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S a m m e n d r a g

Formål og baggrund

Formålet med denne rapport er at undersøge og så vidt muligt kvantificere de sam-

fundsøkonomiske fordele og omkostninger ved at genindsamle engangsemballage

til genanvendelse gennem pantsystemet. Alternativt sammenlignes med bortskaffel-

se som almindeligt husholdningsaffald.

Baggrunden for rapporten er introduktionen af pant på engangsemballage til øl og

sodavand i Danmark. Det er en politik, som mange mennesker dagligt stifter be-

kendtskab med og som har været meget omdiskuteret i det berørte erhvervsliv. Ana-

lysen ser på engangsPET-flasker, aluminiumsdåser, ståldåser og engangsglasfla-

sker. Det anslås i denne analyse at affaldsmængden fra engangsemballage til øl og

sodavand vil udgøre godt 9.000 tons om året. Det svarer til  0,6 pct. af den totale

mængde dagrenovation.

Metode

Analysen som præsenteres i denne rapport er en velfærdsøkonomisk analyse baseret

på cost/benefit indgangsvinklen. Hidtidige undersøgelser om drikkeemballage har

været livscyklusvurderinger, som kortlægger ressourceforbruget gennem et produkts

levetid fra vugge til grav. Livscyklusvurderinger er meget vigtige i kvantificering af

miljøeffekter, men fortæller ikke om de økonomiske omkostninger ved at vælge en

løsning frem for en anden.

De samfundsøkonomiske omkostninger ved at håndtere af de drikkeemballager, der

ikke kan genpåfyldes, inkluderer omkostninger ved indsamling, sortering  og trans-

port samt indtægten ved at sælge det indsamlede materiale til genanvendelse. Da

Dansk Retursystem  A/S økonomisk skal ”hvile i sig selv”, svarer de gebyrer, som

opkræves af producenter og importører for håndtering af emballagen i pantsystemet,

netop til omkostningerne.

Omkostningssiden ved pantsystemet er altså estimeret på baggrund af gebyrerne fra

Dansk Retursystem A/S. Omkostningerne ved forbrænding af emballagen sammen

med dagrenovation i det alternative scenarie, består af udgifter til indsamling, for-

brænding og deponering af restprodukt. I nogle tilfælde vil der være indtægt fra den

genererede energi. Omkostninger og indtægter forbundet med afbrænding af renova-

tionsaffald er grundigt kortlagte i Danmark.
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Der er knyttet en række miljøeffekter til både strategien med indsamling og genan-

vendelse gennem pantsystemet og til det alternative scenarie med forbrænding af

affaldet. Det drejer sig hovedsageligt om emission af skadelige stoffer til luften. Ved

forbrænding og energiforbrug i genanvendelsesarbejdet udledes der CO2, NOx, SO2,

CO og VOC og ved  transport af affald er der ligeledes emission af CO2, SO2, NOx, og

VOC.

Disse effekter er kvantificeret på baggrund af  data fra de allerede udførte livs-

cyklusvurderinger på området. Disse emissioner repræsenterer en omkostning for

samfundet og er derfor inddraget i analysen. Der er væsentlig usikkerhed ved alle

former for værdisætning og der foretages derfor følsomhedsanalyser af, hvor meget

denne estimerede værdisætning betyder for resultatet senere i rapporten.

Resultater

Resultaterne af analysen viser, at der er væsentlige omkostninger forbundet med

indsamling og håndtering af alle typer emballage gennem det nye pantsystem. Den

samfundsøkonomiske sammenligning med alternativt at lade engangsemballagen

indgå i den almindelige dagrenovation giver samlet set en ekstraomkostning på 63,2

mio.kr. om året. Meromkostningen for samfundet ved at genindsamle aluminiums-

dåser er beregnet til 37 mio. kr. årligt.  For de andre emballagetyper er resultatet

13,5 mio. kr. for PET-plastikflasker, 9,9 mio. kr. for ståldåser og 2,8 mio. kr. for en-

gangsglasflasker.

Tabel 1 nedenfor viser de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved håndte-

ring af de forskellige typer emballage samt delkomponenterne.

Tabel 1 Summering af de samfundsøkonomiske resultater

Kr./ton PET-flasker Alu-dåser Stål-dåser Engangsglas

Genanvendelse i pantsystemet 12.966 12.857 7.810 3.217

- Heraf økonomiske omkostninger 12.875 12.405 7.749 2.948

- Værdi af miljøskade fra transport 36 62 26 14

- Værdi af miljøskade fra behandling 54 390 36  58

Forbrænding 1.029 1.377 2.440 2.340

- Heraf økonomiske omkostninger 331 1.306 2.440 2.268

- Værdi af miljøskade fra transport 14 14 14 12

- Værdi af miljøskade fra behandling 684 58 -47 257

Forskel på genanvendelse og forbrænding 11.937 11.480 5.370 877
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Resultaterne vurderes til at være robuste, fordi der skal store ændringer af parame-

trene i analysen til for at gøre genanvendelse af emballage til den samfundsøkono-

misk billigste løsning. Den største enkelte betydende faktor i analysen er gebyrernes

størrelse, som er brugt til beregning af omkostningerne i genanvendelsen. Konklusi-

onerne er kun i ringe grad påvirket af antagelser om værdisætningen af miljøeffek-

terne.

Man kan vælge at antage, at et tons genbrugt emballage i Danmark vil betyde, at der

ikke vil blive udvundet en tilsvarende mængde råstof et sted i udlandet , samt at for-

brænding af engangsdrikkeemballagen vil fortrænge forbrænding af kul. Hvis man

inddrager miljøeffekterne af dette, så er der globalt set flere emissioner til luftfor-

urening forbundet med forbrænding end genanvendelsesscenariet. Men den over-

ordnede samfundsøkonomiske konklusion ændres ikke, som det fremgår af  i figur 1

nedenfor.

Figur 1. De samfundsøkonomiske omkostninger ved genanvendelse og forbrænding som hus-

holdningsaffald med og uden antaget emission fra sparet primærproduktion og fortrængt

energiproduktion

Analysen viser også, at omkostningseffektiviteten af den valgte politik i forhold til

besparet luftforurening fra primærproduktion af jomfrueligt materiale i udlandet er

meget ringe. Samme besparelse i luftforureningen kunne opnås langt billigere in-

denfor energisektoren i Danmark.
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Perspektiver

Diskussionen af resultaterne fokuserer på de mere indirekte effekter. Det er forbigået

skovsvineri samt  begunstigelse af konkurrenceforholdet med returflaskerne.  Det

diskuteres om pantsystemet er en optimal politik til opfyldelse af disse målsætnin-

ger.  Mht. til skovsvineri er det bl.a. vigtigt at pointere proportionaliteten i problemet.

Således købes der f.eks. stadig flere dåser i udlandet end i gennem det danske pant-

system. At dåser uden pant ville udkonkurrere returflasken  - og hvorvidt det ville

være en samlet samfundsøkonomisk tilbagegang - er en væsentlig diskussion  Vi

ville gerne endegyldigt kunne afgøre hvorvidt at genpåfyldelige flasker er det sam-

fundsøkonomisk optimale – såvel som det mest miljøvenlige alternativ ifølge livs-

cylusvurderingerne -  men vi mangler offentliggjorte omkostningsoplysninger for at

kunne svare på dette spørgsmål.
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I n d l e d n i n g

Formålet med denne rapport og analyse er at undersøge, om det er samfunds-

økonomisk og miljømæssigt  fornuftige at inddrage engangsdrikkeemballage i pant-

systemet. Der sammenlignes med en alternativ bortskaffelse gennem dagrenovation.

I Danmark har der været tradition for at markedsføre øl og læskedrikke i genpåfylde-

lige glas- og plastikemballager. Returprocenten har i de senere år ifølge Bryggerifor-

eningen været over 99 pct . (Rasmussen 2002b), hvilket må anses for imponerende

højt.  De forudsætninger det hidtidige danske retursystem har fungeret under, er

blevet beskyldt for at hindre varenes fri bevægelighed og for at have forårsaget om-

vendt diskrimination af indenlandske bryggerier og tapperier.

”Dåsesagen” kulminerede med et sagsanlæg fra EU-kommissionens side mod den

danske stat. Den danske regering valgte at imødekomme EU-kommissionen med be-

kendtgørelse nr. 1116 af 21. december 2002, som sikrer frit emballagevalg og drop-

per kravet om godkendelse af emballage hos Miljøstyrelsen.

Selskabet Dansk Retursystem A/S har fået tildelt ansvaret for administration af

pantregnskaber for både genpåfyldelig og engangsemballage. Bryggerierne tager sig

fortsat af selve håndteringen af de genpåfyldelige flasker, mens Dansk Retursystem

indsamler, sorterer og videresælger den brugte engangsemballage til glasværker,

skrothandlere m.m.1

Den nye pantordning, med dens system af logistik- og indsamlingsgebyrer til dæk-

ning  af omkostninger ved pantsystemet, ud fra et hvile-i-sig-selv princip, giver an-

ledning til en række nye beregninger af omkostningerne ved pantordningen. Det gi-

ver en interessant mulighed for at lave en aktuel samfundsøkonomisk analyse.

Denne analyse er dermed helt i tråd med den nationale strategi for bæredygtig ud-

vikling, hvor der om affald bl.a. står:

                                                           
1 Dansk Retursystem A/S skal foretage indsamling af tom engangsemballage til øl og kulsyreholdige læ-
skedrikke. Herudover skal Dansk Retursystem A/S forestå udbetaling af håndteringsgodtgørelse til dag-
ligvarebutikker for deres sortering af genpåfyldelige flasker og gennemføre en effektivisering af butikker-
nes sortering.
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”Affald, som vi ikke kan undgå, skal så vidt muligt genanvendes, så

ressourcerne bliver i kredsløbet. ”..”Det er dog vigtigt, at der ved valg

af handlingsform sker en afvejning af de miljø-, energi- og ressour-

cemæssige samt økonomiske forhold.” s.30 (Regeringen 2002)

Overvejelser om omkostningseffektivitet er vigtige på affaldsområdet i lyset af EU's

ambitioner om at øge andelen af genanvendt emballage i forhold til 1994-direktivet,

der krævede at medlemslandene havde opnået en generel genbrugsandel på 25

pct.(Miljø- og Energiministeriet 1999). Det forventes at blive til en generel målsæt-

ning om minimum 60 pct. nyttiggørelse af emballageaffald og minimum 55 pct. gen-

anvendelse af emballageaffald i 2008 (EU Commission 2001). Der kan være mistanke

om, at de marginale omkostninger ved affaldssortering efterhånden er ved at være

forholdsvis høje, eftersom de mest omkostningseffektive løsninger mht. genbrug

allerede er implementerede. En indikation af dette er den nyligt offentliggjorte rap-

port fra Miljøstyrelsen om samfundsøkonomisk optimal bortskaffelse af plastflasker

og dunke (Strandmark et al. 2002). Analyse viser, at det i Danmark på nuværende

tidspunkt ikke kan betale sig for samfundet at genanvende denne type plastikem-

ballage, men at det er mere fornuftigt at forbrænde flaskerne som del af det almin-

delige husholdningsaffald. Den nye pantordning inkludere bl.a. plastflasker af PET

og det er derfor interessant at se på de samfundsøkonomiske og miljømæssige for-

dele  og omkostninger ved dette system.

Proportionalitet af problemet

Den totale mængde affald udgjorde i år 2000 omkring 13 mio. tons (Miljøministeriet

2001). Heraf er ca. 1. mio. tons emballageaffald  - ca. 8 pct. af den samlede affalds-

mængde i Danmark. Salgsemballagerne udgør 43 pct., mens resten er forskellige

former for transportemballage (Jakobsen 2002).

Det anslås i denne analyse, at affaldsmængden fra engangsemballage til drikkevarer

vil udgøre godt 9.300 tons. Engangsemballage vil altså udgøre 0,12 pct. af den to-

tale mængde affald, 1,6 pct. af alt emballageaffaldet og 3,7 pct. af salgsemballagen.

Sammenlignes med mængden af dagrenovation, som årligt er på ca. 1,7 mio. tons

(Miljøstyrelsen 2001), udgør det forventede affald fra øl og kulsyreholdige drikkeva-

rer 0,6 pct.

Totalt set blev der i 2001 brugt 8 mia. kr. i direkte offentlige udgifter til renovation,

affaldsbehandling, lossepladser, genbrugsprojekter, indsamlingsordninger, tilskud



Institut for Miljøvurdering Pant på engangsemballage? Oktober 2002

11

til renere teknologi mm.  Der tilfaldt stat, amter og kommuner 7,9 mia. kr. i indtægt

for samme aktiviteter. Affaldshåndtering er derfor i høj grad brugerfinansieret

(Institut for Miljøvurdering 2002b).

M e t o d e

Hidtidige undersøgelser om drikkeemballage fra Miljøstyrelsen i 1995, 1996 og se-

nest i 1998 har været livscyklusvurderinger (LCA). Disse livscyklusvurderinger har

haft til hensigt at kortlægge ressourceforbruget gennem et produkts levetid ”fra vug-

ge til grav”. En sådan kortlægning af ressourceforbruget er meget relevant i miljø-

mæssige sammenhæng, og er uhyre nyttig til kortlægning og kvantificering af måske

på forhånd oversete miljøproblemer. Men en livscyklusvurdering fortæller ikke om de

økonomiske omkostninger ved at vælge én løsning frem for en anden. Såfremt man

træffer beslutninger alene på baggrund af livscyklusvurderinger, er der dermed en

risiko for at bruge forholdsmæssigt mange penge indenfor et isoleret område, i for-

hold til den gavn midlerne kunne gøre andet steds. Det er derfor nyttigt at supplere

livscyklusvurderinger med en samfundsøkonomisk vurdering.

En samfundsøkonomisk cost/benefit-analyse sammenholder, som navnet antyder,

de økonomiske omkostninger med gevinsterne. Denne samfundsøkonomiske analy-

semetode er den tilgang, som er mest  velegnet til formålet med denne analyse,

nemlig at undersøge i hvilken grad de samfundsøkonomiske omkostninger ved re-

tursystemet står mål med den miljømæssige gevinster.  Analysen, som præsenteres i

denne rapport, er  en velfærdsøkonomisk analyse baseret på cost/benefit indgangs-

vinklen2.

Denne tilgang forudsætter to ting: For det første en mulighed for at opgøre de øko-

nomiske omkostninger for samfundet. Da Dansk Retursystem A/S økonomisk skal

”hvile i sig selv”, er dette muligt at beregne omkostningerne forbundet med pantsy-

stemet for engangsdrikkeemballagen. De gebyrer, som opkræves af producenter og

importører for håndtering af emballagen i pantsystemet, skal netop dække omkost-

ningerne. For det andet er det nødvendigt at kunne værdisætte ihvertfald de væsent-

ligste relaterede miljøeffekter. Disse miljøpåvirkninger er ofte vanskelige at give en

pris eller værdi. Det er dog vigtigt at pointere, at selv med usikkerhed og inkomplet-

hed omkring værdisætningen af miljøeffekten, er cost/benefit-tilgangen meget nyttig
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og konstruktiv, idet den giver et godt overblik over miljøproblemerne og deres sam-

fundskonsekvenser. Analysen i denne rapport er mulig på grund af et godt kendskab

til de vigtigste miljøkonsekvenser, der er relateret til affaldshåndtering. En række

undersøgelser har således i de sidste årtier skabt et godt grundlag for at vurdere de

miljømæssige effekter af alternative affaldsstrategier3.

Analysen i denne rapport er afgrænset til at omfatte emballagens vej fra forbruge-

rens hjem til dets endelige destination – genanvendelse eller forbrænding. Det er

altså selve håndteringen af drikkeemballage som affald, der er fokuseret på. Det

vurderes udfra proportionalitetsbetragtninger, at anlægsinvesteringer (sorterings-

maskiner, forbrændingskammer eller depotanlæg) ikke vil blive påvirket som følge af

ændrede affaldsstrømme fra drikkeemballage. Denne antagelse skal også ses i hen-

hold til den samfundsøkonomiske metode, hvor man tilstræber at se på marginale

betragtninger.

Skattefinansierede offentlige udgifter har indirekte samfundsøkonomiske omkost-

ninger i form af skatteforvridningstab. Det er en betegnelse for den forvridende ef-

fekt, det har på økonomien, at der opkræves en ekstra krone i skat eller afgift til at

dække en offentlig udgift. Det gennemsnitlige skøn for størrelsen af denne effici-

ensomkostning er på ekstra 20 pct. i forhold til den bogførte udgift.

(Finansministeriet 1999) Alle omkostninger i denne analyse er dog bru-

ger/producentfinansierede gennem gebyrer, og et skatteforvridningstab er derfor

ikke påregnet. Da det er et gebyr, der opkræves på engrosniveau er det faktorpriser,

der ikke skal korrigeres for nettoafgiftsfaktoren.

Direkte økonomiske effekter

De samfundsøkonomiske omkostninger ved håndtering af de ikke-genpåfyldelige

drikkeemballager, inkluderer omkostninger ved indsamling, sortering  og transport

samt indkomsten fra salg af det indsamlede materiale til genanvendelse. Det er altså

antaget, at gebyrerne opkrævet af Dansk Retursystem A/S reelt dækker omkostnin-

gerne ved hele håndteringen.4

Da engangsemballagen til øl og sodavand er ny på det danske marked, er beregnin-

gerne i denne analyse baseret på et skøn over deres markedsandel. Det er således

                                                                                                                                                   
2 For en uddybning af generelle metodemæssige spørgsmål se (Møller et al. 2000).
3 De relevante kilder er angivet i analysen.
4 Hvilket er bekræftet af Dansk Retursystem.
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antaget, at dåser og engangsflasker vil få 15 pct. af øl- og sodavandsmarkedet. I

Figur 2-4 er skitseret den andel, de nye emballagetyper skønnes at udgøre af de 15

pct. af markedet. For læskedriksalg gennem 150 cl genpåfyldelig PET antages 15 pct.

at overgå til en enkelt emballagetype – 150 cl engangsplast.

Figur 2 Skønnet fordeling af 15 pct. af ølsalget på de nye emballagetyper

Figur 3 Skønnet fordeling af 15 pct. af læskedriksalget fra genpåfyldelige 25 cl glasflasker på

nye emballagetyper

Figur 4 Skønnet fordeling af 15 pct. af læskedriksalget fra genpåfyldelige 25 cl glasflasker på

nye emballagetyper
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En nærmere redegørelse for udregning af fordelingen på emballegeformer fremgår af

bilag 2,  og der foretages følsomhedsanalyser af disse antagelser  senere i rappor-

ten.

De samfundsøkonomiske omkostninger ved alternativt at lade emballagen indgå i

almindelig husholdningsaffald inkluderer udgifter til indsamling, transport, for-

brænding samt deponering af aske- og slaggerprodukter.  Ved forbrænding som del

af den almindelige dagrenovation skabes der ofte en indtægt fra salg af varme og el.

Indirekte økonomiske effekter

Der indgår en række værdisatte miljøkonsekvenser, som er knyttet til de enkelte al-

ternative håndteringsmetoder. Ved forbrænding udledes der CO2, NOx, SO2, CO og

VOC. Ved transport af affald – hvad enten det er til genanvendelse eller ej – er der

ligeledes emission af CO2, SO2, NOx, og VOC. Ved værdisætning af miljøeffekter er

benyttet priser fra Finansministeriet med baggrund i det fælleseuropæiske ExternE-

projekt samt en dansk rapport om skadevirkningerne fra trafikken (Finansministeriet

et al. 2001) Værdisætningsestimaterne er beskrevet i detaljer i bilag 4. Der er væ-

sentlig usikkerhed ved alle former for ikke-markedsbaseret værdisætning og der

foretages derfor følsomhedsanalyser af værdisætningsestimaternes betydning for

resultatet senere i rapporten.

Herudover er der miljøeffekter i form af COD til spildevand, samt udledning af ultrafi-

ne partikler og dioxin til luften ved forbrænding (Strandmark et al. 2002). Disse mil-

jøeffekter er ikke værdisatte og er dermed ikke inddraget direkte i den samfunds-

økonomiske beregning. Det skyldes, at der ikke på nuværende tidspunkt er danske

estimater for skadevirkningerne af disse miljøeffekter.

R e s u l t a t e r

Resultaterne af analysen præsenteres her i en række summerende tabeller.  Udover

de direkte økonomiske omkostninger, bygger resultaterne  på opgørelser over CO2,

NOX, SO2, CO og VOC ved henholdsvis forbrænding og ved genindvinding (se bilag 5).

Opgørelserne over CO2, NOX, SO2, CO og VOC bygger på data fra Miljøstyrelsen sene-

ste livscyklusvurdering af emballage til øl og sodavand. De opgrjorte mængder er

herefter omregnet til økonomiske størrelser (se bilag 5).
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Vi har præsenterer resultater for:

- Flasker i PET-plastik, 50 cl.

- Flasker i glas, 33 cl.

- Aluminiumsdåser, 50 cl.

- Ståldåser, 50 cl.

Tabellerne viser de samfundsøkonomiske omkostninger ved håndtering af de ikke-

genpåfyldelige drikkeemballager, som indgår i den nye pantordning.  Det inkluderer

omkostninger ved indsamling, sortering  og transport samt en mulig indkomst ved at

sælge det indsamlede materiale til genanvendelse – summeret under ”håndterings-

omkostninger”. Omkostningerne sammenlignes med omkostningerne ved at lade

emballagen indgå i almindeligt husholdningsaffald.
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Tabel 2: Samfundsøkonomiske omkostninger, 50 cl engangsflasker PET plastik

Kr./ tons

Genanvendelse5 Forbrænding6

Direkte økonomiske omkostninger

Håndteringsomkostninger 12.875 a 779b

Behandling 943c

Udgift til deponering af restprodukt 10d

Indtægt fra salg af varme og el -1.401e

Direkte økonomiske omkostninger i alt 12.875 331

Indirekte økonomiske omkostninger

Værdi af miljøskade fra transport 36f 14g

Værdi af miljøskade fra behandling 54h 684i

Indirekte økonomiske omkostninger i alt 91 698

Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 12.966 1.029

a) Håndteringsomkostninger ved indsamling gennem pantordningen. Se Bilag 1.

b) Omkostninger ved indsamling + transport til forbrændingsanlæg i alm. kommunalt husholdnings-affaldssystem

(Strandmark et al. 2002).

c) Udgift til forbrænding som husholdningsaffald (Strandmark et al. 2002).

d) Udgift til deponering af restprodukt. Der regnes med 0,020 kg restprodukt pr. kg brændt PET (Frees & Weidema

1998), og en deponeringspris på 521 kr./ton (Strandmark et al. 2002).

e) Indtægt fra salg af el og varme er beregnet udfra energimængder anført i bilag 5 tabel 1 med priser for el og

varme anvendt i (Strandmark et al. 2002).

f) Omkostninger ved transport er opgjort efter opgørelse i bilag 5 (tabel 9 & tabel 10). Anvendte priser er anført i

bilag 4.

g) Værdi af transport svarer til alternativ 1 (forbrænding) i Strandmark et al. 2002.

h) Da regeneratet eksporteres til udlandet svarer miljøkonsekvenserne til Alternativ 3 i Strandmark et al. 2002. Det

er valgt at inkludere miljøeffekterne i eksportlandet. Omkostningerne er udregnet på baggrund af data i bilag 5

(tabel 5), og anvendte priser er anført i bilag 4.

i) Omkostninger ved afbrænding er baseret på opgørelse i bilag 5 (tabel 1) og priser opgjort i bilag 4.

For flasker af PET-plastik er de samfundsøkonomiske omkostninger ved indsamlin-

gen gennem pantsystemet 12.966 kr. /ton. Derimod er omkostningerne ved at hånd-

tere denne emballagetype som almindeligt husholdningsaffald 1.029 kr./ton.

Den store forskel i omkostninger skyldes for det første den lave massefylde af PET-

plastik. Håndteringen af denne type flasker beregnes på baggrund af styk-afgiften og

giver derfor en høj pris/tons. For det andet har PET en forholdsvis god brændværdi,

hvilket er med til at nedbringe omkostningerne ved forbrænding.

Der er væsentlige miljøkonsekvenser ved både genanvendelse og forbrænding – dog

klart højest ved forbrænding. Dette skyldes primært den høje CO2-emission ved af-

brænding af PET-plastik.

                                                           
5 Ikke værdisatte effekter ved genanvendelse gennemgåes under diskussionsafsnittet.
6 Ikke værdisatte effekter ved forbrænding omfatter ultrafine partikler, dioxin, COD og PM10
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Tabel 3: Samfundsøkonomiske omkostninger, 33 cl engangsglas

Kr./ ton

Genanvendelse7 Forbrænding8

Direkte økonomiske omkostninger

Håndteringsomkostninger 2.948 a 779b

Behandling 943c

Udgift til deponering af restprodukt 521d

Indtægt fra salg af varme og el 25e

Direkte økonomiske omkostninger i alt 2.948 2.268

Indirekte økonomiske omkostninger

Værdi af miljøskade fra transport 12f 14g

Værdi af miljøskade fra behandling 257h  58i

Indirekte økonomiske omkostninger i alt 269 72

Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 3.217 2.340

a) Håndteringsomkostninger ved indsamling gennem pantordningen. Se Bilag 1.

b) Omkostninger ved indsamling + transport til forbrændingsanlæg i alm. kommunalt  husholdnings-

affaldssystem (Strandmark et al. 2002).

c) Udgift til forbrænding som husholdningsaffald (Strandmark et al. 2002).

d) Udgift til deponering af restprodukt. Der regnes med 1 kg restprodukt pr. kg ”brændt” glas (Frees&Weidema, B. P.

1998), og en deponeringspris på 521 kr./ton (Strandmark et al. 2002).

e) Glas har ingen brændværdi og vil derfor medføre en mindre effektiv energiudnyttelse af det øvrige

husholdningsaffald. Værdi udregnet på baggrund af energiforbrug opgjort i bilag 5 (tabel 2) og energipriser

anvendt i (Strandmark et al. 2002).

f) Værdi af miljøskade ved transport er opgjort  i bilag 5 (tabel 9 & tabel 10). Anvendte priser er anført i bilag 4.

g) Værdi af transport svarer til alternativ 1 (forbrænding) i Strandmark et al. 2002.

h) Omkostningerne er udregnet på baggrund af data i bilag 5 (tabel 6), og anvendte priser er anført i bilag 4.

i) Omkostninger ved afbrænding er baseret på opgørelse i bilag 6 (tabel 2) og priser opgjort i bilag 4.

Engangsglasflasker indsamlet gennem pantsystemet koster altså samfundet 3.217

kr./ton. Til sammenligning er omkostningerne ved at håndtere denne emballagetype

som almindeligt husholdningsaffald 2.340 kr./ton.

Det er ikke særlig favorabelt, rent samfundsøkonomisk, at smide engangsglasflasker

i husholdningsaffaldet. Flaskerne har ingen brændværdi og giver en stor mængde

restprodukt til deponering. Det er dog stadig mindre omkostningsfyldt end indsam-

ling gennem pantordningen.

                                                           
7 Ikke værdisatte effekter ved genanvendelse gennemgåes under diskussionsafsnittet.
8 Ikke værdisatte effekter ved forbrænding omfatter ultrafine partikler, dioxin, COD og PM10
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Tabel 4: Samfundsøkonomiske omkostninger, 50 cl ståldåser

Kr./ tons

Genanvendelse9 Forbrænding10

Direkte økonomiske omkostninger

Håndteringsomkostninger 7.749 a 779b

Behandling 943c

Udgift til deponering af restprodukt 561d

Indtægt fra salg af varme og el 157e

Direkte økonomiske omkostninger i alt 7.749 2.440

Indirekte økonomiske omkostninger

Værdi af miljøskade fra transport 26f 14g

Værdi af miljøskade fra behandling 36h -47i

Indirekte økonomiske omkostninger i alt 61 -33

Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 7.810 2.407

a) Håndteringsomkostninger ved indsamling gennem pantordningen. Se Bilag 1.

b) Omkostninger ved indsamling + transport til forbrændingsanlæg i alm. kommunalt  husholdnings-

affaldssystem. (Strandmark et al. 2002).

c) Udgift til forbrænding som husholdningsaffald (Strandmark et al. 2002).

d) Udgift til deponering af restprodukt. Der regnes med 1,076 kg restprodukt pr. kg afbrændt stål (Frees&Weidema,

B. P. 1998), og en deponeringspris på 521 kr./tons (Strandmark et al. 2002).

e)  Indtægt fra salg af el og varme beregnet vha. brændværdien af stål. Tallet er inkl. fortrængte miljøeffekter fra

alternativ energiproduktion – se bilag 6 (tabel 3). De benyttede priser på el og varme er fra Strandmark et al.

2002.

f) Værdi af miljøskade ved transport er opgjort  i bilag 5 (tabel 9 & tabel 10). Anvendte priser er anført i bilag 4.

g) Værdi af transport svarer til alternativ 1 (forbrænding) i Strandmark et al. 2002.

h) Omkostningerne ved behandling af stål er udregnet på baggrund af data i bilag 5 (tabel 7), og anvendte priser er

anført i bilag 4.

i) Omkostninger ved afbrænding er baseret på opgørelse i bilag 5 (tabel 3). I modsætning til de andre

emballagetyper er værdien af fortrængt alternativ energiproduktion inkluderet. Grundet stålemballagens lave

brændværdi, vurderes dette kun at have marginal betydning. Priser opgjort i bilag 4.

For ståldåserne er det igen tydeligt, at forbrænding er det samfundsøkonomisk bil-

ligste med en udgift på 2.407 kr./ton mod håndteringsomkostninger på 7.810

kr./ton i genanvendelse.

                                                           
9 Ikke værdisatte effekter ved genanvendelse gennemgåes under diskussionsafsnittet.
10 Ikke værdisatte effekter ved forbrænding omfatter ultrafine partikler, dioxin, COD og PM10
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Tabel 5: Samfundsøkonomiske omkostninger, 50 cl aluminiumsdåser.

Kr./ tons

Genanvendelse11 Forbrænding12

Direkte økonomiske omkostninger

Håndteringsomkostninger 12.405 a 779b

Behandling 943c

Udgift til deponering af aske 985d

Indtægt fra salg af varme og el -1.401e

Direkte økonomiske omkostninger i alt 12.405 1.306

Indirekte økonomiske omkostninger

Værdi af miljøskade fra transport 62f 14g

Værdi af miljøskade fra behandling 390h 58i

Indirekte Økonomiske omkostninger i alt 452 72

Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 12.857 1.377

a) Håndteringsomkostninger ved indsamling gennem pantordningen. Se bilag 1.

b) Omkostninger ved indsamling + transport til forbrændingsanlæg i alm. kommunalt  husholdnings-

affaldssystem (Strandmark et al. 2002).

c) Udgift til forbrænding som husholdningsaffald (Strandmark et al. 2002).

d) Udgift til deponering af restprodukt. Der regnes med 1,89 kg restprodukt pr. kg afbrændt aluminium

(Frees&Weidema, B. P. 1998), og en deponeringspris på 521 kr./ton (Strandmark et al. 2002).

e) Indtægt fra salg af el og varme er beregnet udfra energimængder anført i bilag 5 tabel 4 med priser for el og

varme anvendt af Strandmark et al. 2002.

f) Værdi af miljøskade ved transport er opgjort  i bilag 5 (tabel 9 & tabel 10). Anvendte priser er anført i bilag 4.

g) Værdi af transport svarer til alternativ 1 (forbrænding) i Strandmark et al. 2002.

h) Omkostningerne ved behandling af aluminium er udregnet på baggrund af data i bilag 5 (tabel 8), og anvendte

priser er anført i bilag 4.

i) Omkostninger ved afbrænding er baseret på opgørelse i bilag 5 (tabel 4) og priser opgjort i bilag 4.

For aluminumsdåserne er resultatet igen det samme: Håndteringen i pantsystemet

har langt større omkostninger end behandling af dåserne som almindeligt hushold-

ningsaffald. Genanvendelsen er beregnet til at have omkostninger på 12.857 kr./ton,

mens forbrændingsløsningen giver resultatet 1.382 kr./ton. En væsentlig faktor i

dette resultat er at aluminium har en glimrende brændværdi og at indtægten ved salg

af el og varme ved forbrænding er med til at holde omkostningerne nede.

Tabel 6 summerer resultaterne og viser, at der målt i kr./ton især er ekstra sam-

fundsmæssige omkostninger forbundet med genindsamling af PET-flasker og alumi-

niumsdåser.

                                                           
11 Ikke værdisatte effekter ved genanvendelse gennemgåes under diskussionsafsnittet.
12 Ikke værdisatte effekter ved forbrænding omfatter ultrafine partikler, dioxin, COD og PM10
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Tabel 6: Summering af resultaterne
Kr./ton PET-flasker Alu-dåser Stål-dåser Engangsglas

Genanvendelse i pantsystemet 12.966 12.857 7.810 3.217

Forbrænding 1.029 1.377 2.440 2.340

Forskel på genanvendelse og forbrænding 11.937 11.480 5.370 877

Samlet set er de årlige meromkostninge ved at genindsamle de aktuelle affalds-

mængder fastlagt i scenariet 13 13,5 mio. kr. for PET,  37 mio. kr. for aluminiumsdå-

ser, 9,9 mio. kr. for ståldåser og 2,8 mio. kr. for engangsglasflasker. Samlet set giver

det en årlig samfundsøkonomisk ekstraomkostning på 63,2 mio.kr.

Følsomhedsanalyse af omkostningsberegninger

Omkostningsberegningerne i denne analyse bygger på estimerede markedsandele

og gebyrsatser fra Dansk Retursystem A/S. Det er derfor vigtigt at undersøge føl-

somheden af resultaterne overfor ændringer i disse faktorer. Ligeledes har den rela-

tive fordeling på emballagetyper betydning for de samlede omkostninger, da de for-

skellige typer affald har væsentligt forskellige karakteristika i form af vægt, brænd-

værdi osv.

Følsomhedsanalysen omhandler 5 situationer med udgangspunkt i scenariet. I den

første situation antages markedsandelen for engangsemballage kun at være 5 pct.,

og gebyrerne fra Dansk Retursystem er 25 pct. højere for alle emballagetyper. I den

anden situation er markedsandelen for engangsemballage 25 pct., og gebyrerne er

uændrede. I den tredje situation er markedsandelen også 25 pct. for engangsem-

ballage men gebyrerne er 25 pct. mindre for alle emballagetyper. Situation 4 og 5 er

en gentagelse af situation 2 og 3 med den ændring, at engangsglas har opnået en

større markedsandel for ølsalget. Den relative fordeling mellem de andre emballage-

typer er uændret i situation 4 og 5. Fælles for de første tre situationer er, at den ind-

byrdes fordeling mellem emballagetyperne er den samme som i det anlagte scenarie.

For alle situationerne gælder, at priserne på forbrænding ikke ændres i forhold til

scenariet. Ændringerne er illustreret i  Tabel 7.

                                                           
13 se evt. bilag 1
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Tabel 7: Skematisk oversigt over følsomhedsanalyse for omkostningsberegningerne
Markedsandel Gebyr –

Ændring

Pris for afskaffelse

via forbrænding

Indbyrdes fordeling

mellem emballagetyper

Situation 1 5 pct. +25 pct. Uændret Uændret

Situation 2 25 pct. Uændret Uændret Uændret

Situation 3 25 pct. -25 pct. Uændret Uændret

Situation 4 25 pct. Uændret Uændret Engangsglas, 5 pct. af

ølmarkedet14

Situation 5 25 pct. -25 pct. Uændret Engangsglas, 5 pct. af

ølmarkedet15

De samlede affaldsmængder og omkostninger ved henholdsvis forbrænding og

håndtering gennem Dansk Retursystem A/S, som resultat af følsomhedsanalysen, er

vist i tabel 8 og 9.

Tabel 8: Samlede affaldsmængder ved de anlagte betragtninger for scenariet samt situation 1-5
(se evt. bilag 3).
Ton/år PET Aluminium Stål Glas Total

Scenarie 1.076 3.222 1.839 3.161 9.298

Situation 1 359 1.074 613 1.054 3.099

Sit. 2 & 3 1.793 5.370 3.065 5.269 15.497

Sit. 4 & 5 1.793 4.498 2.468 17.914 26.674

Som det fremgår af tabel 8, er glas på vægtbasis en interessant bidragsyder til af-

faldsmængden fra engangsemballage. Forholdsvis få enheder skaber forholdsvis

store mængder affald. Der eksisterer i dag kommunale indsamlingsordninger for

netop glasemballage, som folk benytter i rimeligt stort omfang.16 Såfremt denne

adfærd antages også at gælde for glas til øl og læskedrikke, vil den samlede af-

faldsmængde fra engangsemballage til forbrænding være væsentligt reduceret. Det

betyder, at udgifterne til forbrænding umiddelbart er vurderet højere end de for-

mentlig er i praksis. De anførte mængder glasemballage (tabel 8) vurderes at være af

marginale størrelser, som ikke vil påvirke den kommunale indsamlingsordning i væ-

sentlig grad17.

                                                           
14 Det resterende ølmarked for engangsemballage fordeles forholdsmæssigt mellem aluminiumsemballa-
ge og stålemballage som i scenariet.
15 Det resterende ølmarked for engangsemballage fordeles forholdsmæssigt mellem aluminiumsemballa-
ge og stålemballage som i scenariet.
16 Genindsamlingsraten for 2000 var på 75 pct. (Miljøstyrelsen 2001).
17 I 2000 blev indsamlet 108.000 tons glas, hvilket var 14.000 tons mindre end i 1999 (Miljøstyrelsen
2001). De beregnede mængder glasaffald i tabel 7 varierer mellem 1.000 og 18.000 tons.
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Tabel 9: Samlede omkostninger ved henholdsvis forbrænding og håndtering gennem Dansk Re-
tursystem A/S (se evt. bilag 3).

Forbrænding

(mio. kr.)

Dansk Retursystem A/S

(mio. kr.)

Scenarie 16,3 80,6

Situation 1 5,8 33,4

Situation 2 28,9 134,4

Situation 3 28,9 101,8

Situation 4 55,9 159,2

Situation 5 55,9 121,2

Som det fremgår af tabel 8, vil den totale affaldsmængden fra engangsemballage

variere fra ca. 3.000 tons til 27.000 tons. Den største vægtandel af affaldsmængden

udgøres af glas. Affald fra engangsemballage svarer til en procentandel på hen-

holdsvis 0,2 og 1,6 pct. af det samlede dagrenovationsaffald. Denne mængde affald

fra engangsemballage betragtes som værende af marginal karakter for alle ovenstå-

ende situationer. I alle tilfælde ses det af tabel 9, at genindvinding gennem Dansk

Retursystem A/S er 2-6 gange så omkostningskrævende som håndtering af dagreno-

vationsaffald.

Det er også relevant at se på følsomheden af resultaterne for omkostningerne per

ton. Tabel 10 illustrerer, resultatet af en stigning eller et fald i håndterings-

omkostningerne i Dansk Retursystem A/S, repræsenteret ved et udsving på 25 pct.

begge retninger. Som det fremgår, er  et fald i håndteringsomkostningerne i pantsy-

stemet på 25 pct. langt fra nok til at gøre denne strategi ligeså samfundsøkonomisk

rentabel for forbrænding. Undtagelsen er engangsglas, hvor forskellen mellem for-

brændings og genanvendelsesscenariet er mindst og et fald 25 pct. næsten udligner

forskellen.

Tabel 10: Følsomhedsanalyse af resultaterne ved stigning eller fald i håndteringsomkostnin-
gerne i Dansk Retursystem A/S
Kr./ton PET-flasker Alu-dåser Stål-dåser Engangsglas

Genanvendelse i pantsystemet 12.966 12.857 7.810 3.217

Forbrænding 1.029 1.377 2.440 2.340

Forskel på genanvendelse og forbrænding 11.937 11.480 5.370 877

+25 pct. i håndteringsomkostninger 15.179 14.694 7.323 1.681

- 25 pct. i håndteringsomkostninger 8.696 8.266 3.418 73

Konklusion på følsomhedsanalysen på omkostningsberegningerne i analysen er, at

de klare samfundsøkonomiske tendenser i analysen er robuste overfor ændringer i

omkostningerne og markedsandele.
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Følsomhedsanalyse af miljøeffekter og værdisætning

Størrelsen og prissætningen af miljøeffekterne i både genanvendelses- og forbræn-

dingsscenarierne har væsentlig indflydelse på konklusionerne af denne analyse, og

skal derfor underlægges kritisk kontrol. Selve kvantificeringen af miljøeffekternes

størrelse er som nævnt sket på baggrund af data fra den seneste danske livs-

cyklusvurdering og delrapporterne hertil.18 Der er ingen specifikke vurderinger af

usikkerheden af data opgjort i bilag 5, men kilderne til data - Miljøprojekt 399-406

fra Miljøstyrelsen – diskuterer usikkerheden i tallene.

Derudover er antagelserne om transportafstande et usikkerhedsmoment i kvantifice-

ringen af miljøeffekterne. Da miljøskaderne der stammer fra transport har en relativ

lille indflydelse på det samlede resultat, vurderes denne usikkerhed dog som for-

holdvis ubetydelig.

Der er ikke foretaget følsomhedsanalyser på størrelsen af de leverede miljødata, ud

over den ovenstående kvalitative diskussion, men alle data fremgår af bilag 5 og lig-

ger derved åbne for beregninger af denne art.

Værdisætning af miljøeffekter er notorisk omdiskuterede og kritiseres ofte for deres

usikkerhed. I dette lys er det vigtigt klart at tilkendegive kilderne til de benyttede

estimater og se kritisk på deres anvendelighed. Bilag 4 indeholder netop en sådan

diskussion og en tabel med de benyttede værdier. Usikkerheden omkring alle esti-

materne nødvendiggør følsomhedsanalyse af resultaternes påvirkelighed overfor

ændringer i værdiestimaterne.

Det er i tabel 11 valgt at foretage følsomhedsanalyse på en fordobling og en halve-

ring af alle værdiestimater.

                                                           
18 Miljøprojekt 399-406 fra Miljøstyrelsen.
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Tabel 11: Følsomhedsanalyse af resultaterne ved ændret værdisætning af miljøeffekterne.
PET-flasker

Kr./ton

Uændret Fordobling af

værdisætning

Halvering af

værdisætning

Genanvendelse i pantsystemet 12.966 +555 -257

Forbrænding 1.029 +72 -36

Forskel på genanvendelse og forbrænding 11.937 12.420 11.716

Alu-dåser

Kr./ton

Uændret Fordobling af

værdisætning

Halvering af

værdisætning

Genanvendelse i pantsystemet 12.857 +452 -276

Forbrænding 1.377 +72 -36

Forskel på genanvendelse og forbrænding 11.480 11.860 11.240

Ståldåser

Kr./ton

Uændret Fordobling af

værdisætning

Halvering af

værdisætning

Genanvendelse i pantsystemet 7.810 +61 -31

Forbrænding 2.440 -33 +17

Forskel på genanvendelse og forbrænding 5.370 5.464 5.322

Engangsglas

Kr./ton

Uændret Fordobling af

værdisætning

Halvering af

værdisætning

Genanvendelse i pantsystemet 3.217 +269 -135

Forbrænding 2.340 +72 -36

Forskel på genanvendelse og forbrænding 877 1.074 778

Tendenserne i følsomhedsanalysen er, at resultaterne er meget robuste overfor æn-

dringer i værdisætningen af miljøeffekterne. Det er markant, at eftersom der er flere

nationale miljøeffekter forbundet med genanvendelse end forbrænding, så frem-

kommer genanvendelsesscenariet som et samfundsøkonomisk dårligere resultat i

forhold til forbrænding, jo højere pris, der sættes på skadevirkningerne.

Miljøeffekter ved produktion af jomfrueligt materiale

En væsentlig grund til at genbrug og genanvendelse betragtes som en god ide, er, at

genanvendt materiale kan erstatte nyproduceret materiale. I udvinding af materialer

som plastik, glas, stål og især aluminium indgår der væsentlige mængder energi og

fornybare og ikke-fornybare ressourcer.

Som nævnt i indledningen er denne analyse fokuseret på optimal  affaldshåndtering.

De indsamlede ressourcer sælges til genanvendelse til markedsprisen. At denne

markedspris ikke afspejler de miljømæssige fordele i forhold til nyt materiale, er en

markedsfejl udenfor denne analyse. Eller sagt på en anden måde: Markedsprisen på
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f.eks. nyproduceret aluminium er for lav i forhold til de miljøskadelige effekter, som

produktionen pådrager samfundet, da disse eksternaliteter ikke er internaliseret i

prisen. Det er ikke et problem, som effektivt kan løses ved valg af affaldshåndte-

ringsstrategi, men skal ændres ved brug af andre politikker, f.eks. grønne afgifter på

minedrift, råvarer eller energi til industriproduktion (Walls & Palmer 2000).

I den velfærdsøkonomiske analyse er indregnet værdier for miljøbelastende elemen-

ter, som er CO2, SO2, NOX,  CO og VOC. De anvendte elementer og priser har tidligere

været anvendt af Miljøstyrelsen, senest i forbindelse med rapporten om afskaffelse

af plast- og dunkeaffald (Strandmark et al. 2002). Betragter man Miljøstyrelsens

omfattende arbejde med livscyklusvurdering af drikkeemballager til øl og sodavand

(Ekvall et al. 1998; Pommer & Wesnæs 1995) fremgår det klart, at der er andre miljø-

belastende elementer end de førnævnte. For de fleste af emballagetyperne gælder

det, at udvindingen af råvarer og videre forarbejdning af disse foregår udenfor Dan-

marks grænser. Dette rejser nødvendigvis spørgsmål om, hvor relevante de udvalgte

forureningskomponenter er i den analyserede sammenhæng, samt hvordan man skal

sætte sin systemgrænse. Miljø- & Energiministeriet har behandlet problemstillingen

omkring nationale og internationale betragtninger, der skal foretages i forbindelse

med samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter (Møller et al. 2000). Et af syns-

punkterne, der bliver trukket op i vurderingen, lyder:

”Forpligtelserne over for udlandet må primært gælde grænseoverskridende

emissioner som følge af økonomiske aktiviteter i Danmark – fx SO2-

forureningen. Derimod må belastningen af miljøet i udlandet som følge af

udlandets produktion af varer, der eksporteres til Danmark – projektets im-

port af input – anses for at være udlandets eget ansvar. Det er udlandet, der

selv vælger at udbyde de pågældende varer.”

s. 31 (Møller et al. 2000)

Set i det lys forekommer de valgte elementer i analysen som velvalgte, idet CO2, SO2,

NOx, CO og VOC må betragtes som grænseoverskridende. Men i Miljø- og Energimini-

steriets gennemgang understreges det også, at man ikke bør se bort fra miljøpåvirk-

ninger i udlandet, idet projekter med miljøkonsekvenser i udlandet kan være favori-

seret. Yderligere fremhæves, at det betragtes som en fordel, at give udlandet poten-

tiel mulighed for miljøforbedringer – upåagtet om de vælger at realisere det eller ej

(Møller et al. 2000). Det kan derfor diskuteres hvorvidt man nødvendigvis bør be-

grænse sine betragtninger til et strengt nationalt syn, blot fokusere på grænseover-

skridende forurening, eller alle potentielle udenlandske konsekvenser.
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Hvilke potentielle udenlandske miljøkonsekvenser er relateret til primærproduktion

af emballage materiale? Gennemgår man Miljøstyrelsens seneste livscyklus vurde-

ring af drikkeemballager ser man et miljøeffekterne for de enkelte emballagetyper er

opdelt i såkaldte miljøtemaer (Ekvall et al. 1998). Miljøtemaerne omfatter:

♦ Eutrofiering
♦ Fotokemisk dannelse af ozon
♦ Forsuring
♦ Bidrag til drivhuseffekten
♦ Human toksicitet i vand
♦ Human toksicitet i jord
♦ Human toksicitet i luft
♦ Kronisk økotoksicitet i vand
♦ Akut økotoksicitet i vand
♦ Kronisk økotoksicitet i jord

Det er interessant at vurdere hvor stor en andel af de samlede forureningseffekter

udgøres af CO2, SO2, NOX, PM10, CO og VOC. En gennemgang af livscyklus vurderin-

gerne viser at CO2, SO2, NOX, CO og VOC udgør en stor del af: Eutrofieringen (NOx),

fotokemisk dannelse af ozon (CO, VOC), forsuring (SO2, NOx) og drivhuseffekten

(CO2). SO2 og NOx bidrager også med en effekt på human toksicitet i luften. Disse

valgte elementer skulle derfor give et sigende billede af omfanget af bidrag til driv-

huseffekt, forsuring, eutrofiering, fotokemisk dannelse af ozon, og delvist human

toksicitet i luften. De resterende miljøeffekter omhandler toksicitet i vand og jord, og

er meget lidt omfattet af CO2, SO2, NOX,  CO og VOC. Det betyder ikke, at de er betyd-

ningsløse, men det er omvendt ikke urimeligt at sige at de udvalgte luftforurenings-

komponenter i væsentligt omfang repræsenterer størrelsesordenen af de potentielle

udenlandske miljøeffekter. Betragter man det mulige besparelsespotentiale ved

genanvendelse af materialer i tabel 12, får man en indikation for relevansen af de

udvalgte forureningskomponenter CO2, SO2, NOX, CO og VOC.

Tabel 12: Potentielle besparelser ved genanvendelse
Pct. Aluminium Stål Glas

Energiforbrug 90-97 47-74 4-32

Luftforurening 95 85 20

Vandforurening 97 76 -

Mineaffald - 97 80

Vandforbrug - 40 50

Kilde: (Brisson 1997) og referencer citeret deri.

Af tabel 12 ses at for aluminium og stål er der store energibesparelser ved genan-

vendelse, hvilket også resulterer i store potentielle reduktioner af international luft-

forureningen især for aluminium og stål. Derved er luftforureningskomponenterne
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CO2, SO2, NOX,  CO og VOC meget relevante at se på. Man kan ikke udfra tabel 12

slutte, at forurening af vand og jord er betydningsløs. Men som diskuteret i den

ovenstående afsnit, er der en vis sammenhæng med disse konsekvenser og luftfor-

ureningskomponenterne. Den manglende kvantificering og prissætning af miljøeffek-

ter omkring toksicitet i jord og vand må dog betragtes som en svaghed i analysen.

Men hvis der tages udgangspunkt i de før nævnte retningslinier fra Miljø- og Energi-

ministeriets for konsekvensafgrænsning af samfundsøkonomiske vurderinger(Møller

et al. 2000), er det primært grænseoverskridende forurening, der skal fokuseres på

fra dansk side. Forurening af jord og vand må anses som i højere grad at være et lo-

kalt anliggende. Da hverken jomfrueligt aluminium, stål eller PET til drikkeemballage

produceres i Danmark må toksicitetseffekter i jord og vand betragtes som et uden-

landsk anliggende. Set i det lys, er det være rimeligt, at lave en velfærdsøkonomisk

analyse med de udvalgte luftforureningskomponenter CO2, SO2, NOX,  CO og VOC.

Et andet væsentligt usikkerhedsmoment i inddragelse af potentielle miljøgevinster

ved potentiel sparet primærproduktion i en samfundsøkonomisk analyse, er pris-

sætningen og hvad den omfatter. Finansministeriet nævner, at luftforureningsområ-

det er godt belyst og ”… værdien af resultaterne af miljøpolitikken er beregnet på en

måde, der nærmer sig en dækkende beskrivelse.” (Finansministeriet et al. 2001).

Værdierne for skadevirkningerne fra CO2, SO2, NOX, CO og VOC repræsenterer i over-

vejende grad effekten på befolkningens helbred, men skader på bygninger, plante-

vækst m.m. er også inkluderet (Finansministeriet et al. 2001). Såfremt man ønsker at

inkludere potentielle sparede miljøeffekter i udlandet i en national velfærdsøkono-

miske vurdering,  vil et sæt nationale værdiestimater med stor sandsynlighed være

misvisende idet forholdene og præferencerne er anderledes (Møller et al. 2000). Det

må derfor betragtes som en svaghed i analysen, at en korrekt korrigeret prissætning

for disse effekter ikke kan anvendes. Det skønnes dog at være fagligt forsvarligt for

en illustrativ sammenlignings skyld, at de betragtede miljøeffekter i udlandet tillæg-

ges samme ”vigtighed” som de danske.

Med alle de foregående forbehold og diskussionen in mente er der udarbejdet et

disaggregeret datasæt over fem væsentlige typer luftemissioner ved primærproduk-

tion af de fire analyserede emballagematerialer.  Resultaterne findes i bilag 5.

En livscyklusvurderingstilgang til analysen i denne rapport, vil pege på endnu en

”overset” miljøkonsekvens, nemlig fortrængt dansk energiproduktion ved forbræn-
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ding. Den teoretiske diskussionen af rimeligheden af antagelsen om, at afbrænding

af en relativt lille mængde ekstra renovationsaffald fortrænger kul og gas som ener-

gikilde, ligner den overstående om inddragelse af potentiel sparet primærprodukti-

on: Den samfundsøkonomiske tilgang siger, at denne ”automatiske” substitution er

en potentiel mulighed, men ikke en reel samfundsmæssig konsekvens. Forbrænding

af engangsemballagen som affald vil kunne fortrænge afbrænding af kul og gas til

energiproduktion, men der er også den mulighed, at energiproduktionen i stedet

øges. Forbrændingen af affald til energiproduktion skal derfor ikke som udgangs-

punkt fratrækkes de miljøeffekter, der kunne spare ved produktion af samme mæng-

de energi fra kul eller gas. Men som en følsomhedsanalyse - der i denne analyse vil

formindske emissionerne ved forbrændingsscenariet – kan disse effekter inddrages i

analysen.

Inkluderer man de sparede luftforureningseffekter ved sparet genanvendelse samt

fortrængt dansk energiproduktion ved forbrænding, og illustrativt prisætter dem med

de danske prissætningsestimater, får man det resultat, som er  vist i tabel 13.
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Tabel 13: Resultater incl. miljøeffekter i form af luftforurening fra primærproduktion af embal-
lagemateriale samt fortrængte miljøeffekter fra alternativ energiproduktion fra Kul/gas
Kr./ton PET-flasker Alu-dåser Stål-dåser19 Engangsglas

Genanvendelse i pantsystemet 12.966 12.857 7.810 3.217

Forbrænding 1.029 1.377 2.440 2.340

Forskel på genanvendelse og forbrænding 11.937 11.480 5.370 877

Sparet emission ved primærproduktionA 4.063 2.284 642 382

Heraf CO2 606 1.394 429 215

NOX 707 297 105 56

SO2 750 570 84 75

CO 0,18 0,54 0,13 0

VOC 2.000 22,00 24 36

Forskel på genanvendelse  og forbrænding  med-

regnet fortrængt emission ved primærprodukti-

on

7.874 9.196 4.728 495

Sparet emission ved fortrængt energiprod.A 837 842 401 -6,35

Heraf CO2 477 477 276 -3,61

NOX 83 86 63 -0,63

SO2 53 53 51 -0,40

CO 0,01 0,01 0,10 0,00

VOC 225 226 11,50 -1,71

Forskel på genanvendelse og forbrænding med-

regnet fortrængt emission ved primærprodukti-

on og energiproduktion med kul/gas

8.711 10.038 5.129 489

A: Værdisat efter danske værdisætningsestimater ( bilag 4) og kvantificeringen af miljøeffekter i

bilag 5.

Antager man at gebyrerne reduceres med 25 pct. og værdisætningen af CO2, SO2,

NOX,  CO og VOC fordobles, så vil forslellen mellem forbrænding og genanvendelse

være 2.244 kr./ton PET, 5.382 kr./ton aluminium, 2.936 kr./ton stål og –704 kr./ton

for glas. Den samlede forskel mellem genanvendelse og forbrænding vil da være re-

duceret til 22,9 mio. kr. årligt. Det er dermed en væsentlig reduktion, men den over-

ordnede konklusion ændres ikke.

Det fremgår tydeligt, at inddragelse af disse potentielt fortrængte miljøeffekter ikke

ændre væsentligt ved forholdet mellem genindvinding og forbrænding. Der er stadig

en samfundsøkonomisk meromkostning ved den danske strategi om genindsamling

gennem pantsystemet fremfor afbrænding gennem renovationsaffaldet. Dette for-

hold er illustreret i figur 5.

                                                           
19 For stål er værdien af fortrængte miljøeffekter ved forbrænding inkluderet i de tidligere forbrændingsbe-
regninger. I rækkerne med fortrængte miljøeffekter ved forbrænding er opgjort sparede emissioner som
følge af genindvinding af jern fra forbrændingsaffald.
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Figur 5: Samfundsøkonomiske omkostninger med og uden miljøeffekter i form af

luftforurening fra primærproduktion af emballagemateriale samt fortrængte miljøef-

fekter fra alternativ energiproduktion fra kul/gas

Resultaterne i tabel 13, omfatter som nævnt ikke miljøeffekter, som vand- og jord-

toksicitet. Antages det, at nationale myndigheder (udenlandske) – som følge af be-

folkningspræferencer – indfører miljørestriktioner overfor producenter, må man for-

mode, at dette vil slå igennem på handelsprisen for de pågældende materialer. De

viste differencer i tabel 13 kan således tolkes som et udtryk for hvad værdien af ikke-

prissatte miljøeffekter skal være, før genanvendelse er at foretrække. I aluminiums

tilfælde skal udeladte miljøeffekter have en værdi på 10.038 kr./ton før genanven-

delse via Dansk Retursystem A/S er samfundsøkonomisk ligeså fornuftigt, som for-

brænding. De ikke-prissatte miljøeffekter skal derved være næsten 7 gange så om-

fattende som de inkluderede. For aluminiums vedkommende kan man også anlægge

den betragtning, at tiltag til internalisering af skadeværdien af de udeladte miljøpå-

virkninger ved primærproduktion skal forårsage en prisstigning på 106 pct.20, for at

genindsamling gennem Dansk Retursystem A/S er en samfundsøkonomisk fordelag-

tig politik.

                                                           
20 Der er regnet med en pris for aluminium på 1250$/ton (kilde: London Metal Exchange, www.lme.com),
og en dollar-kurs på 760.
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Andre miljøeffekter ved en pantordning på engangsemballage

Der kan i hvert fald nævnes to yderligere samfundsmæssige relevante miljøeffekter

ved pantordningen for engangsemballage, som har plads i denne analyse,  om end

de kun vil blive behandlet kvalitativt. Det er undgået ”skovsvineri” og påvirkningen

af det danske retursystemet for de genpåfyldelige flasker.

Drikkeemballage er til gene, hvis det ender som ”skovsvineri”, dvs. affald i naturen

eller i parker og private haver. Forhindring af denne type forurening er en miljøeffekt,

som er knyttet til pantordningen. Systemet hvor der betales en belønning – godt nok

deponeret af forbrugeren selv – når emballagen indleveres på rette sted, må formo-

des at være en effektiv måde at sikre, at kun få mængder emballage havner i natu-

ren. Undgået skovsvineri er altså en positiv miljøeffekt relateret til genbrugsscenari-

et i analysen. Værditabet ved at brugere af skovene er generet af svineriet inden det

samles op, er svær at vurdere. Der er foretaget enkelte værdisætningsstudier af dan-

skernes ”glæde” ved at gå en tur i skoven eller andre naturskønne områder, men

ingen studier har specifikt forholdt sig til i hvilken grad skrald forringer oplevelsen.21

Et væsentligt argument i beslutningen om at lade engangsglas, dåser og ikke-

genpåfyldelig plastik indgå i pantordningen, kan have været et ønske om at beskytte

det eksisterende retursystem for genpåfyldelige flasker. Pant på emballagen kan

muligvis påvirke efterspørgslen på indholdet: Når man som forbruger f.eks. skal

vælge mellem en sodavand på en pantpålagt beholder eller en beholder uden pant,

kan halvanden krone i pant godt tænkes at påvirke beslutningen  - til trods for at

panten tilbagebetales. Der er ingen tvivl om, at der for den enkelte forbruger er be-

svær og tidsforbrug forbundet med at opfylde sin del af pant-cyklussen, hvilket yder-

ligere kan tænkes at påvirke købsbeslutningen.22 Det er derfor en realistisk konse-

kvens af pantpålægningen af engangsemballage, at returflaskerne ikke stilles rela-

tivt dårligere og ”taber ” en væsentlig del af markedet. Da miljøskaderne ved gen-

påfyldelige returflasker ifølge danske livscyklusvurderinger er mindre end ved en-

gangsemballage, er det en væsentlig betragtning i denne analyse.

Begge de to her nævnte miljøeffekter, vil blive i det følgende kapitel blive diskuteret i

sammenhæng med resultaterne af analysen.

                                                           
21 For et dansk værdisætningsstudie af den rekreative værdi af skove se (Dubgaard 1998)
22 Vi har i dette studie valgt ikke at inkludere den samfundsøkonomiske værdi af denne tid. For værdier til
tidsomkostninger medregnet i samfundsøkonomiske analyser se f.eks. (Finansministeriet 1999) s. 59-61.



Institut for Miljøvurdering Pant på engangsemballage? Oktober 2002

32

D i s k u s s i o n  a f  r e s u l t a t e r n e

Analysen viser, at  der er væsentlige samfundsøkonomiske omkostninger ved at

genindsamle engangsemballage til genanvendelse gennem pantsystemet. F.eks. er

det fem gange dyrere for samfundet at genindsamle PET-plastikflasker end at lade

dem indgå i alm. husholdningsaffald.

Omkostningseffektiviteten af udvalgte miljøforbedringer

Omkostningsforskellen mellem forbrændingsløsningen og håndtering gennem

Dansk Retursystem A/S udgør 63,2 mio. kr. i grundscenariet. Den opnåede besparel-

se på CO2, SO2, NOX, CO og VOC kan derfor sammenholdes med merudgiften på 63,2

mio. kr., som en overordnet vurdering af omkostningseffektiviteten i den valgte poli-

tik, som redskab til bekæmpelse af luftforurening. I denne beregninger er potentiel-

ler udenlandske effekter samt fortrængte miljøeffekter ved anden energiproduktion

inkluderet. Sættes de sparede mængder af nævnte emissioner, som følge af genan-

vendelse (se evt. bilag 5, tabel 1-8), i forhold til merprisen i forhold til forbrænding,

fås en reduktion af CO2 på 201 tons, 1,2 tons SO2, 0,6 tons NOX, 3,2 tons CO og 0,4

tons VOC for hver mio. kr. Disse mængder kan illustrativt  sammenlignes med den

anslåede omkostningseffektivitet af reduktionsmængder i energisektoren for årene

1992-2011 gengivet i tabel 14.

Tabel 14: Samlede emissionsændringer på energiområdet i perioden 1992-2011
Periode CO2

(1000 tons)

SO2

(tons)

NOX

(tons)

CO

(tons)

VOC

(tons)

1992-2011 -139.384 -2.529.222 -1.523.576 76.458 -432

Kilde: (Lawaetz & Energistyrelsen 2001)

Nutidsværdien af de samlede merudgifter til bekæmpelse af luftforurening i energi-

sektoren i samme periode udgjorde i 2000-priser ca. 25 mia. kr.23

(Lawaetz&Energistyrelsen 2001). Dermed gav hver mio. kr. investeret i energisekto-

ren en reduktion på 5.575 tons CO2, 101 tons SO2, 61 tons NOX, 17 kg VOC og en for-

øgelse af CO på 3 tons. Bruges den hidtidige værdisætning for CO2, SO2, NOX, CO og

VOC som skala, kan den samfundsøkonomiske gevinst på luftforureningsområdet

sammenlignes.

                                                           
23 Der er anvendt en diskonteringsrate på 3 pct.
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Tabel 15: Oversigt over gevinster ved en million krone investeret i henholdsvis Dansk Retursy-
stem A/S  og energisektoren som redskab til nedsættelse af luftforurening.
Komponent Dansk Retursystem A/S Energi-investeringer i Danmark24

Reduktion/mio. kr.  værdisat

gevinst25

reduktion/mio. kr.  værdisat

gevinst26

CO2 201 ton 52.260 kr. 5.575 ton 1.282.250 kr.

SO2 1,2 ton 36.000 kr. 101 ton 2.804.467 kr.

NOX 0,6 ton 21.000 kr. 61 ton 1.960.906 kr.

CO 3,2 ton 32 kr. - 3 ton - 24 kr.

VOC 0,4 ton 20.000 kr. 0,017 ton 2.168 kr.

Gevinst, I alt 129.292 kr. 6.049.767 kr.

Som det ses af tabel 15 er gevinsten ca. 45 gange større i direkte energiforbedrende

tiltag fremfor gennem genanvendelse, som redskab til nedsættelse af luftforurening.

I tallene er som nævnt også inkluderet udenlandske effekter samt fortrængte miljø-

effekter ved anden energiproduktion. Energiinvesteringer i udlandet vil formentlig

give en endnu højere gevinst i forhold til det der opnås herhjemme, da en række

miljøforbedrende foranstaltninger allerede er implementerede.

Undgået ”skovsvineri”

I det anlagte scenarie vil affald fra engangsemballage udgøre  ca. 9.300 tons eller

3,7 pct. af al salgsemballage. Det er derfor rimeligt at påpege, at dåserne og de an-

dre former for engangsemballage til kulsyreholdige drikke ikke er er den eneste kilde

til skovsvineri. Der er andet affald, som kan havne i naturen. Først og fremmest er en

interessant sammenligning, med øl og sodavandsdåser, som købes i udlandet. Det

vil i Danmark vil sige omtrent hver sjette øl (Rasmussen 2002b).27 Der er med den

anslåede markedsandel af danske dåseøl og sodavand, altså mindst samme mæng-

de dåser i danske husholdninger, som er udenfor pantordningen som indenfor. Der-

udover er der de engangsdrikkebeholdere, som ikke er med i pantordningen, som

f.eks. indeholder vand eller juice. Det drejer sig om alle beholdere til ikke-

kulsyreholdige drikkevarer. Indholdet har dog absolut ingen betydning for den gene

de er kilde til, hvis de smides i naturen.

Mængden af affald  - og sammensætningen heraf - smidt i skovene og andre natur-

områder registreres ikke, men Skov- og Naturstyrelsen har for nyligt lavet en rund-

spørge til alle 25 skovdistrikter om problemet. Alle 25 distrikter havde problemer

med affald i skovene, især de bynære skove omkring København, Århus og Ålborg,

                                                           
24 Der er regnet med 2000 som basis år og en diskonteringsrate på 3 pct.
25 De anvendte værdiestimater er i bilag 4.
26 De anvendte værdiestimater er i bilag 4.
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de sønderjyske skove, samt Silkeborgegnen og Mols/Djursland. Skov- og Natursty-

relsen estimerede i forbindelse med rundspørgen, at de årligt bruger ca. 7 mill. kr. på

at komme af med storskrald og affald smidt uden for affaldsspandene i deres skov-

distrikter. Det er ud af en udgift på i alt 14 mill. kr. brugt på at rydde op og tømme

skraldespande. Det opgøres ikke separat, hvor stor en del af denne udgift skyldes

emballageaffald, og hvor stor en andel skyldes dumpet storskrald. Gennem 15 kom-

munernes statistik over indleveret storskrald ses der dog en klar tendens:  Der er en

mindre og mindre mængde storskrald, som folk betaler for at komme af med. Denne

udvikling vurderes af Skov- og Naturstyrelsen som en indikation af, at en stigende

andel af problemet med affald i statsskovene skyldes storskrald28.

Disse proportionalitetsbetragninger antyder, at pantordningen for engangsemballa-

ge muligvis har en relativt begrænset virkning på det samlede omfang af ”skovsvine-

ri”. Hvis undgået ”skovsvineri” er et væsentlig argument for at indføre pant på en

emballageform, er der muligvis andre emballageformer, der kan fokuseres på, for at

opnå en tilsvarende effekt.

Konkurrenceforholdet med de genpåfyldelige flasker

Som nævnt kan en relevant, afledt miljøeffekt af pant på engangsdrikkeemballage

være indvirkningen på markedsdelingen mellem øl og sodavand på engangs- og

genpåfyldelige beholdere. I den forbindelse kan den relative pris på drikkevaren i

den ene eller anden emballage forventes, at have en betydning. Det er derfor inte-

ressant at se på hvor stor en andel af prisen på for en øl eller sodavand på engangs-

emballagen og returflasken, som udgøres af panten.

Skatteministeriet har netop opstillet en dekomponering af prisen på 33 cl. øl på hen-

holdsvis dåse og returflaske. Priskomponenterne er vist i figur 6. Som det fremgår, er

der den samme ølafgift på begge typer øl, da den er relateret til indholdet på 33 cl.

Logistikafgiften til retursystemet er næsten den samme; nemlig  hhv. 6 øre og 4 øre.

Derimod er emballageafgiften forskellig og udgør 50 øre for en dåse og 2 øre for en

genpåfyldelig flaske. Denne forskel afspejler at flasker bliver genpåfyldt op mod 25

gange og afgiften derfor spredes ud, mens der skal betales fuld emballageafgift for

                                                                                                                                                   
27 Beregnet på baggrund af 132 mio. l. øl importeret til Danmark fra Tyskland i 2001 (som antages næsten
udelukkende at være på dåse) i forhold til det samlede forbrug af øl i Danmark samme år.
28 Kilde: Mette M. Christiansen, Skov- og Naturstyrelsens Presse & Informationskontor
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dåsen. Der er altså indbygget en miljømæssig prioritering fra samfundets side i de-

signet af emballageafgiften.29

Figur 6: Dekomponering af prisen på 33 cl. øl på dåse og i returflaske

Kilde: (Skatteministeriet 2002)

Momsen er proportionel med engrosprisen og er dermed 35 øre større for dåser  end

flasker. Men den største del af prisforskellen skyldes forskellen i avancen som er 90

øre større for 33 cl. øl på dåse. En øl på dåse uden pant koster  dermed 6,75 kr. mens

en øl på  genpåfyldelig flaske koster 6,50 kr. med pant.

Et hypotetisk spørgsmål er så i hvilken grad forbrugere vil være villige til at betale 25

øre mere samt sige nej til at kunne indkassere 1,50 kr. i pant ved at vælge dåserne

frem for returflaskerne? Det er en prisforskel på 7,50 kr. for en kasse med 30 øl. Det

vil kræve en omfattende markedsundersøgelse, at kunne svare på dette spørgsmål

på en tilfredsstillende måde. Men hvis en forventning om, at engangsemballagen

uden pant  vil erobre en stor markedsandel fra de genpåfyldelige flasker antages at

være rigtig, så rejser det et nyt spørgsmål: Er genpåfyldning eller engangsemballage

den løsning, man samfundsmæssige skal satse på? Livscyklusvurderinger har vist, at

et genpåfyldningssystem med returrater og antal genpåfyldninger, som de danske,

er miljømæssigt fordelagtigt. (Ekvall et al. 1998; Pommer & Wesnæs, M. S 1995) Det

                                                           
29 Afgiften baserer sig på vægten samt materialet af emballagen.
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er derfor nærliggende, at ville bevare og beskytte dette veletablerede og miljøvenlige

system. Men for at vide hvilket system, der er det samfundsøkonomiske mest fordel-

agtige, må samfundsøkonomien inkl. alle væsentlige miljøeffekterne ved de to sy-

stemer kunne sammenlignes. Der findes imidlertid ikke offentligt tilgængelige om-

kostningsberegninger på produktion, genindsamling, vask osv. af de genpåfyldelige

flasker. Bryggerier og læskedriksproducenter er de eneste, der kender disse om-

kostninger. Der er derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for en analyse, som kunne vise

hvilken emballageform og ordning der er den mest optimale – både samfundsøko-

nomisk og miljømæssigt.

K o n k l u s i o n

Der er i denne rapport set på hvilken håndtering af engangsdrikkeemballage til øl og

sodavand, der udfra en samfundsøkonomisk synsvinkel er mest fornuftigt. Opnår

engangsdrikkeemballage en markedsandel på 15 pct. vil det kun påvirke mængden

af dagsrenovationsaffald marginalt. Sammenholdes denne mængde affald med an-

dre kilder til affald, så er der ikke rimeligt grundlag for, at forvente at engangsem-

ballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke, solgt i danske forretninger, skulle forår-

sage øgede uhensigtsmæssige affaldshenlæggelse i naturen. Resultaterne af analy-

sen og følsomhedsberegninger heraf viser, at håndtering af engangsemballagen

gennem Dansk Retursystem A/S er 2-6 gange så omkostningstungt, som håndtering

af alm. husholdningsaffald (forbrænding). Anlægger man den betragtning, at poten-

tielt sparede udenlandske emissioner af CO2, SO2, NOX, CO og VOC skal inddrages i

den miljømæssige konsekvensvurdering, ændrer det ikke det overordnede billede: At

materialegenindvinding af engangsemballage gennem en pantordning har væsentli-

ge større samfundsøkonomiske omkostninger i forhold til forbrænding. De sparede

luftemissioner, som materialegenindvindingen kan forårsage, kan opnås langt mere

effektivt gennem fx. tiltag i energisektoren. Forudsætter man endvidere, at prisstruk-

turen er af en sådan karakter, at markedsandelen for engangsemballage vil være

forholdsvis beskeden også uden pant, så er der grundlag for at diskutere om pant på

engangsemballage er en samfundsøkonomisk fornuftig miljøpolitik.
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T a k  t i l

I arbejdet med denne rapport har en lang række personer bidraget med information,

råd og vejledning. Projektmedarbejderne vil først og fremmest  gerne takke Bo Wei-

dema og Per H. Nielsen fra LCA 2.-0 consultants for godt samarbejde i forbindelse

med levering af data i bilag 5. Herudover vil vi gerne takke Benny Andersen, adm.dir.,

Dansk Retursystem A/S , Lisbeth Strandmark, Miljøstyrelsens Økonomikontor, og

Birgitte Kjær, Miljøstyrelsens Affaldskontor for deres hjælpsomhed.

Forfatterne bærer dog alene ansvaret for rapportens resultater og konklusioner.
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B i l a g

Bilag 1. Omkostninger pr. ton ved håndtering af affaldsmængde fra engangsembal-

lage.

Dansk Retursystem A/S opkræver gebyrer til dækning af omkostningerne for håndte-

ringen af engangsemballage. De 4 gebyrer (tilmelding, logistik, indsamling, admini-

stration) skal dække de faktiske omkostninger for håndteringen af engangsemballa-

gen. I det følgende ses bort fra tilmelding- og administrationsgebyret, da de betrag-

tes som udgørende en beskeden del af de samlede gebyrindtægter. Provenuet fra

logistik- og indsamlingsgebyrene skal dække udgifter til håndteringsgodtgørelse til

butikker, tilskud til returautomater, registrering, vedligeholdelse, leje af bygninger,

løn og administration, information og drift. Størrelsen af logistik- og indsamlingsge-

byret udgør for følgende emballagetyper:

Bilagstabel 1.1. Vægt og gebyrer for de enkelte emballagetyper.
Emballagetype Vægt30 Gebyr (logistik + indsamling)

Aluminiumsdåse, 33 cl. 14,45 g 0,1965 DKK

Aluminiumsdåse, 50 cl. 18,50 g 0,2295 DKK

Ståldåse, 33 cl. 28,20 g 0,2635 DKK

Ståldåse, 50 cl. 40,2 g 0,3115 DKK

Engangsglas, 33 cl. 145 g 0,4275 DKK

PET, ½ L. 28 g 0,3605 DKK

PET, 1½ L. 42 g 0,5685 DKK

Kilde: Dansk Retursystem  A/S.

Omkostningerne pr. tons ved håndtering af affaldsmængde fra engangsemballage

udregnes til:

Aluminium, 33 cl.: 1 t / 1,445*10-5 t enh-1 * 0,1965 DKK enh-1 = 13.599 DKK

Aluminium, 50 cl.: 1 t / 1,850*10-5 t enh-1 * 0,2295 DKK enh-1 = 12.405 DKK

Stål, 33 cl.: 1 t / 2,82*10-5 t enh-1 * 0,2635 DKK enh-1 =  9.344 DKK

Stål, 50 cl.: 1 t / 4,02*10-5 t enh-1 * 0,3115 DKK enh-1 =  7.749 DKK

Engangsglas: 1 t / 1,45*10-4 t enh-1 * 0,4275 DKK enh-1 =  2.948 DKK

PET, ½ L: 1 t / 2,8*10-5 t enh-1 * 0,3605 DKK enh-1 = 12.875 DKK

PET, 1½ L: 1 t / 4,2*10-5 t enh-1 * 0,5685 DKK enh-1 =  13.536 DKK

                                                           
30 (Ekvall et al. 1998)
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Bilag 2. Udregninger af emballagemængder udfra opsat scenarie

Nedenstående beregninger bygger på et opsat scenarie med udgangspunkt i at en-

gangsemballage vil erobre en markedsandel på 15 pct. af øl og kulsyreholdige læ-

skedrikkes hidtidige salg på genpåfyldelige flasker.

Ølmarkedet:

I 2001 var forbruget af øl i Danmark 98,6 L pr. indbygger (Rasmussen 2002b), hvilket

svarer til et totalt ølsalg på 0,53 mia. L31. Af dette salg foregår 9,5 pct. via fadøl og

90,5 pct. via flaskesalg (Rasmussen 2002b). Det antages at 15 pct. af det genpåfyl-

delige flaskesalg overtages af engangsemballage. Engangsemballagens andel af

ølmarkedet bliver derved 72 mio. L.  Af de 72 mio. L. antages 10  pct. af volumesal-

get, at foregå gennem engangsglas (33 cl), 10 pct. gennem ståldåser (33 cl), 10 pct.

gennem ståldåser (50 cl), 35 pct. gennem aluminiumsdåser (33 cl), og 35 pct. gen-

nem 50 cl aluminiumsdåser. For ølsalget vil det give følgende affaldsmængder for-

delt på type:

Aluminium, 33 cl:

0,53 mia. L * 0,905 * 0,15 * 0,35/0.33 L enh-1 * 1,445*10-5 t enh-1 =

1.103 tons

Aluminium, 50 cl:

0,53 mia. L * 0,905 * 0,15 * 0,35/0.50 L enh-1 * 1,850*10-5 t enh-1 =

932 tons

Stål, 33 cl:

0,53 mia. L * 0,905 * 0,15 * 0,10/0.33 L enh-1 * 2,820*10-5 t enh-1 =

615 tons

Stål, 50 cl:

0,53 mia. L * 0,905 * 0,15 * 0,10/0.50 L enh-1 * 4,020*10-5 t enh-1 =

578 tons

Engangsglas, 33 cl

0,53 mia. L * 0,905 * 0,15 * 0,10/0.33 L enh-1 * 1,45*10-4 t enh-1 *  =

3.161 tons
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Kulsyreholdige læskedrikke:

I 2001 var forbruget af kulsyreholdige læskedrikke i Danmark 91,3 L pr. indbygger

(Rasmussen 2002b), hvilket svarer til et totalt salg på 0,49 mia. L. Salget af læske-

drikke fordeler sig på flere typer emballage (25 cl genpåf. glas, 50 cl genpåf. PET

samt 150 cl genpåf. PET). Markedsandelene for de genpåfyldelige emballager sættes

til total volumen af hver af de genpåfyldelig flaske på markedet i forhold til det sam-

lede volume for alle genpåfyldelige flasketyper32:

Glasflaske, ¼ L: 82*106 enh * 0,25 L enh-1 = 2,1*107 L (27 pct.)

Plastflaske, ½ L: 40*106 enh * 0,50 L enh-1 = 2,0*107 L (26 pct.)

Plastflaske, 1½L: 24*106 enh * 1,50 L enh-1 = 3,6*107 L (47 pct.)

Herefter bestemmes mængden af kulsyreholdigt læskedrik der sælges på de givne

emballagetyper:

Glasflaske, 35 cl: 0,49 mia. L * 0,27 = 0,13 mia. L

Plastflaske, 50 cl: 0,49 mia. L * 0,26 = 0,13 mia. L

Plastflaske, 150 cl: 0,49 mia. L * 0,47 = 0,23 mia. L

I det opstillede scenarie antages, at 15 pct. af glasflaskesalget (25 cl) erstattes  8/10

med aluminiumsdåse (33 cl) og 2/10 med ståldåse (33 cl). 15 pct. af det genpåfylde-

lige plastflaskesalg (50 cl) erstattes med 1/10 med engangsplast (50 cl), 2/10 med

ståldåse (50 cl) og 7/10 med aluminiumsdåse (50 cl). 15 pct. af salget gennem 1½L

genpåfyldelig plast erstattes udelukkende med engangsplastemballage. Affalds-

mængden fra de nævnte engangsemballager udgør hermed:

Aluminium:

(0,13 mia. L * 0,15 * 0,80 * 1,45*10-5 t enh-1 / 0,33 L enh-1) +

(0,13 mia. L * 0,15 * 0,70 * 1,85*10-5 t enh-1 / 0,50 L enh-1) =  1188 t

Stål:

(0,13 mia. L * 0,15 * 0,20 * 2,82*10-5 t enh-1/0,33 L enh-1) +

(0,13 mia. L * 0,15 * 0,20 * 4,02*10-5 t enh-1/0,50 L enh-1) =   646 t

Engangsplast:

(0,13 mia. L * 0,15 * 0,10 * 2,8*10-5 t enh-1 / 0,5 L enh-1) +

(0,23 mia. L * 0,15 * 4,2*10-5 t enh-1 / 1,5 L enh-1) = 1.076 t

                                                                                                                                                   
31 Der regnes med 5.363.714 indb. (Opgørelse fra Danmarks statistik for 4. kvt. 2001 –
www.statistikbanken.dk )
32 Udregninger baseret på tal fra Danske Læskedrik Fabrikanter (Rasmussen 2002a)
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Herefter kan laves en samlet opstilling over producerede affaldsmængder som skyl-

des engangsemballage:

Bilagstabel 2.1. Affaldsmængder.
Emballagetype Mængde (ton)

Aluminium 3.222

Stål 1.839

Engangsglas 3.161

Engangsplast 1.076

Total 9.298
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Bilag 3. Uddybning af følsomheden af omkostningsberegningerne

Omkostningerne er fastlagt udfra foreløbige gebyrsatser samt anslåede markedsan-

dele, hvilket udgør en usikkerhedsfaktor i denne analyse.  Det er ikke muligt at un-

dersøge for robusthed af analysens resultater overfor ændringer i markedsprisen på

regenerat, da disse indgår i implicit i omkostningerne beregnet af Dansk Retursy-

stem A/S.

De anslåede markedsandele kan vise sig at være anderledes. Det vil ændre proporti-

onaliteten af problemet og overslaget over de samlede omkostninger, hvis den sam-

lede mængde emballage, som håndteres af Dansk Retursystem A/S bliver væsentligt

mindre eller større.

Generelt er størrelsen af Dansk Retursystem A/S s gebyrer grundlaget for hele om-

kostningsberegningen og resultaterne er derfor følsomme for ændringer heri. Det er

sandsynligt at gebyrerne tilpasses i fremtiden, da de ved fastlæggelsen af de nuvæ-

rende gebyrer er skete på baggrund af forventede håndteringsomkostninger.

Følsomhedsanalyse omhandler 5 situationer med udgangspunkt i scenariet. I den

første situation antages markedsandelen for engangsemballage kun at være 5 pct.,

og gebyrerne fra Dansk Retursystem A/S  er 25 pct. højere for alle emballagetyper. I

den anden situation er markedsandelen for engangsemballage 25 pct. og gebyrerne

er uændret. I den tredje situation er markedsandelen også 25 pct. for engangsem-

ballage men gebyrerne er 25 pct. mindre for alle emballagetyper. Situation 4 og 5 er

en gentagelse af situation 2 og 3 med den ændring at engangsglas har opnået en

større markedsandel for ølsalget. Den relative fordeling mellem de andre emballage-

typer er uændret. Fælles for de første tre situationer er at den indbyrdes fordeling

mellem emballagetyperne er den samme som i det anlagte scenarie, og priserne på

forbrænding ændres ikke i forhold til scenariet. Ændringerne er illustreret i tabel 3.1

Bilagstabel 3.1 Skematisk oversigt over følsomhedsanalyse.
Markedsandel Gebyr æn-

dring

Pris for afskaffelse

via forbrænding

Indbyrdes fordeling

mellem emballagetyper

Situation 1 5 pct. +25 pct. Uændret Uændret

Situation 2 25 pct. Uændret Uændret Uændret

Situation 3 25 pct. -25 pct. Uændret Uændret

Situation 4 25 pct. Uændret Uændret Engangsglas, 5 pct. af

ølmarkedet33

Situation 5 25 pct. -25 pct. Uændret Engangsglas, 5 pct. af

ølmarkedet34

                                                           
33 Det resterende ølmarked for engangsemballage fordeles forholdsmæssigt mellem aluminiumsemballa-
ge og stålemballage som i scenariet.
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 Ændringerne i gebyrerne samt ændrede mængder affald vil have betydning for den

totale omkostning af affaldshåndteringen enten ved forbrænding eller gennem

Dansk Retursystem A/S. Nedenfor i tabel 3.2 er angivet affaldsmængden fordelt på

type i scenariet samt de 5 situationer.

Bilagstabel 3.2 Affaldsmængder fordelt på typer.
Aluminium

(tons)

Stål

(tons)

Glas

(tons)

PET

(tons)

Scenarie 3.222 1.839 3.161 1.076

Situation 1 1.074 613 1.054 359

Situation 2 5.370 3.065 5.269 1.793

Situation 3 5.370 3.065 5.269 1.793

Situation 4 4.498 2.468 17.914 1.793

Situation 5 4.498 2.468 17.914 1.793

De ændrede håndteringspriser pr. ton fordelt på emballagetype er gengivet i tabel

3.3

Bilagstabel 3.3 Håndteringspriser hos Dansk Retursystem A/S  pr. ton fordelt efter emballage-
type.

Alu., 50 cl

(kr./tons)

Stål, 50 cl

(kr./tons)

Glas, 33 cl

(kr./tons)

PET, 150 cl

(kr./tons)

Scenarie 12.857 7.810 3.217 12.966

Situation 1 15.958 9.747 3.954 16.184

Situation 2 12.857 7.810 3.217 12.966

Situation 3 9.756 5.873 2.480 9.747

Situation 4 12.857 7.810 3.217 12.966

Situation 5 9.756 8.873 2.480 9.747

De samlede omkostninger ved henholdsvis forbrænding og håndtering gennem

Dansk Retursystem A/S er vist i tabel 3.4

Bilagstabel 3.4 Samlede omkostninger ved henholdsvis forbrænding og håndtering gennem
Dansk Retursystem A/S.

Forbrænding

(mio. kr.)

Dansk Retursystem A/S

(mio. kr.)

Scenarie 16.3 80.6

Situation 1 5.8 33.4

Situation 2 28.9 134.4

Situation 3 28.9 101.8

Situation 4 55.9 159.2

Situation 5 55.9 121.2

                                                                                                                                                   
34 Det resterende ølmarked for engangsemballage fordeles forholdsmæssigt mellem aluminiumsemballa-
ge og stålemballage som i scenariet.
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Resultaterne vurderes robuste, da der skal store ændringer til parametrene i analy-

sen for at gøre genanvendelse af emballage til den samfundsøkonomisk billigste

løsning. Dette er ikke overraskende i betragtning af den store forskel i omkostnin-

gerne ved genanvendelse i forhold til omkostningerne ved at behandle emballage

som almindeligt husholdningsaffald.
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Bilag 4: Værdisætning af miljøeffekter

Udledning og skadeeffekter fra emissionerne omsættes til økonomiske værdier på

baggrund af værdisætningsmetoder. Der er udført relativt mange opgørelser af om-

kostningerne ved miljøforbedringer på luftområdet på internationalt niveau, men

også i Danmark. De fleste danske samfundsøkonomiske analyser benytter estimater

baseret på et ExternE-projekt gennemført af EU-kommisionen. Her er skadevirknin-

gerne ved udslip til luften fra både energiproduktion og transport værdisat, da ska-

desvirkningen afhænger af kilden. Sammen mængde udledning har større effekt,

hvis flere mennesker og mere natur er påvirket heraf. Således er skadesvirkningerne

generelt højere ved forurening fra trafik. De skadesvirkninger der omfattes i vær-

disætningen er befolkningen helbred, skader på bygninger, plantevækst mv.

Som udgangspunkt anvendes der i denne analyse de angivne værdier fra Finansmi-

nisteriet baseret på ExternE-projektet samt en rapport fra Trafikministeriet (COWI) fra

1999 om  luftforureningens eksterne effekter (RISØ 1997) (COWI 1999). Der  eksiste-

rer en vis usikkerhed for alle værdiestimaterne. Ifølge Finansministeriet er en nøgle-

parameter i beregningerne værdien af  ”tabt levetid”, værdisat ved den betingede

værdisætningsmetode. Finansministeriet henviser til amerikanske undersøgelser

samt beregninger af RISØ, der henholdsvis øger og reducerer værdien med en faktor

3 i forhold til de angivne værdier i ExternE-projektet (Finansministeriet et al. 2001)

s.153.

Særlig skadevirkningen af CO2 er forbundet med usikkerhed, da der er tale om glo-

bale skadevirkninger med meget lang tidshorisont og den marginale skadevirkning

derfor kan variere meget. Finansministeriet anvender i deres beregninger et estimat

på 45 og 260 kr. pr. ton CO2,  som henholdsvis er middelværdi fra videnskabelig

artikel fra 1994 samt  det øvre estimat fra IPCCs rapport fra 199535.

Dette estimat anvendes tillige i den samfundsøkonomiske analyse af plastfla-

sker/dunkeaffald fra husholdninger fra i år (Strandmark et al. 2002) samt Det Øko-

nomiske Råds vurdering af 90’ernes miljø- og energipolitik ligeledes fra i år (Det

økonomiske råd 2002). Dermed sikres en mulighed for ekstern sammenlignelighed

af resultaterne.

                                                           
35 Se (Finansministeriet et al. 2001) tabel 9.4, side 154. Tallene er justeret til 2001 priser.
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Det Økonomiske Råd har benyttet samme kilder i deres vurdering af 90’ernes miljø-

og energipolitik publiceret dette forår, men inflationsjusteret CO2-estimatet fra 260

til 270 kr. pr. tons.  Vi har i denne analyse ikke valgt at benytte denne korrigerede

værdi af hensyn til sammenlignligheden med Strandmark et al. 2002

Værdiestimaterne benyttet i denne rapport fremgår at bilagstabel 5 nedenfor.

Bilagstabel 4.1: Værdisætning af miljøeffekter

kr./tons Transport El/varmeproduktion

CO2 260 260

NOx 90.000 35.000

SO2 60.000 30.000

CO 10 10

VOC 50.000 50.000

Kilde: (Finansministeriet et al. 2001) tabel 9.6 og (Det økonomiske råd 2002) tabel III.7

Som det fremgår at tabellen er det i nærværende rapport, valgt som udgangspunkt at

anvende den høje skadevirkning.

Estimatet på 270 kr/tons CO2er i fornuftig overensstemmelse med hvad det eksem-

pelvis ville koste at fortrænge CO2 vha. vindmøller. Det Økonomiske Råd beregner i

deres seneste rapport en pris på 204 kr. pr ton (Det økonomiske råd 2002), mens

Energistyrelsen finder 243 kr. pr. ton ved dette alternativ (Energistyrelsen 2001).

Den forventede ligevægtspris ved køb af emissionsreduktioner i udlandet36 er dog

væsentlig lavere end det anvendte estimat fra Finansministeriet  (Institut for Mil-

jøvurdering 2002a).

Usikkerheden omkring alle estimaterne nødvendiggør følsomhedsanalyse af resulta-

ternes påvirkelighed overfor  ændringer i værdiestimaterne. Som en afspejling af

diskussionen ovenfor, er det valgt at foretage følsomhedsanalyse på en fordobling

og halvering af alle værdiestimater.

                                                           
36 Det gælder JI- og CDM - projekter som falder ind under de fleksible mekanismer i Kyoto Protokollen.
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Bilag 5: Kvantificering af luftemissioner – Konsulentrapport

Udvalgte luftemissioner ved forbræn-
ding og genanvendelse af drikkevare-

emballager

Bo Weidema og Per H. Nielsen, 2.-0 LCA consultants

2002-10-24

Nærværende rapport redegør for udvalgte luftemissioner (CO2, NOx, SO2, CO og VOC)

ved henholdsvis forbrænding og genanvendelse af engangsemballage til drikkevarer

for de fire emballagetyper (PET-flasker, glasflasker, ståldåser og aluminiumsdåser).

1. Systembeskrivelser
Generelt er kun hovedmaterialerne (PET, glas, stål og aluminium) medtaget i syste-

merne. Komplementære materialer (kapsler, kapsel-inserts, etiketter, trykfarve, se-

kundær emballage, osv.) er ikke medtaget, idet det antages at disse fraktioner vil

blive behandlet ens i både forbrændings- og genanvendelses-scenarierne. Denne

antagelse påvirker ikke resultaterne væsentligt, på grund af den relativt lille vægt pr.

emballageenhed af disse fraktioner (se Ekvall et al. 1998).

1.1 Forbrænding af engangsemballage til drikkevarer
Ved forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg fremkommer luftemissioner. Derudover

giver forbrændingen (undtagen ved forbrænding af glas) anledning til varme-

udvikling, der delvist nyttiggøres i form af fjernvarme og elektricitet. Derved fortræn-

ges produktion af en tilsvarende mængde fjernvarme og elektricitet ved forbrænding

af fossil energi, henholdsvis i husholdningsfyr og kraftværk, og de dertil hørende

luftemissioner.

Ved forbrænding af ståldåser indsamles 64 pct. af blikket, der omsmeltes (med dertil

hørende luftemissioner), og fortrænger produktion af en tilsvarende mængde primær

stål og de dertil hørende luftemissioner.

1.2 Genanvendelse af PET-flasker
PET-flasker oparbejdes (med dertil hørende luftemissioner) til PET-resin, idet der

regnes med et tab på 10 pct.. Derved fortrænges en tilsvarende mængde primær PET

og de dertil hørende luftemissioner.
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1.3 Genanvendelse af glasflasker
Glasset omsmeltes (med dertil hørende luftemissioner) til nye flasker, hvorved den

tilsvarende produktion af flasker fra primære råvarer (med dertil hørende luftemissi-

oner) fortrænges.

1.4 Genanvendelse af ståldåser
Ståldåser består af 86,7 pct. blik og 8,5 pct. aluminium (låget), idet resten er trykfar-

ve og overfladebetræk. Når ståldåsen omsmeltes (med dertil hørende luftemissioner)

frigøres energi fra aluminiumslåget. Denne frigjorte energi betyder at der kan om-

smeltes en større mængde genbrugsstål end den som er i ståldåsen, hvorved en an-

den omsmeltningsproces (og de dertil hørende luftemissioner) fortrænges. Samtidig

fortrænger det omsmeltede stål fra dåsen en tilsvarende mængde primært stål (med

dertil hørende luftemissioner), idet der regnes med et tab på 4 pct..

1.5 Genanvendelse af aluminiumsdåser
Aluminiumsdåser omsmeltes (med dertil hørende luftemissioner), idet der regnes

med et tab på 10 pct.. Derved fortrænges en tilsvarende mængde primær aluminium

og de dertil hørende luftemissioner.

1.6 Transport
Materialer til genanvendelse transporteres mellem forskellige aktører (med dertil

hørende luftemissioner). For genanvendelses-scenarierne er medtaget transport til

oparbejdnings-stedet. For aluminium er den sparede transport i forbindelse med for-

trængning af primær-produktion betydelig, hvorfor denne transport endvidere er

medtaget.

1.7. Påvirkninger af drikkevaremarkedet
I systembeskrivelserne er der generelt ikke medtaget evt. påvirkninger af selve drik-

kevaremarkedet som kunne være et indirekte resultat af et skift mellem genanven-

delse og forbrænding, herunder f.eks. ændringer i markedsandel eller returprocent

for de tilsvarende genpåfyldelige emballager.

2. Datagrundlag
Alle data stammer fra Miljøstyrelsens rapportserie ”Life Cycle Assessment of Packa-

ging Systems for Beer and Softdrinks”  (Miljøprojekt 399-406).

Transportafstande ved transport af genanvendte materialer samt fortrængning af

transport af nye materialer er baseret på estimater fra denne rapport. Resultater

vedr. transport angiver således udelukkende størrelsesordener.
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Der anvendes et korrigeret el-scenarie for fremstilling af aluminium; 14 pct. natur-

gas; 29 pct. kul, jf. Aluminium Association (1999).

3. Resultater
Tabel 1 til 4 viser de udvalgte luftemissioner i de fire forbrændingscenarier (for hhv.

PET-flasker, glasflasker, ståldåser og aluminiumsdåser). Tabel 5 til 8 viser de tilsva-

rende luftemissioner for de fire genanvendelses-scenarier. Tabel 9 viser transportar-

bejde for genanvendte materialer og tabel 10 viser luftemissioner ved transportar-

bejde med relevante typer lastvogne.

Tabel 1. Udvalgte luftemissioner samt varme og el produktion ved forbrænding af 1000 kg PET

flasker.

Enhed
Affalds-

forbrænding1

Fortrængt varme-

produktion2

Fortrængt el-

produktion3
Netto total

CO2 kg 2448 -1580 -254 617

NOx kg 1,3 -1,7 -0,67 -1,1

SO2 kg 0,063 -1,34 -0,42 -1,69

CO kg 8,0 -0,5 -0,035 7,5

VOC kg 0,0052 -4,46 -0,035 -4,5

Varme MJ 24000 -24000 - 0

El MJ 1000 - -1000 0

1 Frees & Weidema (1998), tabel 4.2.
2 60 pct. olie, 40 pct. naturgas, se Frees & Weidema (1998).
3 Frees & Weidema (1998), tabel 3.2.

Tabel 2. Udvalgte luftemissioner samt varme og el produktion ved forbrænding af 1000 kg glas-

flasker.

Enhed
Affalds-

forbrænding1
Varmeforbrug2 Elforbrug3 Netto total

CO2 kg 38 12 1,9 52

Nox kg 1,3 0,013 0,0050 1,3

SO2 kg 0,063 0,01 0,0032 0,076

CO kg 0,052 0,038 0,00026 0,0093

VOC kg 0,0052 0,034 0,00026 0,039

Varme MJ -180 180 - 0

El MJ -190 - 190 0

1 Frees & Weidema (1998), tabel 4.2.
2 60 pct. olie, 40 pct. naturgas, se Frees & Weidema (1998).
3 Frees & Weidema (1998), tabel 3.2.
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Tabel 3. Udvalgte luftemissioner samt varme og el produktion ved forbrænding af 1000 kg stål-

dåser med alu-låg (867 kg blik og 86 kg aluminium; resten er trykfarve og coating).

Enhed

Affalds-forbrænding1 incl.

el-forbrug2

og fortrængt varme-produktion3

Omsmeltning af blik4 (64

pct.) inkl. fortrængt

stål-produktion5

Netto total

CO2 kg -190 -1060 -1250

NOx kg 1,0 -1,8 -0,78

SO2 kg -0,15 -1,7 -1,8

CO kg -0,061 -9,5 -9,6

VOC kg -0,56 -0,23 -0,78

Varme (MJ) MJ -2900 400 -2500

El (MJ) MJ 30 700 730

1 Frees & Weidema (1998), tabel 4.2.
2 30 MJ el; jf. Frees & Weidema (1998), tabel 3.2.
3 -2940 MJ varme; 60 pct. olie, 40 pct. naturgas, se Frees & Weidema (1998).
4 Frees, Ryberg & Ekvall (1998), annex A, proces 86, inkl. emissioner fra energifor-
brug.
5 Frees, Ryberg & Ekvall (1998), annex A, proces 66, inkl. emissioner fra energifor-
brug.

Tabel 4. Udvalgte luftemissioner samt varme og el produktion ved forbrænding af 1000 kg alu-

miniums-dåser.

Enhed
Affalds-

forbrænding1

Fortrængt varmepro-

duktion2

Fortrængt elpro-

duktion3
Netto total

CO2 kg 38 -1580 -254 -1800

NOx kg 1,3 -1,8 -0,67 -1,1

SO2 kg 0,063 -1,34 -0,42 -1,7

CO kg 0,0052 -0,50 -0,035 -0,53

VOC kg 0,0052 -4,48 -0,035 -4,5

Varme MJ 24000 -24000 - 0

El MJ 1000 - -1000 0

1 Frees & Weidema (1998), tabel 4.2.
2 60 pct. olie, 40 pct. naturgas, se Frees & Weidema (1998).
3 Frees & Weidema (1998), tabel 3.2.

Tabel 5. Udvalgte luftemissioner samt PET-flow ved genanvendelse af 1000 kg PET-flasker.

Enhed Oparbejdning1
Fortrængt primær PET-

produktion2
Netto total

CO2 kg 152 -2330 -2180

NOx kg 0,28 -20,2 -20

SO2 kg 0,14 -25 -25

CO kg 0,027 -18 -18

VOC kg 0,017 - 40 -40

PET kg 1000 -900 1003

1 Person, Ekvall & Weidema (1998), annex A, proces 39, inkl. emissioner fra energi-
forbrug.
2 Person, Ekvall & Weidema (1998), annex A, proces 44.
3  10 pct. tab ved oparbejdningsproces.
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Tabel 6. Udvalgte luftemissioner samt glas-flow ved genanvendelse af 1000 kg glasflasker.

Enhed Omsmeltning1
Fortrængt primær pro-

duktion af glasflasker2
Netto total

CO2 kg 506 -825 -318

NOx kg 2,2 -1,6 0,61

SO2 kg 1,6 -2,5 -0,84

CO kg 0,063 -0,28 -0,21

VOC kg 0,0081 -0,72 -0,71

Glas kg 1000 -1000 0

1 Widheden, Ekvall & Nielsen (1998), annex A, proces 54, inkl. emissioner fra ener-
giforbrug.
2 Widheden, Ekvall & Nielsen (1998), annex A, proces 56.

Tabel 7. Udvalgte luftemissioner samt stål-flow ved genanvendelse af 1000 kg ståldåser med

aluminiumslåg (867 kg blik og 86 kg aluminium; resten er trykfarve og coating).

Enhed Omsmeltning1
Fortrængt om-

smeltning2

Fortrængt primær

stålproduktion3
Netto total

CO2 kg 91 -93 -1650 -1650

NOx  kg 0,21 -0,23 -3,0 -3,0

SO2 kg 0,13 -0,21 -2,8 -2,8

CO kg 0,015 -0,18 -12,9 -13,0

VOC kg 0,013 -0,063 -0,48 -0,53

Stål kg 1154 -287 -832 354

1 Frees, Ryberg & Ekvall (1998), annex A, proces 61, emissioner fra energiforbrug.
Energiindholdet i aluminiumslåget muliggør en større omsmeltning end den mængde
stål, der er i dåserne.
2 Frees, Ryberg & Ekvall (1998), annex A, proces 86, inkl. emissioner fra energifor-
brug. Efter denne fortrængning udgør netto-omsmeltningen 1154 kg – 287 kg = 867
kg, svarende til blikindholdet i dåserne.
3 Frees, Ryberg & Ekvall (1998), Annex A, proces 66.
4 4 pct. tab ved omsmeltningsproces.

Tabel 8. Udvalgte luftemissioner samt aluminium-flow ved genanvendelse af 1000 kg alumini-

umsdåser.

Enhed Omsmeltning1
Fortrængt primær alumini-

umsproduktion2
Netto total

CO2 Kg 950 -5360 -4420

NOx, Kg 2,6 -8,5 -5,9

SO2 kg 1,5 -19 -17

CO Kg 0,15 -54 -54

VOC Kg 0,13 -0,44 -0,31

Aluminium Kg 1000 -900 1003

1 Ryberg, Ekvall, Person & Weidema (1998), annex A, proces 44, inkl. emissioner fra
energiforbrug.
2 Ryberg, Ekvall, Person & Weidema (1998), annex A, proces 1, 3, 5 og 6, inkl. emis-
sioner fra energiforbrug. For proces 5 er anvendt elektricitetsscenariet fra Aluminium
Association (1999).
3 10 pct. tab i oparbejdning
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Tabel 9. Transportarbejde ved genanvendelse af 1000 kg materiale

Transportarbejde, tonkm Typisk køretøj

PET 7001 Stor lastvogn

Glas 1292 Medium lastvogn

Aluminium 12003 Stor lastvogn

Stål 5004 Stor lastvogn

1 Person & Ekvall (1998), annex A, proces 23 (estimat baseret på kendt masse og
skønnet afstand).
2 Widheden, Ekvall & Nielsen (1998), annex A, proces 53 (kendt masse og målt af-
stand).
3Ryberg, Ekvall & Person (1998), annex A, proces 7, 43 og 45 (estimat baseret på
kendte masser og skønnede afstande).
4Frees, Ryberg & Ekvall (1998), annex A, proces 59, 63, 64 og 69 (estimat baseret på
skønnede masser og skønnede afstande).

Tabel 10. Udvalgte luftemissioner ved gennemsnitligt transportarbejde på 1 tonkm.

Emission, g per tonkm
 g/MJ1

Medium lastvogn2 Stor lastvogn3

CO2 73 73 42

NOx 0,73 0,73 0,42

SO2 0,023 0,023 0,013

CO 0,21 0,21 0,12

VOC 0,081 0,081 0,046

1 Frees & Weidema (1998), Annex A.
2 1,0 MJ pr. tonkm (kørsel på landet), Frees & Weidema (1998), tabel 5.7.
3 0,57 MJ pr. tonkm (kørsel på landet), Frees & Weidema (1998), tabel 5.7.
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