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Skal du med  
til Horsens 
Folkeblad 
Løbet?

dagens 
spørgsmål

Rikke Juul, Horsens: 
Det skal jeg ikke. Jeg gør 
ikke i løb.

Cornelius Lund,  
Horsens: Nej, jeg har 
læseferie. Men jeg har 
været med 10 gange 
med skolen.

Victor Skov,  
Juelsminde: Nej, men 
jeg har løbet fem km  
flere år. Det er hyggeligt 
at løbe med vennerne.

Louise Nielsen,  
Horsens: Nej. Men jeg 
har været med en gang 
tidligere for lang tid  
siden.

Celine Fredskilde, 
Hornsyld: Nej. Jeg har 
ikke været med til  
Horsens løbet, men jeg 
har løbet løb før.

Horsens Bioenergi 
og Daka Refood  
er gået sammen 
om at genbruge 
madaffald 

HORSENS - Om et par uger 
går Daka Refood i gang med 
at opføre et anlæg til genan-
vendelse af madaffald, der 
er den første af sin art i Dan-
mark. Anlægget kommer til 
at ligge i en af Horsens Bio-
energis 600 kvm store hal-
ler ved Rådved.

Det er resultatet af et sam-
arbejde mellem Bigadan, 
som er Danmarks fø-rende 
producent af biogas og bio-
gasanlæg, datterselskabet 
Horsens Bioenergi, og Daka 
ReFood, som indsamler ma-
daffald i hele Danmark. 

Både Klaus D. Johansen, 
direktør i Horsens Bioener-
gi, og Birger Parsberg Ole-
sen, refood business unit 
manager fra Daka Refood, er 
glade for det nye samarbej-
de, der kan skabe op mod 10 
nye arbejdspladser i Hor-
sens. 

- På kort sigt vil det skabe 
tre til fem nye job, men på 
lang sigt kan vi komme op 
på 10 og måske mere. Det er 
svært at vurdere på nuvæ-
rende tidspunkt, siger Bir-
ger P. Olesen. 

De nye job bliver produk-
tionsmedarbejdere til an-
lægget samt chauffører til at 
fragte madaffaldet til anlæg-
get, oplyser han. 

Klaus D. Johansen er glad 
for at få det nye anlæg for-
bundet til Horsens Bioener-
gi. 

- Som jeg ser det, er der 

mange vindere i det her. Vi 
får udnyttet en hal, der stod 
tom, de (Daka Refood, red.) 
ledte efter et sted at opføre 
deres anlæg centralt i Jyl-
land, Horsens får nye ar-
bejdspladser, og at genan-
vende mere madaffald er 
godt for miljøet, siger han.    

Horsens ligger centralt  
Daka Refood har valgt at op-
føre anlægget til ”et pænt 
tocifret millionbeløb”, som 
Birger P. Olesen beskriver 
det, i Horsens af flere for-
skellige grunde. Bl.a. på 
grund af den centrale place-
ring i Danmark, let adgang 
til motorvej samt det gode 
samarbejde, Daka Refood 
har med Bigadan, som ejer 
Horsens Bioenergi, fortæller 
han. 

- Det ligger centralt i for-
hold til trekantsområdet og 
Aarhus, når vi skal hente vo-
res madaffald, siger han og 
tilføjer, at det nye anlæg 
kommer til at aftage madaf-
fald fra hele Danmark.  

Anlægget kommer til at 
fordoble mængden af mad-
affald, Daka Refood hidtil 
har kunnet aftage. 

Det nye anlæg kommer til 
at have en kapacitet på 
40.000-50.000 ton madaf-
fald om året, fortæller han. 

Ud over madaffald kom-
mer anlægget også til at af-
tage stege- og friturefedt.  

Affaldet kan spores
Horsens Biogas er specielt 
glad for den nye aftale, fordi 
madaffaldet kan spores hele 
vejen tilbage til dets oprin-
delse. 

- Det er en stor fordel for 
os, fordi vi kan vide helt nøj-
agtigt, hvor madaffaldet 
kommer fra. Restauranter 
kan f.eks. spore deres kød 
helt tilbage til producenter-
ne. Der er strenge regler om, 

at vi skal kunne spore vores 
affald, og det kan vi sikre 
med madaffaldet fra Daka, 
siger han. 

Kravet om sporing er 
grunden til, at Horsens Bio-
energi ikke kan bruge ma-
daffaldet fra husstande i 
Horsens Kommune, fordi 
der ikke er samme sikker-
hed for, at der ikke f.eks. er 
batterier i madaffaldet. 

I stedet har Horsens Bio-
energi aftaget madaffald fra 
Fyn. 

Men Klaus D. Johansen er 
glad for fremover at få ma-
daffaldet fra hallen ved si-
den af pumpet direkte over i 

biogasanlægget, når de to 
anlæg bliver forbundne.

Ser gerne flere anlæg
Anlægget er det første af sin 
slags i Danmark, men byg-
ger på en teknologi, som og-
så benyttes i mere end 40 
andre Saria ReFood-anlæg 
rundt omkring i Europa. 

Konceptet er udviklet og 
afprøvet igennem mere end 
20 år og kan derfor nemt og 
hurtigt udrulles i resten af 
landet, hvis efterspørgslen 
er til stede, fortæller Birger 
P. Olesen. 

- Vi vil gerne have flere an-
læg i Danmark, men som det 
ser ud nu, er det danske 
marked ikke til det. Det skal 
jo også kunne betale sig øko-
nomisk, siger Birger P. Ole-
sen, der dog på sigt forestil-
ler sig endnu et anlæg på 
Sjælland. 

Anlægget forventes at 
kunne tages i brug i novem-
ber eller december i år. 

Biogasanlæg skal 
bygges sammen 
med affaldsanlæg 

”Det nye anlæg er 
et væsentligt 
skridt mod at nå 
regeringens mål 
om 60 pct.  
genanvendelse  
af det organiske  
affald fra service-
sektoren i 2018  
i det jyske.”

BIRGER PARSBERG OLESEN,  
REFOOD BUSINESS MANAGER,  

DAKA  REFOOD  

DET NYE ANLÆG  
I HORSENS 

 n Anlægget kommer til at 
have en kapacitet på 40.000-
50.000 ton madaffald om året.

 n Et ton madaffald giver ca. 
100 kbm naturgas – energi  
svarende til 110 liter dieselolie. 

 n Anlægget kommer til at 
håndtere affald fra f.eks.  
storkøkkener, kantiner,  
restauranter m.m. 

 n Anlægget vil bringe  
omkring 10 nye grønne  
arbejdspladser. 

 n Ifølge ressourcestrategien 
 ”Danmark Uden Affald I” skal  
60 pct. af det organiske affald  
i servicesektoren genanvendes 
i 2018. 

 n Daka ReFood har siden 
2012 afhentet og genanvendt 
madaffald fra fødevare- 
industrien i hele Danmark. 

 n Daka ReFood er en del af 
Saria-gruppen, som opererer 
ReFood-konceptet i Tyskland, 
England, Frankrig, Spanien,  
Polen, Holland, Belgien og  
Danmark. 
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Uhre Andersen
rian@hsfo.dk


