingsplaner
-OCH3: Methoxid katalysatorer
PET: Polyethylen
RED: Direktivet om vedvarende energi
RSO3H: Sulfonsyre
s: Anden
UCO: Brugt madolie
wt%: Vægtprocentdel
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Den seneste dokumentation om politik og lovgivning kan revideres gennem følgende links:
EU
> Den Europæiske kommissions energi portal, http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/biofuels_en.htm
> Den Europæiske teknologiplatform for biobrændstoffer (EBTP), www.biofuelstp.eu/biofuels-legislation.html
> Det europæiske biodiesel nævn (EBB), www.ebb-eu.org/legislation.php
> EU-retten, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
Grækenland
> Ministeriet for miljø, energi og klimaforandringer, www.ypeka.gr
> Foreningen for biobrændsel og biomasses, www.sbibe.gr
Danmark
> Med hensyn biobrændstoffer:: www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=137888
> Med hensyn til indsamling af affald fra husholdninger og industri:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826
> Energistyrelsen, www.ens.dk/klima-co2/transport/flere-baeredygtige-biobraendstoffer
>Dansk klimapolitisk Plan, www.ens.dk/sites/ens.dk/files/policy/danish-climate-energypolicy/danishclimatepolicyplan_uk.pdf
Portugal
> Diário da República, Gazeta Oficial, https://dre.pt/
> Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), www.iapmei.pt/iapmei-leg02.php?action=ambito&ltema=3&ambito=2
> Agência Portuguesa do Ambiente, www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=176
> Direcção Geral de Energia e Geologia, www.dgeg.pt/
> EU law in Portuguese, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pt
Spanien
> National Energy Commission, www.cne.e
> Spanish Institute for Energy Diversification and Saving, www.idae.es/
> Spanish Renewable Energy Association, www.appa.es/
Italien
> Unione Produttori Biocarburanti, www.assocostieribiodiesel.com/
> Associazione nazionale italiana delle aziende di Recupero degli Oli e grassi vegetali e animali Esausti,
www.aroe.it/3skl/vortal/aroe/index.jsp
> Trasporto oli esausti, www.consorzioconoe.it/
> Obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti e incentivi,
www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Biocarburanti/Pagine/default.aspx
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Mere information:

www.recoilproject.eu
Forfatterne er eneansvarlige for indholdet af denne publikation. Indholdet afspejler ikke nødvendigvis EU’s synspunkter. Hverken EASME eller EuropaKommissionen er
ansvarlig for, hvordan oplysningerne anvendes..

