
BioTrans Nordics ressourcesystem omdanner madaffald til  
grøn energi med en masse fordele:

 Bedre arbejdsmiljø
 Slut med at slæbe på tunge affaldsspande eller -poser,  
affaldet hældes direkte i kværnen i køkkenet. 

 Bedre logistik i køkkenet og bedre hygiejne 
Ingen affaldsspande, der skal flyttes, tømmes og rengøres. 

 Spar penge på affaldstømninger 
Den lufttætte biotank skal kun tømmes 8-12 gange om året.

 Kort tilbagebetalingstid
 Besparelserne på skraldetømninger giver kort tilbagebetalingstid,  
typisk to til fem år. 

 Alt madaffald genanvendes 
 Når tanken tømmes, køres biomassen til nærmeste  
biogasanlæg og omdannes til el og varme mens  
restproduktet omdannes til gødning.

Fra madaffald til grøn energi
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Grønt regnskabDu modtager oplysninger 
om, hvor meget varme,  el og gødning,  der produceres af  jeres affald.
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Plejecentre

De gamle affaldsspande gav en del griseri – de begyndte hurtigt at lugte, og man 
kunne komme til at spilde, når man kørte afsted med spandene. Hele den arbejds-
gang sparer vi nu, hvor vi bare hælder skræller og rester direkte ned i en kværn, og 
så er det væk.

Line Hansen, leder, Assens Madservice.

Køkkener med mere end  
15 tons madaffald årligt  
får økonomisk fordel af  

BioTrans Nordics system.

AgroTech – Institut for Jordbrugs-  
og Fødevareinnovation  

har dokumenteret,  
at BioTrans Nordics affaldssystem  

forbedrer arbejdsmiljøet  
i storkøkkener.

Andre referencer
DR Byen, Meyers Kantiner, Hotel Legoland, Rigshospitalet,  
Steen & Strøm, Kolding storcenter, Københavns Kommunes Madservice. 

Læs flere kundeudtalelser på www.biotrans-nordic.com

Med det nye affaldssystem slipper vi hurtigt af med madresterne. Det er godt for 
hygiejnen, og desuden slipper vi for at slæbe på de tunge grisespande. Det er en 
fordel for vores medarbejderes arbejdsmiljø, og det er vigtigt.

Gitte Kromann Jensen, ledende økonoma, Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark.

Den direkte genanvendelse er en af grundene til, at det kommende plejecenter  
Marienlund har valgt det samme affaldssystem. I Silkeborg Kommune er vi langt 
fremme med affaldssortering, og det sender et godt signal, at et af kommunens 
nybyggerier er med på den grønne bølge.

John Lund, ingeniør og bygherrerådgiver på Plejecentret  
Marienlund i Silkeborg, der skal stå klar i 2017.

Vi slipper for at slæbe på affaldsspandene, der kunne  
veje op til 30 kilo. Denne arbejdsgang er selvsagt ikke sund  
at gentage år efter år. Samlet set kommer vi også til at spare meget tid,  
fordi affaldet bare hældes direkte ned i kværnen.

Allan Starp, arbejdsmiljørådgiverrepræsentant, Københavns Madservice.


