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Baggrund 

”Affald og Ressourcer på Tværs” (ART) er et projekt, der er finansieret af Region Hovedstaden og løber fra 

2018-2021. Projektet faciliteres af Teknologirådet og DAKOFA. 

ART er et cirkulært samarbejdsprojekt mellem de tre store affaldsselskaber i hovedstadsregionen, ARC, 

Norfors og Vestforbrænding, København Kommune og Helsingør Kommune, samt organisationer fra hele 

værdikæden, repræsenteret ved Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Plastindustrien. 

Derudover deltager Erhvervshus Hovedstaden og Aalborg Universitet også som partnere i projektet.  

Projektets formål er at skabe og facilitere cirkulære samarbejder i regionen. Projektets delmål er blandt 

andet at udarbejde en affaldsanalyse i hovedstadsregionen, en kortlægning af de kommunale 

affaldsplaners indsatsområder samt en kortlægning af igangværende cirkulære projekter i 

hovedstadsregionen. Projektet skaber et nyt samarbejde mellem aktører på et sekundært 

ressourcemarked. Dette har ikke alene til formål at øge genanvendelsesprocenterne i tråd med kravene i de 

nyreviderede affaldsdirektiver samt regionens egne genanvendelsesmål, men også at facilitere dialog og 

vidensdeling ved brugen af cirkulære dialogværktøjer og analysemetoder. Hele projektet skal ses som et 

cirkulært samarbejdsprojekt, hvor nye aktører mødes, videndeler og skaber fælles overblik over 

ressourcestrømmene, såvel affaldsstrømmene og de jomfruelige ressourcer, der i dag anvendes af 

regionens virksomheder. Endvidere vil der blive faciliteret en videndeling fra igangværende cirkulær 

økonomi (CØ) projekter.  

Der er brug for at etablere nye samarbejder, samle fælles viden, få nye mindsets, og roller for at fremme 

mulighederne for cirkulær økonomi, og for at sekundære ressourcer i højere grad finder anvendelse. 

Projektets arbejde for 2019 er opdelt i 3 spor: 

• Spor A: Ressourcestrømsanalyse/aktøranalyse for Region Hovedstaden 

• Spor B: Kortlægning af CØ-projekter i Region Hovedstaden 

• Spor C: Kortlægning af indsatser i de kommunale affaldsplaner i et CØ-perspektiv 

Denne rapport vedrører spor C. 

Rapporten er forfattet af Arne Remmen, Aalborg Universitet i samarbejde med DAKOFA og Teknologirådet:  
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Indledning 
Denne rapport har til formål at give et overblik over kommende kommunale affaldsindsatser i Region 

Hovedstaden. Dokumentet beskriver de enkelte kommuners aktuelle og fremtidige indsatser og skal indgå 

som et arbejdsdokument til at identificere fælles udviklingsbehov på det kommunale affaldsområde.  

Projektet ”Affald og ressourcer på tværs” har bl.a. som mål at sikre fremtidige samarbejde mellem de 

mange aktører i regionen, der har en rolle at spille i omstillingen til fremtidig cirkulær økonomi. 

Kommunerne er centrale aktører på affaldsområdet, da de håndterer store dele af det affald, som 

produceres af borgerne. Det er derfor relevant at skabe overblik over, hvilke indsatser kommunerne 

prioriterer i de kommende år, og hvor der er behov for fælles udvikling.  

På baggrund af en national ressourcestrategi vedtager kommunerne hvert 6. år en affaldsplan, som sætter 

rammerne for, hvordan den enkelte kommune vil prioritere indsatser på affaldsområdet.  

Regeringens nye ressourcestrategi skulle være offentliggjort i 2018, men Miljøstyrelsen meddelte i marts 

2018, at ressourcestrategien ville blive forsinket og tidligst blive udgivet i begyndelsen af 2020. Forsinkelsen 

skyldes, at man afventer en afklaring af, hvordan seks nye affaldsdirektiver fra EU skal udmøntes i Danmark. 

Indtil den nye ressourcestrategi er klar i 2020, har Miljøstyrelsen meldt ud, at kommunerne kan udarbejde 

en ny lokal affaldsplan inden 2020, som efterfølgende skal opdateres, så den er i overensstemmelse med 

den kommende nationale plan. Kommunerne har også mulighed for at forlænge den eksisterende 

affaldsplan i den mellemliggende periode, og herefter udarbejde en ny affaldsplan efter regeringens 

kommende ressourcestrategi vedtages. Udsættelsen gør at langt fra alle kommuner har vedtaget en 

affaldsplan for den kommende planperiode.  

Det vides dog allerede nu, at en række mål skal opfyldes i kommunernes kommende planperiode. Det 

nationale mål om 50 % genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra 

husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar. Desuden skal EU's seks nye 

affaldsdirektiver implementeres i dansk lov senest i juli 2020. Direktiverne indeholder bl.a. krav om separat 

indsamling af organisk affald i 2023 samt krav om indsamling af tekstiler i 2025. Det må derfor forventes at 

indsamling af madaffald og tekstiler vil være en del af den nationale affaldsplan for den kommende 

planperiode, hvilket formodes også at blive afspejlet i de lokale affaldsplaner.  

Da de lokale affaldsplaner for mange kommuners vedkommende udarbejdes sideløbende med de 

nationale, skal der tages højde for at dele af de kommunale indsatser der er beskrevet i dette dokument, 

forventes at udvides yderligere i de kommende år i takt med, at de enkelte kommuners affaldsplaner 

fastlægges. 

Yderligere så bør det forventes, at Miljøstyrelsen klarlægger grundlaget for, hvordan den forebyggende 

indsats kan intensiveres, samt ikke mindst, hvordan kommunerne konstruktivt kan indgå i initiativer 

omkring reparation og genbrug. Med andre ord, skaber et grundlag for egentlige cirkulær økonomi 

initiativer i ”ressourceselskaberne” og kommunerne.  

For at kortlægge de kommunale indsatser er der taget udgangspunkt i kommunernes affaldsplaner. 

Kommuner uden en affaldsplan for den kommende planperiode er blevet kontaktet, for at få oplyst hvilket 

fokus der vil være på kommende indsatser i deres kommune. Desuden er kommunernes tidligere 

affaldsplaner for planperioden 2013-2024 også inddraget i det omfang de stadig er aktuelle.  
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Kommunale affaldsplaner 
De kommende affaldsplaner kortlægges for at finde mulige fælles udviklingsbehov på tværs af 

kommunerne. Udviklingsbehov som skal bidrage til et samlet roadmap for cirkulær omstilling i regionen. 

Derudover skal arbejdet med at identificere fælles udviklingsbehov ske i en netværkskontekst, for 

derigennem at levere at andet mål med projektet: At skabe nye netværk i regionen, der i fællesskab kan 

løfte den cirkulære omstilling. 

Metode 
Kortlægningen er gennemført ved først at læse kommunale affaldsplaner og udføre telefoninterviews med 

relevante medarbejdere for hver enkelt kommune i hovedstadsregionen i perioden forår-efterår 2019. 

Kortlægningen har haft fokus på at afsøge, hvordan kommunerne arbejder med forskellige indsatser på 

affaldsområdet ud fra et cirkulært økonomisk perspektiv, herunder bl.a. styrket og forbedret kvalitet i 

genanvendelsen og fremme af genbrug, reparation og grønne indkøb. De identificerede indsatser for hver 

kommune er blevet kategoriseret ud fra følgende 7 temaer:  

1) Husholdningsaffald til genanvendelse 

2) Direkte genbrug 

3) Interne kommunale initiativer 

4) Ny teknologi 

5) Kommunikation 

6) Erhverv og byggeaffald  

7) Storskrald og genbrugspladser 

Efter den indledende kortlægning af de respektive kommuners indsatser på affaldsområdet var foretaget, 

blev et uddrag af kortlægningen udsendt til kommunerne via mail. Her fik kommunerne mulighed for at 

præcisere og kommentere på, om de havde behov for at justere beskrivelserne af de konkrete indsatser. På 

baggrund heraf blev der lavet tilføjelser og justeringer af de kortlagte indsatser inden den komparative 

analyse blev foretaget.  

  

Tendenser i de kommunale indsatsområder i affaldsplanerne 
Den efterfølgende gennemgang af de kommunale affaldsplaner viser med stor tydelighed, at fokus i 

kommunerne er på at øge indsamlingsmængderne fra de kildesorterede fraktioner samt at øge kvaliteten i 

genanvendelsen. Dette går igen i samtlige af de aktuelle og kommende indsatsområder i kommunerne i 

Hovedstadsregionen.   

Styrkelse og forbedring af kvalitet i genanvendelsen handler i høj grad om, at kommunerne lige har afsluttet 

eller er midt i en udrulning af kildesortering ved husstandene i de 28 kommuner i Hovedstadsregionen1. 

Derfor omhandler en hel del indsatser forbedret sortering hos husholdningerne på de nye fraktioner; 

ligesom der er fokus på nye indsatser i relation til specielt bioaffald og tekstiler.  

 
1 ART omfatter alle 29 kommuner i Region Hovedstaden, denne kortlægning omfatter dog ikke Bornholms 
Regionskommune. 
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I forlængelse heraf fremhæves også indsatser omkring øget genanvendelse fra storskrald og 

genbrugspladser, samt øget kommunikation og undervisning med henblik på at realisere dette. Udvidelse af 

kube øer til minigenbrugsstationer optræder også i en række affaldsplaner med henblik på at komme 

tættere på borgerne specielt i etageejendomme. Ligesom igangsættelse af øget kildesortering ved 

kommunale institutioner fremhæves en del gange. 

Der er stadig fokus på at få miljøfremmede stoffer væk fra dagrenovation og materialer til genanvendelse. 

Mens fem kommuner eksplicit nævner brug af ny teknologi som fx sensorer, herunder i forbindelse med 

smart city forsøg, og en kommune vil lave en CO2 neutral genbrugsstation og andre finde alternative 

energikilder til renovationsbilerne.  

Ovenstående indsatser omkring genanvendelse udgør mere end 80% af de omtalte indsatser i den 

efterfølgende gennemgang af affaldsplanerne i kommunerne. Hele 10 kommuner ud af de 28 har 

udelukkende initiativer som omhandler genanvendelse, mens flere kommuner blot har et enkelt initiativ 

som rækker ud over genanvendelse. 

Derimod nævner 13 kommuner direkte genbrug som et eksplicit indsatsområde. I de fleste tilfælde i form 

af etablering eller undersøgelse af mulighederne for at etablere en genbrugsbutik, samt eventuelt værksted 

og reparation i tilknytning til en genbrugsplads. Muligheden nævnes for at etablere en sluse på 

genbrugspladsen for at sikre direkte genbrug af byggematerialer, møbler, mv. Reparation af kommunens 

eget inventar bliver fremhævet af et par kommuner.   

Flere kommuner nævner forebyggelse i umiddelbar tilknytning til direkte genbrug fx i form at 

byttemarkeder; mens et par kommuner fremhæver nedbringelse af affaldsmængderne, men i det ene 

tilfælde primært i form af, hvad der går til småt brændbart.  

Syv kommuner anvender direkte begrebet cirkulær økonomi, og i et par af disse kommuner er det som en 

strategisk retning i relation til fremtidige planer og indsatser, og i første omgang som en intern proces. Tre 

kommuner nævner cirkulær økonomi som led i indsatsen overfor erhverv, og som led i et bredere videns- 

og netværkssamarbejde med erhvervslivet, herunder eventuelt som led i miljøtilsynet som en form for 

vejledning til omstilling til cirkulær økonomi. To kommuner fremhæver cirkulære indkøb som 

indsatsområde, hvoraf den ene også betoner innovationssamarbejder og udvikling af cirkulære løsninger.  

I relation til cirkulær økonomi og forebyggelse så har omkring en tredjedel af kommunerne sat disse 

indsatser på dagsordenen sammen med nye samarbejder og partnerskaber, men det er relativt generelt 

beskrevet og på et overordnet afsøgende niveau. Det direkte genbrug i form af genbrugsbutikker er mere 

konkret formuleret, i nogle tilfælde dog også afsøgende. 

 

Anbefalinger – fra affald over ressourcer til forebyggelse og cirkulær økonomi. 
1. Stil krav om ressourceplaner der fremlægger kommunens initiativer ift. affaldsminimering, 

ressourceoptimering og cirkulær økonomi i alle hjørner af kommunen  

Ovenstående sammenfatning af tendenserne i de kommunale affaldsplaner skal ses i lyset af, at 

forebyggelse har været øverst i affaldshierarkiet i 40 år. I EU's rammeaffaldsdirektiv siden 2008 er 

pyramiden oven i købet vendt på hovedet for at markere forebyggelse som den mest ønskede indsats. MEN 

(og et stort et af slagsen) ingen aktører er blevet gjort ansvarlige for forebyggelse, og det indgår ikke i 

affaldsbekendtgørelsen, idet forebyggelse har fokus på produkter og på affaldsminimering. Dette paradoks 
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må tages op til behandling i den nationale affaldsplan, hvis et ”Danmark uden affald” skal blive andet end 

fine intentioner.  

2. Den nationale ”affaldsplan” må sikre at det er nemt at gøre det rigtige, nemlig at fremme 

genbrug, reparation og istandsættelse – der er tilmed lokale arbejdspladser i at gøre det.  

Et andet dilemma eksisterer mellem cirkulær økonomi og affaldshierarkiet især i sondringen mellem 

produkter og affald. I den cirkulære økonomi er et centralt hovedprincip at bevare produktets værdi på det 

højeste mulige niveau, og et middel hertil er at forlænge produkternes levetid gennem genbrug, reparation 

og istandsættelse. Ved genbrug og istandsættelse (repair, refurb, remanufacturing, og reconditioning) i de 

mellemste cirkulære cirkler er der tale om ”udtjente” produkter, som skal have forlænget deres levetid og 

bevaret mest mulig værdi. Men ved forberedelse med henblik på genbrug er der tale om affald, som både 

private og offentlige aktører skal udfolde flere bestræbelser på at få genbrugt – men andre ord det er 

besværligt at gøre det rigtige.  

3. Der må arbejdes i EU for separate indikatorer for forebyggelse og for forberedelse med 

henblik på genbrug. Genanvendelse målt i vægt er simpelthen den forkerte målestok set ud 

fra såvel prioriteterne i affaldshierarkiet og principperne i den cirkulære økonomi.   

Ovenstående problem forstærkes yderligere af, at forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse 

er slået sammen i affaldsrammedirektivet, samt at succeskriteriet er indsamlingsprocenter af kildesorteret 

affald – oven i købet målt i vægt. Som et minimum må der være en indikator på den samlede mængde 

affald pr. indbygger; ligesom kommunerne må redegøre for, hvordan forebyggelse fremmes via initiativer i 

andre dele af kommunen.  

4. Cirkulær økonomi er en systemmæssig tilgang som fordrer en gennemgribende anden 

forståelse og helt andre løsninger, der rækker videre end øget genanvendelse (plus 

udløbsdato på forbrænding)  

Den eksisterende praksis i affaldssektoren hænger fast i de eksisterende teknologier og en rigelig 

forbrændingskapacitet. Desuden er der en ret begrænset vilje til at antaste og udvide de eksisterende 

rammer for, hvad der er muligt. Der er i høj grad brug for nytænkning og innovation for at realisere 

principperne i cirkulær økonomi, og for at bevare produkterne i omløb så længe som muligt til den højest 

mulige værdi. Cirkulær økonomi er et paradigmeskifte, der kræver et ”rethink” af eksisterende teknologiske 

løsninger samt af de mind-set og institutionelle praksisser, som knytter sig til det nuværende affaldssystem.  

5. Partnerskaber er vejen videre – cirkulær økonomi fordrer et fælles ansvar overfor løsninger 

i et tæt samarbejde mellem private og offentlige partnere samt borgere og civilsamfund.  

Uden en politisk og administrativ vilje til at gennemføre sådanne systemmæssige ændringer, så er der en 

risiko for, at cirkulær økonomi bliver reduceret til skåltaler. Der er brugt uhyre megen tid på at diskutere 

hvorvidt opgavevaretagelsen skal ske i offentlig eller privat regi – frem for i fællesskab at udvikle brugbare 

løsninger. I den forbindelse skal borgerne og de velgørende organisationer i øvrigt også medvirke til 

konstruktive løsninger.  
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Kortlægning af kommende kommunale indsatser på affaldsområdet 

 

Vestforbrændings ejerkommuner 
De 19 interessentkommuner i Vestforbrænding har igangsat en række fælles indsatser i planperioden 2019-

2030, som kan ses i nedenstående tabel. Foruden disse fællesaktiviteter har kommunerne en række 

selvstændige affaldsindsatser, som beskrives efterfølgende under de enkelte kommuner.  

Indsatsområde Konkrete initiativer Tidsramme 

Husstandsaffald til 

genanvendelse  

Kortlægge og vurdere andre kommuners erfaring med 

indsamling ved etageboliger og lignende i form af fælles 

opsamlingsmateriel  

2022 

 Gennemføre kampagner, events, undersøgelser, 

konkurrencer eller lignende om madaffald og madspild 

2023 

 Kortlægge og vurdere andre kommuners erfaring med 

indsamling i kolonihaver  

2021 

Storskrald 

 

Kortlægge og vurdere andre kommuners erfaring med 

indsamling af storskrald  

2020 

Elektronik og farligt affald Optimere indsamling af farligt affald, elektronik og batterier. 2021 

Byggeaffald 

 

Øge udsorteringen af problematiske stoffer og materialer fra 

det genanvendelige byggeaffald  

2019 

 Gennemføre en eller flere aktiviteter, der fremmer 

genanvendelse af byggeaffald  

2023 

 Udarbejde og anvende materialer til brug ved tilsyn med 

fokus på øget genbrug og cirkulær økonomi  

2024 

Nye teknologiske 

løsninger 

 

Udarbejde forretningsmodel, hvor der anvendes ny teknologi 

i form af sensorer eller lignende til optimering af 

indsamlingen af affald  

2022 

 Gennemføre forsøg med praktisk anvendelse af ny teknologi i 

form af sensorer eller lignende til optimering af indsamlingen 

af affald  

2024 

Skraldemænd og 

renovatører 

 

Udarbejde koncept, værktøjer og tilsvarende, der 

understøtter samarbejde og vidensdeling med skraldemænd 

og renovatører. 

2029 
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Albertslund 
Albertslund Kommune har besluttet at udskyde deres affaldsplan, men går i gang med arbejdet på den i 

løbet af 2019. Kommunen har i mellemtiden forlænget deres nuværende affaldsplan således, at 

initiativerne strækker sig ind i den kommende periode. Herudover er der kommet nye indsatser til som 

beskrevet herunder: 

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Øge sortering til genanvendelse – Fokus på at få 

borgene til at udsortere mere madaffald og plast 

fra restfraktionen, bl.a. via kampagner og 

information. (2019-2020)  

Direkte genbrug 

Direkte genbrug på genbrugsstationen – Der skal 

skabes nye veje til direkte genbrug af 

byggematerialer, cykler og møbler. (2019-2020) 

Interne kommunale initiativer 

Bedre service for de kommunale institutioner –  

Sensorer i beholdere til glas, papir, metal og plast 

i de kommunale institutioner implementeres og 

afprøves i driften. Sensorerne sender data til 

renovatøren, når de er fyldte og skal tømmes. 

(2020) 

Ballerup 
Ballerup Kommune har valgt at vente med deres kommende affaldsplan grundet udsættelsen af den 

nationale strategiplan. Kommunen har dog valgt at forlænge deres nuværende plan med et tillæg i 

perioden 2019-2020. Aktuelle indsatser frem til den kommende affaldsplan er beskrevet i nedenstående.   

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Øge sortering til genanvendelse - Implementere 

kildesortering af emballage ved etageboliger og 

kolonihaver. (2019-2020)  

Pap og tekstiler - Vurdere muligheden for 

kildesortering af pap og tekstiler til yderligere 

genanvendelse. (2019) 

Storskrald og genbrugspladser 

Sortering af storskrald - Følge Vestforbrændings 

forsøg med robotsortering af storskrald med det 

formål at øge genanvendelsen af storskrald. 

(2019-2020) 

Erhverv og byggeaffald  

Øge genanvendelsen af affald hos virksomheder 

- via vejledning og tilsyn (2020). Samtidig øge 

erhvervsvirksomheders viden om affald, 

ressourceoptimering, Cirkulær Økonomi og FN’s 

Verdensmål. (2020) 

Interne kommunale initiativer 

Øge sortering til genanvendelse - Implementere 

kildesortering i kommunale institutioner. (2019-

2020) 

Direkte genbrug 

Direkte genbrugshus på genbrugsstationen – Der 

skal skabes mulighed for genbrugsbutik, 

undervisning og værksted i samarbejde med 

jobcenteret. (2019-2020) 

Ny teknologi 

Smart City forsøg – fyldningsgrader i kuber og 

beholdere for at kunne optimere ordning for glas- 

og papirkuber. (2019) 

Kommunikation 

Undervisning - Lave affaldsprojekter med skoler 

og institutioner, som fremmer viden om 

ressourcer og materialer via reparation, genbrug 

og genanvendelse. (2019) 
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Brøndby 
Brøndby Kommune er påbegyndt arbejdet med deres kommende affaldsplan, som forventes færdig, når 

den nationale affaldsplan er offentliggjort. Kommunen har i mellemtiden revideret deres nuværende 

affaldsplan således, at initiativerne strækker sig ind i den kommende periode, dog uden at der er kommet 

nye initiativer ind. Indsatser fra den tidligere plan, som stadig er aktuel, beskrives i nedenstående. 

Husstandsaffald til genanvendelse 

Kildesortering ved etageejendomme - 

Fraktionerne madaffald, plast, glas, papir, metal 

og pap skal sorteres så tæt på borgerne som 

muligt. Derfor skal der findes en løsning til 

borgernær kildesortering. 

 

Interne kommunale Initiativer 

Drift og den gode dialog – For at sikre god drift 

sættes initiativer ind for at skabe den gode dialog 

mellem renovationsmedarbejder og borgere. Der 

sættes også ind ift. god dialog internt i driften, 

således at der sikres et godt samarbejde. 

 

Kommunikation  

Kvaliteten af sortering skal øges – Forskellige 

kommunikative initiativer skal medføre bedre 

sorteringsadfærd hos borgerne. Herunder 

kampagner og dialog i forbindelse med nye 

ordninger.  

Undervisning - Fremadrettet skal der især sættes 

ind med kampagner for børn og unge i forhold til 

læring omkring affald som ressource og 

sorteringsadfærd.  

 

 

Egedal 
Egedal Kommune er en af de kommuner, der har valgt at udarbejde deres affaldsplan for den kommende 

planperiode. Følgende indsatser er alle taget fra affaldsplanen 2019-2030 og udgør indsatser udover 

fællesindsatserne for ejerkommunerne i Vestforbrænding. 

Husstandsaffald til genanvendelse  

Forbedre borgernes oplevelse af at sortere – 

Herunder vurdere omkostninger og gevinster, 

hvis der udleveres poser til bioaffald samt evt. 

implementering af en løsning med udlevering af 

poser. Der arbejdes også på et ”katalog” med 

borgernes bedste indesorteringsløsninger. 

Øge kildesorteringen - Fortsætte arbejdet med at 

etablere indsamlingsordninger for papir, glas, 

metal og plast fra etageboliger, rækkehuse og 

andre fælles løsninger.  

Pap og tekstiler - Implementere løsninger til 

borgernær indsamling af pap og tekstiler. 

Haveaffald - Evaluere og tilpasse måden 

haveaffald indsamles på. 

Øge indsamlingen af farligt affald og småt 

elektronik - Undersøge muligheden for at 

supplere indsamlingen af farligt affald og 

elektronik med miljøautomater eller lignende i 

detailhandlen. Desuden indføres ny 

indsamlingsordning af elektronik for boliger med 

fællesopsamlinger.  

Storskrald og genbrugspladser 

Øge sortering af storskrald - Evaluere samt 

tilpasse indsamlingsordningen af storskrald bl.a. 

baseret på resultaterne fra det kommende 

sorteringsanlæg på Vestforbrænding. 

Optimering af genbrugspladserne - Fokus på 

omstrukturering og forbedring af 

genbrugspladserne bl.a. ved at øge synlighed og 

tilgængelighed af genbrugspladserne. 
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Erhverv og byggeaffald 

Bedre håndtering af byggeaffald - Kampagne 

rettet mod små og mellemstore virksomheder 

samt gør-det-selv-folk om anmeldepligten i 

forbindelse med byggeprojekter samt risikoen for 

at byggeaffald kan indeholde problematiske 

stoffer.  

Korrekt håndtering af erhvervsaffald - Under 

tilsyn med virksomheder skal der fremadrettet 

vejledes om og håndhæves regler vedrørende 

god ressourcehåndtering og korrekt 

affaldssortering. 

Gennemføre en række tilsyns kampagner – Der 

skal gennemføres tre tilsynskampagner i den 

kommende planperiode: 1) Kampagne om 

tekstilaffald målrettet detailhandlen for nyt og 

brugt tøj. 2) Kampagne om farligt affald og klinisk 

risikoaffald målrettet udvalgte brancher. 3) 

Kampagne om bioaffald målrettet erhverv. 

Interne kommunale initiativer 

Kommunale byggerier - Sætte fokus på selektiv 

og miljørigtig nedrivning samt god 

affaldssortering under kommunale byggerier. 

Desuden undersøges muligheden for, at bygge- 

og anlægsaffald fra kommunen kan recirkuleres i 

Egedal Kommunes egne nybyggerier. 

Sortering i kommunale institutioner - Øge 

kildesortering til genanvendelse i kommunens 

egne institutioner og forvaltninger. 

Affaldsforebyggelse i kommunen- Undersøge 

hvordan kommunen og institutionerne i praksis 

kan medtage overvejelser vedrørende 

affaldsforebyggelse og efterfølgende 

affaldshåndtering ifm. deres forbrug af 

arbejdstøj, møbler og andet. 

Cirkulær økonomi i kommunen - Indgå 

samarbejde med andre interne aktører i 

kommunen om arbejdet med at fremme cirkulær 

økonomi herunder affaldsforebyggelse, direkte 

genbrug og genanvendelse.  

Samarbejde på tværs i kommuner - Skabe 

stærkere forankring af affaldsområdet og tættere 

samarbejde med de øvrige kommunale 

forvaltninger fx vedrørende plads til håndtering 

af genbrugelige og genanvendelige 

affaldsfraktioner i nybyggeri og anvendelse af 

genanvendte ressourcer i kommunale 

anlægsprojekter mv.  

Direkte genbrug 

Løsningsmodeller til direkte genbrug - 

Undersøge og etablere forskellige 

løsningsmodeller for direkte genbrug og 

affaldsforebyggelse i kommunen. Desuden 

gennemføre forsøg med opstilling af 

bogbytteskabe og/eller lignende, der 

understøtter direkte genbrug. 

Byggeaffald til direkte genbrug - Gennemføre 

undersøgelser af, hvordan kommunen kan 

understøtte at mere byggeaffald går til direkte 

genbrug. 

Fremme lokale initiativer - Som f.eks. byttedage 

eller andre former for byttemarkeder såsom 

tøjbyttemarked. 

Ny teknologi 

Følge den teknologiske udvikling samt undersøge 

muligheder for at implementere nye affalds-

teknologier, f.eks. i forbindelse med nybyggerier, 

og udføre forsøg med implementering, hvis gode 

teknologiske muligheder dukker op. 

Kommunikation 

Gennemføre en række informationskampagner 

om forskellige affaldsfraktioner - Bl.a. om 

gevinster ved korrekt sortering og aflevering af 

farligt affald, elektronik og batterier, korrekt brug 

af storskraldsordningen, øge kendskabet til 

haveaffaldsordningen og orientere om korrekt 

brug af haveaffaldsordningen, øge kendskabet til 

at bøger er en ny fraktion på genbrugsstationerne 

samt kampagne, event, undersøgelse, 

konkurrence eller lignende om madspild. 
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Fokus på kommunikation med borgerne om 

sortering og genanvendelse via forskellige 

medier - Video, hjemmeside, lokalaviser, foldere, 

sociale netværk mv. Herunder en 

informationsfolder til tilflyttere. 

Undervisning - Fokus på undervisning af børn og 

unge om miljø, affald, ressourcer, madspild,  

genanvendelse, cirkulær økonomi, smart city og 

lignende. Desuden udvikle et kort 

introduktionsforløb til nye skraldemænd om 

kommunens regler, dialog med borgerne og 

forventninger i forbindelse med 

affaldsindsamling. 

 

 

Frederikssund 
Frederikssund Kommune har besluttet at vente på den nationale affaldsplan før de vedtager deres 
affaldsplan. Der tages udgangspunkt i den nuværende affaldsplan i kommunens nuværende og kommende 
affaldsindsatser.  

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Nærgenbrugsstationer - Der arbejdes med 
nærgenbrugsstationer, hvor der sorteres pap, 
metal og glas. Nærgenbrugsstationerne er valgt 
for at undgå for meget kildesortering hos 
borgerne. Muligheden for indsamling af tekstiler i 
nærgenbrugsstationerne skal undersøges. Det 

afhænger dog af, om tekstilerne kan afsættes, 
hvilket er en udfordring på nuværende tidspunkt. 

Interne kommunale initiativer 

Sortering i kommunale institutioner – Der skal 
implementeres en sortering i de kommunale 
institutioner, som afspejler sorteringen hos 
borgerne.  

Furesø 
Furesø Kommune har besluttet at udskyde deres affaldsplan, men går i gang med arbejdet på den i løbet af 

2019. Frem til den næste affaldsplan har de valgt at forlænge den nuværende affaldsplan med en række 

særlige fokuspunkter. Disse udgør indsatserne beskrevet i det følgende.  

Hustandsaffald til genanvendelse 

Sortering af emballageaffald - Undersøgelse og 

etablering af indsamlingsløsninger for 

emballageaffald fra etageboliger.  

Udrulningen af ny affaldsordning - Indsamling af 

mad- og restaffald, papir, glas, plast og metal fra 

tæt/lav- og etageboliger 

Storskrald og genbrugsstationer  

Udbygning eller flytning af genbrugsstationerne 

- Fokus vil være på gennemførelsen af en analyse, 

udvikling og etablering af ”Fremtidens 

genbrugsstation”.  

Direkte genbrug  

Mere direkte genbrug - Fokus vil være på at 

fremme direkte genbrug og nedbringe 

affaldsmængderne. Dette er allerede en del af 

kommunens arbejde med cirkulær økonomi 

herunder kommunale indkøbsaftaler.  

Interne kommunale initiativer 

Sortering af emballage affald - Undersøgelse og 

etablering af indsamlingsløsninger for 

emballageaffald fra kommunale virksomheder og 

institutioner. 
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Gentofte 
Gentofte kommune venter på en national affaldsplan før de arbejder videre med deres kommende 

affaldsplan. Kommunen har suppleret den tidligere plan med midlertidige initiativer på affaldsområdet i 

perioden 2019/2020. Disse er beskrevet i nedenstående.  

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Forsøg med at sortere flere faktioner fra til 

genanvendelse - Der laves forsøg med 

papbeholdere hos villaer og rækkehuse, 

madaffaldssortering ved etageejendomme, 

indsamle tekstiler fra storskrald og 

etageejendomme, samt indsamling af elektronik 

ved etageejendomme.  

Indsamle mere farligt affald og småt elektronik – 

Der indføres en række initiativer for at skabe 

bedre service i forbindelse med indsamling af 

miljøbokse. Således forventes det, at mere 

elektronik og farligt affald sorteres fra.  

Udbrede nedgravede beholdere ved større 

ejendomme – Der sættes ind for at sikre flere 

nedgravede beholdere, da de giver flere 

muligheder for sortering og har større kapacitet. 

Erhvervs- og byggeaffald 

Fokus på forebyggelse, genanvendelse og 

cirkulære økonomi i erhvervet - Bl.a. ved at 

udbyde bedre information til virksomheder om 

pligt og muligheder. Der etableres en task force 

til gennemførelse af besøg hos udvalgte 

virksomheder og brancher for dialog, vejledning 

og netværksskabelse. Der skabes en særlig 

fokusindsats for at fremme udsortering af 

madaffald hos detailhandel og restauranter. Der 

sættes ind med samarbejde med virksomheder 

om forebyggelse af mad- og emballageaffald 

samt udvikling af kampagner. 

Interne kommunale initiativer 

Sikre bedre drift og mindre kørsel af 

renovationsbiler – Det undersøges og vurderes 

hvorvidt sensorer i offentlige beholdere til glas og 

papir skal implementeres. Disse sensorer kan 

fortælle, hvornår de er fyldte og skal tømmes, 

hvorfor de kan sikre en bedre drift i forbindelse 

med afhentning.  

Direkte genbrug 

Mere direkte genbrug på genbrugspladsen - 

Forsøg med sluse på genbrugsstationer for at 

sikre direkte genbrug af byggematerialer, møbler 

og andre effekter fra borgerne. 

Lagerrum til opbevaring - Forsøg med etablering 

af lager og butik til videresalg, reparation mm. 

Kommunikation 

Understøtte projekter der har en bæredygtig 

dagsorden - herunder frivillige netværk og 

foreninger med fokus på at bytte ting og foretage 

reparationer.  

Bedre kvalitet i sorteringen – Bl.a. gennem bedre 

kommunikation med borgerne samt kampagner 

om forebyggelse af madspild og emballageaffald. 

 

Gladsaxe 
Gladsaxe har valgt at vente med deres kommende affaldsplan til den nationale strategiplan er fastlagt. 

Frem til 2020 vil kommunen derfor arbejde videre med den tidligere affaldsplan med særligt fokus på 

udrulning af en ny affaldsordning.  

Husstandsaffald til genanvendelse 

Øge kildesortering ved husstand – Udrulning af 

indsamling af de 5 tørre fraktioner.  

Sortering af madaffald - I den kommende tid 

udrulles sortering af madaffald i kommunen. 

Ordningen etableres først for villaerne og 
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rækkehuse og efterfølgende for 

etageejendomme.   

Storskrald og genbrugspladserne 

Udbygning af genbrugspladsen – Der er planer 

om udbygning af genbrugspladsen. 

 

Intern kommunale initiativer 

Sortering i kommunale institutioner – Der er 

igangsat en proces, så sortering i de kommunale 

institutioner skal afspejle sorteringen i 

husstandene.  

Kommunikation  

Kampagner - I forbindelse med udrulningen af 

nye affaldsordninger skal der udføres en række 

kampagner til at sikre god sorteringsadfærd 

blandt borgerne.  

Undervisning – ”Skraldiaden”, en kampagne om 

affald, ressourcer og genbrug, udføres i 2019 for 

børn i kommunen.  

Glostrup 
Glostrup Kommunes kommende affaldsplan forventes vedtaget i 2023. De indsatser, som beskrives i 

nedenstående, forventes at indgå i den kommende affaldsplan, men er endnu ikke politisk vedtaget. Plast, 

glas, metal, papir, restaffald og batterier sorteres på nuværende tidspunkt i husstande.  

Husstandsaffald til genanvendelse  

Madaffald – Der implementeres separat 

indsamling af madaffald fra alle husstande. Det 

forventes fuldt udrullet i 2023.  

Pap - Der etableres en frivillig ordning for pap ved 

parcelhuse. 

Farligt affald – De røde miljøbokse skal vurderes 

på ny. Det har tidligere været for dyrt at etablere, 

men af hensyn til indsamlingen af mere farligt 

affald tages den igen op til overvejelse.  

Storskrald og genbrugspladser 

Tekstiler – Muligheden for indsamling af tekstiler 

i forbindelse med storskrald skal undersøges og 

vurderes.  

Rent træ – Indsamlingen af rent træ gennem 

storskraldordning fortsættes, såfremt det ikke er i 

modstrid med Vestforbrændings kommende 

sorteringsanlæg.  

Direkte genbrug – Kommunen har indført direkte 

genbrug på genbrugsstationen pr. 1/1-2019.  

Interne kommunale initiativer 

Miljøvenlig drift - Kommunen forventer at stille 

krav om elmotor til komprimatorbilerne (3stk), 

100% eldrevne.  

Kommunale institutioner 

Sortering af emballage mv. – En plan for 

sortering af emballage mv. for kommunens 

institutioner er ved at blive udrullet.  

Kommunikation 

God sorteringsadfærd – En række kampagner 

udarbejdes i forbindelse med indføringen af en ny 

ordning for pap og madaffald.  

Undervisning – Der opstilles et mål om at besøge 

alle viceværter for at se sorteringen ved 

etageejendomme og herigennem forbedre 

sorteringsadfærden.  

Gribskov 
Gribskov Kommune er en af de kommuner, der har valgt at udarbejde deres affaldsplan for den kommende 

planperiode. Følgende indsatser er alle taget fra affaldsplanen 2019-2030 og udgør indsatser udover 

fællesindsatserne for ejerkommunerne i Vestforbrænding. 

Husstandsaffald til genanvendelse  
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Frivillig papirbeholder - Gennemføre en analyse 

samt evt. implementere en frivillig papirbeholder 

ved husstande. (2019) 

Indsamling af pap - Fokus på indsamling af pap 

bl.a. ved evaluering af nuværende ordning, 

vurdere behov og gennemføre forsøg med nye 

indsamlingsløsninger. (2019-2023) 

Indføre øget sortering af husholdningsaffald til 

genanvendelse – Herunder arbejde med 

sorteringsadfærd i forbindelse med indførelsen af 

nye systemer (2019-2021). Desuden samarbejde 

med brugerne om ønsker til øget sortering ved 

husstandene. (2020) 

Indsamling af tekstiler - Implementere en 

ordning til indsamling af tekstiler til 

genanvendelse. (2022-2024) 

Sommerhuse - Implementering af en ordning for 

øget sortering ved sommerhuse. (2019-2021) 

Miljøautomater i detailhandlen - Vurdere 

muligheden af at supplere indsamlingen af farligt 

affald og elektronik med miljøautomater i 

detailhandlen samt arbejde for udbredelsen af 

miljøautomater i detailhandlen. (2019)  

Storskrald og genbrugspladser 

Udvide mini-genbrugspladser – I dag kan papir, 

glas og batterier afleveres på en lang række 

lokaliteter i kommunen – de så kaldte 

minigenbrugspladser. Disse skal fremadrettet 

udvides. (2019-2021) 

Nedbringe mængderne af småt brændbart med 

10% seneste i 2022. - Bl.a. ved at deltage i forsøg 

med indsamling af nye fraktioner, ændret 

fraktionsopdeling, nye containertyper mv. (2019-

2022) 

Erhverv og byggeaffald 

Korrekt håndtering af byggeaffald - Informere 

om anmeldepligten i forbindelse med 

byggeprojekter.  

Tilsyn på virksomheder for bedre håndtering af 

affald - Fokus på at vejlede om og håndhæve 

regler om god ressourcehåndtering og korrekt 

affaldssortering samt arbejde for bedre sortering 

af dagrenovationslignede affald fra erhverv.  

Gennemføre en tilsyns-kampagne om farligt 

affald – Kampagnen skal målrettes en eller flere 

udvalgte brancher. (2020) 

Interne kommunale initiativer 

Koordinere spande ved institutionerne - Arbejde 

med materiel til indendørssortering i de 

kommunale institutioner. (2019-2020) 

Direkte genbrug  

Øge direkte genbrug - Arbejde for at fremme 

direkte genbrug samt gennemføre et projekt om 

reparation. (2023-2024) 

Kommunikation 

Sikre mere kvalitet i affaldssorteringen - 

Løbende holde borgere og virksomheder 

orienteret om regler og muligheder for korrekt 

affaldssortering i kommunen via hjemmeside, 

lokalaviser, foldere, pjecer, sociale medier, 

nyhedsbreve, netværksgrupper, mv. Herunder 

fokus på at anvende sociale medier og andre 

digitale platforme til dialog med borgere og 

virksomheder. Desuden arbejde med at formidle 

budskaber om affald på siden af skraldebilerne.   

Gennemføre en kommunikationsindsats om 

sortering af bioaffald – Særligt have fokus på 

tæt-lav bebyggelse og etageejendomme. (2019) 

Gennemføre informationskampagner - Om nye 

fraktioner, sorteringskrav på genbrugspladsen, 

regler om bygge- og anlægsaffald, betalingsregler 

mv., om økonomien i at sortere samt om farligt 

affald. (2021-202)
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Halsnæs 
Halsnæs kommune er en af de kommuner, der har valgt at udarbejde deres affaldsplan for den kommende 

planperiode. Følgende indsatser er alle taget fra affaldsplanen 2019-2030 og udgør indsatser udover 

fællesindsatserne for ejerkommunerne i Vestforbrænding. 

Hustandaffald til genanvendelse 

Mere kildesortering ved husstandene - 

Planlægge og implementere et nyt affaldssystem 

for at understøtte mere sortering i 

husholdningerne - eks. optisk sortering eller 

tilsvarende. (2018-2021) 

Vurdering samt optimering af kubeordning - 

Med det formål hurtigt at få indsamlet mere 

genanvendeligt affald. (2018-2023) 

Gennemføre undersøgelser af restaffald - 

Undersøge indholdet af genanvendelige 

materialer og farlige stoffer i restaffaldet. (2022-

2024) 

Indsamling af tekstiler - Planlægge og 

implementere en ny indsamling af tekstil. (2023) 

Indsamling af farligt affald, elektronik og 

batterier - Optimere indsamlingen af farligt 

affald, elektronik og batterier. 

Storskrald og genbrugspladser 

Storskrald - Evaluere samt tilpasse den 

eksisterende storskraldsordning. (2021) 

Sortering af haveaffald - Udvikle metoder der gør 

det muligt, at halvdelen af haveaffaldet kan 

bruges i Halsnæs Forsynings varmeværk. (2019-

2020) 

Forbedre og udvikle genbrugspladsen - Deltage i 

forsøg med indsamling af nye fraktioner, ændret 

fraktionsopdeling, nye containertyper mv. på 

genbrugspladsen. (2019-2024) 

Erhverv og byggeaffald 

Dokumentere korrekt håndtering af 

erhvervsaffald - Indføre et system der muliggør, 

at håndværkere kan dokumentere, at byggeaffald 

er afleveret på genbrugspladsen. (2019) 

Indsats for korrekt håndtering af byggeaffald - 

Gennemføre informationskampagne om reglerne 

for anmeldelse af byggeaffald for håndværkere. 

(2019 + 2021 + 2023) 

Indsats for sortering til genanvendelse hos 

erhverv - Undersøge hvilke virksomheder i 

kommunen, der har genanvendelsesløsninger og 

hvilke, som ikke har, samt hvilket brancher der 

har størst potentiale for mere genanvendelse. 

Herefter udføre branchekampagner for at få 

virksomhederne til at sortere mere 

genanvendeligt bl.a. gennem vejledning. (2019-

2024) 

Indsats for mere korrekt håndtering af farligt 

affald fra virksomheder - Analysere hvilke 

virksomheder, der har ordninger for farligt affald, 

og hvilke der ikke har. Kommunen skal sikre, at 

alle relevante virksomheder har en ordning. I 

denne forbindelse skal det sikres, at 

virksomhederne får en kvittering, når de afleverer 

farligt affald på genbrugspladserne. (2019-2020) 

Interne kommunale initiativer  

Kildesortering i kommunale institutioner - 

Kortlægge kommunale institutioners sortering 

samt implementere kildesortering i kommunale 

institutioner i forhold til kravene i 

affaldsbekendtgørelsen og kommunens 

affaldsregulativ. (2019-2021) 

Indsatser for cirkulære projekter i kommunen - 

Nedsætte en arbejdsgruppe, der kan komme med 

forslag til, hvordan cirkulær økonomi tænkning 

kommer ind i planer, strategier og praktisk 

indkøb. (2020-2022) 

Direkte genbrug 

Øge direkte genbrug – Indføre salg af 

byggematerialer og tøj på genbrugspladsen 

(2018-2019) samt undersøge muligheder for 
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etablering af reparationsmuligheder på 

genbrugspladsen. (2020) 

Ny teknologi 

Følge udviklingen af nye teknologier i 

affaldshåndtering. (2019-2023) 

Kommunikation 

Fokus på kommunikation med borgere om 

bedre og mere korrekt sortering - Bl.a. gennem 

hjemmeside, lokalaviser, pjecer, 

informationskampagner, nudging, digital dialog 

mv. (2018-2024) 

Gennemføre en årlig event eller kampagne - Der 

fortæller om nye fraktioner, sorteringskrav på 

genbrugspladserne, regler om bygge-

/anlægsaffald, betalingsregler mv. herunder 

løbende opkvalificering af pladspersonalet, så de 

kan rådgive og vejlede på kvalificeret grundlag 

om affaldssortering mv. (2019-2024) 

Fokus på undervisning af skolebørn - I forhold til 

genanvendelse, affaldssortering og cirkulær 

økonomi. (2019-2024) 

 

Herlev  
Herlev Kommune har valgt at vente med deres affaldsplan grundet udsættelsen af den nationale 

affaldsplan. De beskrevne indsatser er fra fokusområder fra den tidligere planperiode, som stadig er 

aktuelle.  

Husholdningsaffald til genanvendelse  

Sortering af madaffald – Kommunen har startet 

en pilotordning for madaffald. Sortering af 

madaffald skal udrulles til resten af kommunen, 

når erfaringer fra pilotordningen er indsamlet.    

Kommunikation 

Sikre kvalitet i sorteringen – Skabe bedre 

sorteringsadfærd hos borgerne gennem 

kampagner, information og vejledning. 

Hillerød 
Hillerød Kommune har valgt at vente med deres affaldsplan grundet udsættelsen af den nationale 

affaldsplan. De beskrevne indsatser er fra fokusområder fra den tidligere planperiode, som stadig er 

aktuelle.  

Husholdningsaffald til genanvendelse  

Øge kildesorteringen – Der sorteres i dag papir, 

madaffald og restaffald ved alle husstande i 

kommunen. Desuden har haveboliger en frivillig 

pap-affaldsbeholder. Fremadrettet skal der 

sorteres metal og plastik i beholdere ved 

husstandene.  

Tekstiler – Det skal undersøges, hvilke 

muligheder der er for indsamling af tekstiler.   

Direkte genbrug 

Genbrugsbutik – Der er opstartet en 

genbrugsbutik på genbrugspladsen. Kommunen 

holder løbende øje med, hvordan direkte 

genbrug kan forbedres i kommunen.  

Interne kommunale initiativer  

Øget kildesortering i kommunale institutioner - 

Sortering i kommunens institutioner skal afspejle 

borgernes sortering 

Kommunikation 

Bedre sorteringsadfærd - Gennem information 

og kampagner. Kampagnerne skal følge evt. nye 

sorteringsordninger.  
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Høje-Taastrup 
Kommunen har valgt at udsætte deres affaldsplan til 2020. Kommunen arbejder dog med et nyt 

affaldsregulativ, som i foråret 2019 er sendt til offentlig høring. I det nye affaldsregulativ indsættes forøget 

kildesortering ved husstandene for at nå målet om 50% genanvendelse af dagrenovation i 2022. 

Kommunen har i nærmeste fremtid kun planlagte indsatser inden for dagrenovation. De nuværende 

ordninger inden for storskrald, ruteindsamling af haveaffald samt genbrugsstationen fortsætter uforandret.  

Husstandsaffald til genanvendelse 

Øget kildesortering for haveboliger – Det 

planlægges at påbegynde en ny ordning, hvor 

affaldet sorteres i restaffald, madaffald, papir, 

plast, glas samt metal.  

Frasortering af pap - Der tilbydes en frivillig 

indsamlingsordning af pap for haveboliger, hvor 

husstande kan få en beholder placeret ved deres 

hjem. Alternativt skal pap bundtes eller lægges i 

klare sække til indsamling via 

storskraldsindsamlingen eller køres på 

genbrugspladsen.  

Miljøfarligt affald – Det planlægges at indføre en 

rødboksordning til farligt affald, batterier og småt 

elektronik for haveboliger.  

Øget sortering for etageejendomme – Ordningen 

for samlede bebyggelser ændres, så der opstilles 

containere til alle affaldsfraktioner.  

Flere nærgenbrugsstationer – Der arbejdes for at 

opstille flere nærgenbrugsstationer til indsamling 

af flere fraktioner. 

Ishøj 
Der arbejdes med den kommende affaldsplan, som fra juni 2019 sendes til offentlig høring.  

Planens nuværende indsatsområder kan læses i nedenstående. Indsatsområderne er dog endnu ikke 

politisk vedtaget, og der tages forbehold for, at ændringer kan forekomme.  

Husholdningsaffald til genanvendelse  

Øget kildesortering - I Ishøj kommune har der 

den seneste tid været fokus på kildesortering hos 

borgerne, som er ved at være implementeret. I 

Ishøj sorterer haveboliger i 7 fraktioner. 

Kildesorteringen i etageboliger er under 

udrulning, og kommunens institutioner går i gang 

i løbet af 2019. 

Sortering af madaffald - Indsatser på 

madaffaldsområdet bl.a. ved at informere om 

bortskaffelse af fedtrester og madolie, samt 

løbene vurdere afsætningsmuligheder for 

madaffald. (2019-2023) 

Sortering af pap - Undersøge sortering af pap i 

haveboliger samt undersøge fordele og ulemper 

ved at indsamle pap, karton og tetrapak i samme 

fraktion. (2019-2024) 

Indsamling af tekstiler - Kortlægge indsamling af 

tekstiler i kommunen samt afdække afsætning og 

behandlingsmuligheder. (2019-2024) 

Storskrald og genbrugspladsen 

Optimering af genbrugspladsen - Undersøge 

hvordan genbrugspladsen i fremtiden kan 

understøtte øget genanvendelse. (2019) 

Kommunikation 

Formaliseret samarbejde omkring undervisning 

af børn og unge - Inden for undervisning af børn 

og unge skal der udvikles et formaliseret 

samarbejde mellem forvaltning, kommunens 

institutioner og Vestforbrændings 

formidlingscenter. (2020) 

Motivere til bedre sorteringsadfærd - Fortælle 

borgerne om de gode genanvendelseshistorier. 

(2019-2024) 
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Sikre kvalitet i sorteringen - Undersøge 

muligheder for at afholde informationsmøder 

med forskellige målgrupper. (2019-2024) 

 

 

Lyngby-Taarbæk  
Lyngby-Taarbæk Kommune er en af de kommuner, der har valgt at udarbejde deres affaldsplan for den 

kommende planperiode. Følgende indsatser er alle taget fra affaldsplanen 2019-2030 og udgør indsatser 

udover fællesindsatserne for ejerkommunerne i Vestforbrænding. 

Hustandaffald til genanvendelse 

Sortering af madaffald - Etablering af en 

indsamlingsordning for madaffald fra haveboliger 

og etageejendomme – herunder undersøge, 

hvordan der skabes motivation hos borgerne til 

at sortere affald.  

Evaluere nuværende indsamlingsordninger for 

forbedringer – Herunder flerkammer-ordning for 

haveboliger. Indsamling af papir, glas, metal, og 

plast ved boliger med fælles affaldsbeholdere 

(etageboliger) samt indsamling af papir og glas 

ved opstillede kuber. 

Indsamling af pap - Undersøge hvordan pap 

indsamles mest hensigtsmæssigt og evt. indføre 

en ordning der forbedrer muligheden for at 

aflevere pap til genanvendelse. 

Indsamling af tekstiler - Vurdere omkostninger 

og gevinster ved forskellige indsamlingsmetoder 

af tekstiler samt evt. indføre en ordning til 

tekstiler fx. ved kuber ved etageejendomme og i 

det offentlige rum eller indsamling ved storskrald. 

Evaluere måden haveaffald indsamles fra 

etageejendomme og haveboliger - Og evt. 

indføre en ordning, hvor mere haveaffald hentes 

ved husstanden frem for at afleveres på 

genbrugspladsen. 

Indsamling af farligt affald og elektronik - 

Fortsætte opsætningen af miljøskabe ved 

etageboliger til indsamling af farligt affald, 

batterier og sparepærer. Samtidig løbende 

afdække markedet for og vurdere nye metoder til 

indsamling af farligt affald og elektronik fra 

etageboliger. Herunder undersøge fordele og 

ulemper ved at opsætte miljøautomater i 

detailhandlen til indsamling af batterier, 

sparepærer og elektronik. 

Storskrald og genbrugspladser 

Optimering af genbrugspladsen - Deltage i forsøg 

med indsamling af nye affaldsfraktioner, 

ændrede sorteringsmåder, nye containertyper 

mv. og i denne forbindelse løbende tilpasse 

opdelingen i affaldsfraktioner og containernes 

størrelser til nye sorteringskrav og -muligheder 

Gennemføre en årlig kompostkampagne - Med 

gratis uddeling af kompost på genbrugsstationen 

Forbedre driften - Fokus på at begrænse 

transporten af containere med affald gennem 

høje fyldningsgrader. 

Erhverv og byggeaffald 

Korrekt håndtering af byggeaffald - Udarbejde 

og udbrede vejledning til bygherrer og nedrivere i 

samarbejde med kommunerne på Sjælland. 

Dokumentere korrekt håndtering af byggeaffald 

- Sikre at pladspersonalet på genbrugsstationen 

er fagligt rustet til at modtage og kvittere for 

bygge-/anlægsaffald. Indføre en 

kvitteringsmulighed, når der afleveres anvist 

bygge-/anlægsaffald, så borgere og virksomheder 

kan dokumentere, hvordan affaldet er 

bortskaffet. 

Problematiske stoffer i byggeaffald - Informere 

virksomheder og gør-det-selv-folk om, hvor der 

er risiko for at byggeaffaldet kan indeholde 

problematiske stoffer. 

Sortering af erhvervsaffald - Undersøge i hvilke 

brancher det giver mest mening af gennemføre 
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kampagner samt gennemføre en tilsynskampagne 

målrettet udvalgte brancher. 

Netværkssamarbejde - Samarbejde med 

Vidensbyen eller andre lokale erhvervsnetværk 

om at arrangere f.eks. et temamøde om 

ressourcer, affald og cirkulær økonomi. 

Madaffald fra virksomheder - Undersøge 

hvordan madaffald håndteres af virksomhederne 

samt gennemføre en tilsynskampagne rettet mod 

madaffald hos udvalgte brancher (f.eks. 

plejehjem, kantiner, storkøkkener, restauranter). 

I forbindelse med tilsyn udarbejde og udlevere 

informationsmateriale om madaffald. 

Interne kommunale initiativer  

Ressourcer og affald indarbejdes i planer og 

strategier i kommunen - Sikre at overvejelser 

vedrørende ressourcer og affald indgår i alle 

relevante kommunale planer og strategier. 

Skabe stærkere forankring af affaldsområdet og 

tættere samarbejde internt i forvaltningen - 

Med henblik på at stille krav til affaldsforholdene 

ved nybyggeri, større ombygninger og lignende. 

Kommunalt byggeaffald - Sætte fokus på effektiv 

og miljørigtig nedrivning samt god 

affaldssortering i kommunale byggeprojekter 

samt øge fokus på at benytte genanvendte og 

genanvendelige ressourcer i kommunale 

anlægsprojekter. 

Sortering i kommunale institutioner - Sikre at 

kommunens egne institutioner og ejendomme 

efterlever de samme sorteringskrav, som stilles til 

borgere og virksomheder. 

Sortering af farligt affald og småt elektronik - 

Belyse omkostninger og gevinster ved at tilbyde 

de røde miljøbokse (til farligt affald, batterier og 

småt elektronikaffald) til de kommunale 

institutioner f.eks. børnehaver og vuggestuer. 

Samarbejde - Deltage i relevante netværk og 

tværkommunale samarbejder, der fremmer 

videndeling og ensartede principper på tværs af 

kommunegrænser. 

Direkte genbrug 

Sortering til direkte genbrug - Fastholde 

muligheden for at kunne aflevere genbrugelige 

effekter med henblik på at de kan gives til 

genbrugsbutik eller lignende. 

Ny teknologi 

Bedre og miljøansvarlig drift - Vurdere 

muligheden for at anvende alternative drivmidler 

som f.eks. biogas til renovationsbilerne. Mindske 

kørsel gennem teknologi bl.a. løbende følge 

udviklingen og brugen af fyldningssensorer. 

Kommunikation 

Løbende udvikle og benytte forskellige 

kommunikative redskaber for bedre 

sorteringskvalitet – Fokus på sociale medier og 

digitale kommunikations veje - herunder udvikle 

og idriftsætte en app til mobiltelefon med 

sorteringsguide til brug i hjemmet. 

Undervisning af børn og unge - Bidrage til den 

løbende udvikling af Vestforbrændings 

undervisningstilbud i Glostrup om energi og 

ressourcer. Løbende udvikle undervisningen på 

genbrugsstationerne og i skolerne bl.a. ved 

løbende at uddanne udvalgt pladspersonale på 

genbrugsstationen, så de kan undervise 

besøgende skolebørn om affaldssortering. 

Undervisning af viceværter - Gennemføre en 

løbende undervisning af viceværter i regler og 

god praksis omkring korrekt affaldssortering af 

papir, glas, metal og plast. 

Gennemføre tiltag, der udvikler dialogen og 

samarbejdet med renovatører og skraldemænd 

Events og kampagner - Efter behov gennemføre 

events eller kampagner, der fortæller om nye 

fraktioner, sorteringskrav på genbrugsstationen, 

regler om bygge-/anlægsaffald, betalingsregler 

for erhverv mv. herunder løbende opkvalificere 

pladspersonalet så de kan rådgive og vejlede på 

et kvalificeret grundlag om affaldssortering, 

regler for bygningsaffald, betalingsregler for 

erhverv mv. Desuden gennemføre en kampagne 
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om korrekt sortering af farligt affald, elektronik, 

batterier og lyskilder.  

Rødovre  
Kommunen har besluttet at vente med deres kommende affaldsplan grundet en ændring i hjemtagningen 

af affald, som har fyldt i afdelingen. Arbejdet med den kommende affaldsplan forventes iværksat i efteråret 

2019. Nedenstående indsatser er forlænget fra den tidligere planperiode og endnu ikke politisk-vedtagne 

indsatser, som forventes at komme med i den kommende affaldsplan. Der forekommer i dag kildesortering 

ved husstanden af papir, glas, metal, plast, mad samt restaffald.  

Hustandsaffald til genanvendelse  

Flere fraktioner til kildesortering – Det skal 

undersøges og vurderes, hvorvidt der kan 

implementeres indsamling af tekstiler ved 

borgerne, indsamling af farligt affald ved 

haveboliger samt indføre en frivillig pap beholder 

til haveboliger.  

Storskrald og genbrugsstationer 

Ny genbrugsstation – Det overvejes hvorvidt 

kommunen skal foretage en forbedring af 

genbrugsstationen.  

 

Erhverv 

Håndtering af madaffald hos erhverv – Der 

sættes fokus på håndtering af madaffald i 

erhvervet gennem besøg og vejledning.  

Interne kommunale initiativer 

Drift – Der implementeres en ny ordning for 

hjemtagning af affald. Kommunen skal selv stå for 

driften ved egne biler og 

renovationsmedarbejdere.  

Cirkulær indkøbspolitik – Det skal undersøges, 

hvordan cirkulær økonomi kan implementeres, så 

det bliver en del af kommunens indkøb.  

Vallensbæk 
Vallensbæk Kommune har et forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune inden for affaldsområdet. De 

har i deres tidligere affaldsplan arbejdet tæt sammen, hvilket også forventes for den kommende 

affaldsplan. Vallensbæk har dog endnu ikke iværksat deres kommende affaldsplan.  
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ARC 
København er den eneste af de fem ”ARC”-kommuner, som har vedtaget en affaldsplan for den kommende 

planperiode.  Alle kommunerne arbejder dog med en række indsatser, som prioriteres i den nærmeste 

fremtid.  

København  
Københavns Kommune har vedtaget deres affaldsplan for perioden 2019-2024. 

Hustandsaffald til genanvendelse  

Forbedring af borgernes sorteringsadfærd - En 

række indsatser sætter ind på at skabe en bedre 

sorteringsadfærd hos borgerne. Først og 

fremmest skal det ske gennem en forankring af 

ressourcedagsordenen, gennem bl.a. digitale 

forløb, brug af professionelle som ambassadører 

og samarbejde med almene boligforeninger. Der 

skal ligeledes skabes motivation hos borgerne 

ved at fremlægge data om sorteringen. Sortering 

skal gøres lettere for borgerne gennem 

optimering af sammensætning og antal af 

beholdere ved etageejendomme. Sidst skal der 

etableres 750 affaldspunkter og andre offentlige 

arealer for de husstande, som ikke har plads til 

fuld kildesortering i gården, for at gøre det lettere 

for borgerne at kildesortere.  

Nye og fleksible indsamlingsmuligheder - Fokus 

på alternative muligheder for indsamling af plast, 

metal og pap, for at imødekomme pladsmangel i 

gårdene og i villahaverne, såvel som for at 

undersøge mulighederne for indsamling af nye 

fraktioner som flamingo, tekstiler og 

fødevarekartoner. 

Øge genbrug og genanvendelse af tekstiler - 

Herunder samarbejde med andre aktører bl.a. 

velgørenhedsorganisationer for at analysere 

andre indsamlingsløsninger evt. 

husstandsindsamling.  

Bleer - Undersøge muligheden for en 

genanvendelsesordning af bleer i tæt samarbejde 

med de kommunale institutioner.  

Elektronik - Øge indsamlingen af elektronik samt 

indsamle med mere skånsomme metoder for at 

en større del af elektronikken bliver genbrugt. 

Storskrald og genbrugspladser 

Udvikle indsamlingen af storskrald - Med det 

formål at genbruge og genanvende mere frem for 

forbrænding. Herunder undersøge muligheden 

for robotsortering samt andre metoder til mere 

sortering af storskrald, der samtidig tager højde 

for, at det ikke er alle der kan komme på 

genbrugsstationen.  

Nærgenbrugsstationer - Etablering af tre nye 

nærgenbrugsstationer og udvikling af mobile 

nærgenbrugsstationer for lettere tilgængelighed 

for københavnerne.  

Erhverv [indsatserne er ikke finansieret, da 

erhvervsaffaldsgebyret er blevet fjernet per 1. 

januar 2019] 

Korrekt håndtering af erhvervsaffald - Øge 

genanvendelse af erhvervsaffald gennem 

vejledning og dialog. Herunder etablering af en 

task force, som gennem samarbejde med 

brancheforeninger, renovatører m.fl. undersøger 

hvilke barrierer, der står i vejen for 

genanvendelse såvel som affaldsminimering. 

Desuden arbejdes der på bedre 

sorteringsløsninger i ejendomme, der både huser 

erhvervsaffald og husholdningsaffald.   

Renere genanvendelse af ressourcer i bygge- og 

anlægsaffald – Ved bl.a. selektiv nedrivning og 

med særligt fokus på miljøfarlige stoffer i 

byggeaffald samt plastaffald fra byggepladser.  

Interne kommunale initiativer  

Kommunal sortering - Kampagne i alle 

Københavns Kommunes borgerrettede 

institutioner, med kildesortering af affald på 

samme måde som i borgernes hjem. 
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Cirkulære forbrugere – København skal være 

førende inden for cirkulær økonomi. Borgerne 

skal understøttes i at træffe cirkulære 

forbrugsvalg.  

Øget genbrug i det kommunale byggeri – 

Gennem konkrete cases for genbrug af 

byggematerialer i kommunalt byggeri, 

dokumenteres omkostninger og miljøeffekter af 

øget genbrug.   

Affaldsløsninger i byplanlægningen – 

Fremadrettet skal byplanlægning/lokalplaner 

være helhedsorienteret med integration af 

optimale placeringer til affaldsløsninger. 

Affaldsløsninger integreres fra starten af 

planlægningen for at øge genanvendelse og 

muligheden for sortering. 

Direkte genbrug  

Mere direkte genbrug - Øge recirkuleringen samt 

sikre mere direkte genbrug af de materialer, der 

kommer på genbrugspladsen. Bl.a. gennem 

udfasning af småt brændbart, 

reparationsværksteder, genbrugsordningen inden 

for byggematerialer, møbler, træ og lignende til 

gavn for borgerne. Desuden støtte flere 

byttemuligheder for københavnerne i form af 

byttehylder/bytteskabe rundt om i byen.  

Ressource-laboratorium - Etablering af et 

ressource-laboratorium i Sydhavn 

Genbrugscenter. Formålet er at skabe 

forsøg/metoder til, hvordan kommunen i 

fremtiden kan etablere mere genbrug på 

kommunens andre genbrugspladser. Bl.a. 

gennem udvikling af nye virksomhedskoncepter 

og partnerskaber, som kan gøre det muligt for 

opstartsvirksomheder at fokusere på genbrug 

frem for genanvendelse.  

Ny teknologi  

Etablering af innovationsplatform ”Circular 

Copenhagen” – Platformens formål er at  

1) kanalisere den nyeste viden om 

teknologiudvikling og innovative løsninger fra 

hele verden ind i arbejdet med implementeringen 

af Ressource- og Affaldsplan 2024.  

2) Derudover skal det kvalificere udbuddet af en 

række konkrete innovationssamarbejder, som 

sættes i gang under ”Circular Copenhagen”. 

Målet er at lancere og gennemføre tre-fem åbne 

innovations-samarbejder med danske og 

udenlandske virksomheder, 

forskningsinstitutioner mv. 
Samarbejdsprojekterne har til formål at udvikle 

radikalt nye og cirkulære løsninger til håndtering 

af udvalgte ressourcestrømme i tæt samarbejde 

med de mest innovative dele af industrien. Der vil 

være fokus på restaffaldet, hvor der i dag ikke er 

løsninger til at genanvende. 

Teknologisk udvikling af affaldsindsamlingen - 

Herunder undersøge muligheden for selvkørende 

køretøjer, el-skraldebiler, robotarme mv. 

Cirkulære løsninger - Initiativer til at udvikle 

cirkulære løsninger i forhold til plast bl.a. ved 

bruge af kommunens testanlæg til at højne 

værdien og kvaliteten af plast. Desuden 

samarbejde med alle virksomheder i værdikæden 

for at udvikle genanvendelsesløsninger, der 

nedbringer omkostninger og resulterer i 

sekundære råvarer af høj kvalitet.  

Sorteringsanlæg - Fremme genanvendelsen af 

restaffald gennem etablering af et centralt 

sorteringsanlæg til restaffald som supplement til 

kildesortering.  

Etablering af bynært biogasanlæg og 

udviklingssamarbejde af bioraffinering - Hvor 

universiteter, virksomheder og andre private og 

offentlige samarbejdspartnere gennemfører 

udviklingsprojekter for at modne nye teknologier 

til et forretningsmæssigt bæredygtigt niveau – 

eventuelt i tilknytning til biogasanlægget.  

Kommunikation  

Undervisning - Fokus på børn og unges læring og 

deltagelse i affaldsforebyggelse og 

affaldshåndtering, gennem videreudvikling af 

undervisningsforløb i skoler, daginstitutioner og 

fritidsordninger.  
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Samarbejde med hele værdikæden - Samle 

forskellige aktører fra hele værdikæden for at 

understøtte og facilitere fælles løsninger til at 

sikre udviklingen af cirkulære materialestrømme. 

Indsatsen vil sigte mod at skabe løsninger for to 

til fire materialestrømme. 

 

Frederiksberg 
Frederiksberg Kommune afventer den nationale affaldsplan før de vedtager deres affaldsplan. Der er dog 
nogle områder, som allerede nu har politisk bevågenhed, og som derfor allerede er besluttet, skal indgå i 
den kommende affaldsplan.  

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Madaffald sorteres fra - De resterende 10% af 
etageejendommene, som endnu ikke sorterer 
madaffald fra, skal implementere ordningen. 

Planstrategi - Det er politisk besluttet, at den 
kommende affaldsplan skal indeholde en 
ambitiøs plaststrategi, og at der i perioden indtil 
vedtagelsen af den nye affaldsplan skal 
gennemføres kommunikationsindsatser om 
sortering af hård og blød plast, blandt andet ved 
at opdatere skiltningen på samtlige beholdere til 
plast.  

Evaluering af ordningen for farligt affald samt 
arbejde med yderligere indsatser - De 
kvantitative mål for indsamling af elektronik og 
farligt affald opstillet i den tidligere affaldsplan 

blev ikke nået. Der gennemføres en 
affaldsanalyse for at få en indikation af 
potentialet for, hvor meget farligt affald og 
elektronik, der kan indsamles. På baggrund heraf 
udarbejdes plan for, hvordan indsamlingen af 
elektronik og farligt affald kan øges. I perioden 
indtil vedtagelsen af den nye affaldsplan 
gennemføres forsøg med indsamling af 
malerbøtter fra rød boks. 

Indsats til bekæmpelse af madspild - Det er 
ligeledes politisk besluttet, at den kommende 
affaldsplan skal indeholde en ambitiøs strategi for 
bekæmpelse af madspild, og at forvaltningen i 
perioden indtil vedtagelsen af den kommende 
affaldsplan, har fokus på at bekæmpe madspild i 
de kommunale institutioner.

 

Hvidovre 
Hvidovre Kommune venter med deres kommende affaldsplan til den nationale affaldsplan er vedtaget. 

Kommunen har dog en række indsatser fra den tidligere affaldsplan, som stadig er aktuelle herunder 

udrulning af kildesortering ved husstande.  

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Kildesortering af tørrefraktion – Der udrulles i 

nærmeste fremtid en ny sorteringsordning for 

plast, papir, glas, metal, pap samt batterier i 

etageejendomme og haveboliger.  

Madaffald sorteres fra – Undersøge samt evt. 

implementere kildesortering af madaffald i 

etageejendomme og haveboliger. 

Øget frasortering/nye ordninger for farligt affald 

– Der sættes ind for at sikre større indsamling af 

farligt affald. Konkrete indsatser/ nye 

indsamlingsmetoder er endnu ikke vedtaget.  

Storskrald og genbrugspladser 

Ny fraktion - Frasortering af flamingo (EPS) på 

genbrugspladsen.  

 

Erhverv og byggeaffald 

Øget sortering til genanvendelse hos 

virksomheder – Gennem vejledning og tilsyn. 

Interne kommunale initiativer  
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Øget kildesortering/genbrug i kommunale 

institutioner – Der sættes primært ind på at de 

tørre fraktioner (plast, papir, glas, metal, pap, 

samt batterier) sorteres fra til genanvendelse. 

Madaffald – Det planlægges, at der fremadrettet 

indføres kildesortering af madaffald i kommunale 

institutioner. 

Kommunikation 

Kvalitet i sortering - Der skabes fokus på 

kvaliteten af sortering gennem ny 

sorteringsvejledning til alle husstande og 

kommunale institutioner.  

Tårnby 
I Tårnby Kommune er arbejdet med den kommende affaldsplan igangsat. Der arbejdes dog samtidig også 

med indsatser fra den tidligere affaldsplan, herunder udrulning af en ny affaldsordning. Nedenstående 

indsatser er udtryk for, hvad der forventes særligt at være i fokus i den kommende affaldsplan, dog uden at 

være politisk vedtaget, samt aktuelle indsatser fra den tidligere affaldsplan. 

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Sortering af tørre fraktioner - Der udrulles 

sortering af plast og metal i villaer i løbet af 

foråret 2019. For etageejendomme og 

kommunale institutioner forventes det, at 

udrulningen igangsættes i efteråret 2019.   

Madaffald – Frasortering af madaffald forventes 

implementeret i haveboliger og etageejendomme 

i den kommende planperiode.  

Interne kommunale initiativer  

Sortering i kommunale institutioner - De 

kommunale institutioner skal, så vidt muligt, have 

samme muligheder til sortering som borgerne.  

Direkte genbrug  

Øge direkte genbrug på genbrugspladsen - 

Samarbejde med Røde Kors om mere direkte 

genbrug på genbrugsstationerne.  

Kommunikation 

Kvalitet i sorteringen – Forbedre borgernes 

sorteringsadfærd gennem borgerinddragelse, 

mere aktivitet på de sociale medier og mere 

undervisning af både børn, unge og viseværter 

skal sikre en bedre kvalitet og god 

sorteringsadfærd i kommunen.   

Dragør 
Dragør kommune har valgt at vente med deres kommende affaldsplan, til den nationale affaldsplan er 

vedtaget. Kommunen har dog en række indsatser fra den tidligere affaldsplan, som stadig er aktuelle 

herunder udrulning af kildesortering ved husstande. 

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Bio-affald - Udsortering og indsamling af 

bioaffald ved husholdningerne forventes udrullet, 

så snart der er etableret et fælles 

behandlingsanlæg eller anden fælles løsning på 

behandlingen i ARC. Pt. forventes implementeret 

bio-løsning inden for de næste par år. 

Plast og metal - Der er fokus på at øge 

genanvendelse at plast og metal. I planperioden 

forventer kommunen at afklare, hvorvidt dette 

skal ske via eftersortering af restaffald i ARC-regi 

eller via kildesortering og indsamlingsordning hos 

den enkelte husstand. 

Interne kommunale initiativer  

Sortering i kommunale institutioner - De 

kommunale institutioner skal have samme 

muligheder til sortering som borgerne.  
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Norfors 
For de fem kommuner i Norfors gælder det, at de alle venter på den nationale affaldsplan, før de vedtager 

deres kommende affaldsplan. Fire af kommunerne, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal arbejder 

sammen om deres affaldsplan og har derfor en fælles affaldsplan for 2014-2024 med konkrete handlinger 

frem til 2018. Det er dog forskelligt for de fire kommuner, hvor langt de er nået med målene i den tidligere 

affaldsplan. Fælles for de fire kommuner er dog, at de er i gang med udrulning af kildesortering hos 

borgerne af de fem fraktioner glas, metal, plast, pap og papir.  

Allerød 
Allerød Kommune er i tæt samarbejde med tre af de andre Norfors kommuner (Fredensborg, Rudersdal og 

Hørsholm) om affaldsplanen. Kommunen har på nuværende tidspunkt fokus på udrulning af en ny 

affaldsordning, der indebærer kildesortering af de tørre genanvendelige fraktioner ved husstandene. Og da 

den nationale affaldsplan er udsat, så har kommunen valgt at vente med den kommende affaldsplan.   

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Kildesortering af tørre fraktioner – Kommunen 

er i gang med at udrulle kildesortering ved 

husstande. Udrulningen starter i efteråret 2019 

hos alle etageboliger og rækkehuse med fælles 

løsninger til affald. Disse boliger skal sortere i 

glas, metal, plast, papir og pap. Fra februar 2020 

udrulles den nye ordning til enfamilieboliger, som 

skal sortere glas, metal, plast, papir i 2-kammer 

beholdere og får mulighed for en frivillig beholder 

til pap. Ordningen forventes fuldt udrullet i hele 

kommunen i efteråret 2020.  

Madaffald - Der arbejdes mod at implementere 

sortering af bioaffald ved alle husstande i 

kommunen inden udgangen af 2022.  

Storskrald og genbrugspladser 

Direkte genbrug – Der er i dag mulighed for at 

aflevere ting til direkte genbrug ved husstanden 

og på genbrugspladsen. 

CO2 neutral genbrugsstation - Et langsigtet mål i 

kommunen er at arbejde for en CO2 neutralitet i 

2050. Det vil også omfatte driften af 

genbrugspladsen. Allerød samarbejder med 

Norfors og de 4 andre Norfors kommuner om at 

reducere CO2-udledningen fra genbrugspladsen.   

Genbrugspladsen har et stigende forbrug af 

brændstof og energi, hvorfor kommunen ser et 

potentiale i at arbejde for at mindske denne 

tendens.  

Bygge og erhvervsaffald 

Korrekt håndtering af erhvervsaffald – Der er på 

nuværende tidspunkt ikke planlagt nogen nye 

indsatser på erhvervsområdet. Kommunen mener 

dog generelt, at der er potentiale for bedre 

sortering og mere genanvendelse.   

Interne kommunale projekter 

Sortering i kommunale institutioner - 

Kommunen har ønske om at udrulle sortering i 

alle kommunale institutioner så den afspejler 

sorteringen i husstandene. Der startes med 

sortering på rådhuset, herefter i skoler og 

daginstitutioner. I løbet af første halvår af 2020 

forventes det, at der er indført affaldssortering på 

alle kommunale institutioner.  

Kommunikation 

Bedre sorteringsadfærd - I forbindelse med den 

nye ordning sætter kommunen ind for at sikre høj 

sorteringskvalitet gennem kommunikation. Der 

bygges kampagner op om de nye muligheder for 

sortering, og hvordan det gøres nemmest og 

mest korrekt.
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Fredensborg 
Fredensborg Kommune er i tæt samarbejde med tre af de andre Norfors kommuner (Rudersdal, Allerød og 

Hørsholm) om affaldsplanen. Kommunen har på nuværende tidspunkt fokus på udrulning af en ny 

affaldsordning, der indebærer kildesortering ved etageejendomme, rækkehuse og villaer. Kommunen har 

derfor besluttet at vente med deres kommende affaldsplan. Der er kildesortering af papir, restaffald og 

batterier fra villaerne. Ved etageejendomme er der mulighed for at aflevere glas og papir. I de større 

etageejendomme er det også muligt at aflevere pap til genanvendelse.

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Kildesortering af tørrefraktioner – Kommunen er 

i gang med at udrulle kildesortering ved 

husstande. Der skal fremadrettet sorteres glas, 

metal, plast, papir og pap. 

Madaffald – Kommunen vil undersøge 

muligheden for sortering af madaffald og 

implementere denne ordning. 

 

Interne kommunale projekter 

Sortering i de kommunale institutioner - Der er 

indført sortering i de kommunale institutioner så 

som skoler og daginstitutioner.

Helsingør 
Helsingør Kommune har valgt at vente med deres kommende affaldsplan grundet udsættelsen af den 

nationale plan. En række initiativer fra den tidligere plan er dog stadig aktuelle. Nedenstående indsatser er 

fra affaldsplanen 2015-2024.  

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Øget kildesorteringen - Fra foråret 2020 skal de 

første husstande i Helsingør Kommune til at 

sortere plast, metal, papir, pap og madaffald fra 

restaffald. De nye affaldsbeholdere vil blive kørt 

ud i etaper. Første etape forventes at starte 

foråret 2020 med etageboliger samt rækkehuse, 

der ønsker at dele affaldsbeholdere. Anden etape 

følger i efterår 2020 for boliger i bykernen i 

Helsingør Centrum. Tredje og sidste etape starter 

forår 2021 og gælder for enfamilieboliger og 

sommerhuse.  

Farligt affald og elektronik – Kommunen har en 

række mål for øget indsamling af elektronik inden 

2022. 65 % af elektronikaffald og 55 % af de 

brugte batterier skal indsamles, samt 55 % af de 

brugte batterier skal indsamles. For at sikre dette 

sættes der ind for at skabe opmærksomhed om 

de farlige stoffer i elektronikprodukterne, 

samtidig med at der skal tilbydes flere 

indsamlingssteder. Der sættes ind med  

kampagner og en udbygning af samarbejdet med 

bl.a. viceværter og andet driftspersonale i 

boligselskaberne samt opstilling af mere 

opsamlingsmateriel ved etagebyggeri og i 

bykerner. 

Storskrald og genbrugspladser 

Genbrugsplads – I den kommende planperiode 

bygges en ny genbrugsplads i kommunen for at 

sikre mere genanvendelse.  

Bygge og erhvervsaffald 

Farligt erhvervsaffald - Flere virksomheder skal 

være tilmeldt ordning for farligt affald. 

Kommunen vil derfor intensivere tilsynet med 

virksomhedernes håndtering af farligt affald. 

Interne kommunale projekter 

Sortering i kommunale institutioner - 

Kommunen går forrest som grøn virksomhed – 

ordninger som indføres hos husstande skal også 

indføres ved kommunale institutioner.  
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Hørsholm 
Hørsholm Kommune har netop startet arbejdet med deres kommende affaldsplan. Fra deres tidligere 

affaldsplan er det særligt kildesortering fra husstande, som er største indsats i den kommende fremtid. Der 

sorteres glas, metal, plast, papir og pap til genanvendelse. Til efteråret udrulles sortering ved 

etageejendomme og kommunale institutioner, og herefter følger villa og rækkehuse. Kommunen vil igen i 

den kommende affaldsplan arbejde med nabokommunerne under en fælles affaldsplan med enkelte 

individuelle kommunale indsatser.  

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Kildesortering af de tørre fraktioner - 

Etageboliger sorterer i dag glas, metal, plast, 

papir og pap. I januar 2020 forventes alle 

husstande at sortere glas, metal, plast, papir og 

have mulighed for en frivillig beholder til pap.  

Madaffald - Der arbejdes hen imod at sortere 

bioaffald ved alle husstande i kommunen efter 

2020.  

Storskrald og genbrugspladser 

Direkte genbrug af storskrald - Kommunen 

arbejder under Gate 21 med et projekt, som skal 

udmønstres i mere direkte genbrug fra 

storskraldsordningen. Konkret vil kommunen 

have borgere til at registrere typen af storskrald, 

samt om affaldet må bruges til direkte genbrug. 

Udfordringerne ved projektet er dog lovmæssige 

begrænsninger, samt hvilken afsætningsmodel 

kommunen skal følge. Dette skal undersøges og 

vurderes før initiativet implementeres.  

CO2 neutral genbrugsstation - Et langsigtet mål i 

kommunen er at arbejde for en CO2 neutral 

genbrugsplads. Genbrugspladsen har et stigende 

forbrug af brændstof og energi, hvorfor 

kommunen ser et potentiale i at arbejde for at 

mindske denne tendens.  

Bygge og erhvervsaffald 

Der forekommer på nuværende tidspunkt ingen 

nye indsatser på erhvervsområdet. Kommunen 

mener dog, at der er potentiale for mere affald til 

genanvendelse.   

Interne kommunale projekter 

Sortering i kommunale institutioner - 

Kommunen har et ønske om at udrulle sortering i 

alle kommunale institutioner, så den afspejler 

sorteringen i husstandene. Der etableres 

sortering i skoler og daginstitutioner, men målet 

er på sigt også at sortere i forvaltningen og andre 

kommunale institutioner.  

FN’s verdensmål på affaldsområdet - Kommunen 

har et ønske om at arbejde med FNs verdensmål 

inden for alle deres forvaltninger. Dette skal også 

præge affaldsområdet. Hvordan det konkret skal 

udmøntes, vides dog på nuværende tidspunkt 

ikke.   

Kommunikation  

Der forekommer ingen nye indsatser på 

kommunikationsområdet på nuværende 

tidspunkt. Det forventes dog, at den kommende 

affaldsplan også vil have fokus på at vejlede og 

informere borgere om korrekt sortering i 

forbindelse med udrulningen af nye ordninger.  
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Rudersdal  
Rudersdal Kommune går i gang med deres affaldsplan i løbet af sommeren 2019. De beskrevne indsatser er 

fra den nuværende affaldsplan, som stadig er aktuelle, samt indsatser som kommunen forventer vil være 

en del af den nye affaldsplan. Der skal dog tages forbehold for, at alle indsatser endnu ikke er politisk 

vedtaget, hvorfor der kan forekomme ændringer.  

Husholdningsaffald til genanvendelse 

Kildesortering af tørre fraktion - Etageboliger 

sorterer i dag glas, metal, plast, papir og pap. I 

januar 2020 forventes alle husstand at sortere 

glas, metal, plast, papir og have mulighed for en 

frivillig beholder til pap.  

Madaffald - Der arbejdes mod at sortere 

bioaffald ved alle husstande i kommunen efter 

2020.  

Storskrald og genbrugspladser 

Direkte genbrug på genbrugspladsen - Der 

arbejdes på muligheden for at skabe en løsning 

for direkte genbrug på genbrugspladsen.  

Bygge og erhvervsaffald 

En del af bæredygtig bundlinje (Gate 21) - 

Kommunen ønsker mere korrekt håndtering af 

erhvervsaffald og sætter derfor ind med 

information, vejledning og besøg hos 

virksomheder.  

Interne kommunale projekter 

Sortering i kommunale institutioner - 

Kommunen har ønske om at udrulle sortering i 

alle kommunale institutioner, så den afspejler 

sorteringen i husstandene. Der startes med 

sortering i skoler og daginstitutioner, men målet 

er på sigt også at sortere i forvaltningen og andre 

kommunale institutioner.  

Kommunikation 

Kvalitet i sorteringen - I forbindelse med nye 

ordninger sætter kommunen ind for at sikre høj 

sorteringskvalitet gennem kommunikation. Der 

bygges kampagner op om de nye ordninger 

herunder sortering af de tørre fraktioner samt 

bioaffald.  
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Samlet overblik over kommunernes affaldsindsatser 
Husholdningsaffald til genanvendelse 
 

Øget kildesortering – særligt bioaffald og tekstiler. 
For alle kommuner med undtagelse af Frederiksberg og 
Frederikssund2 arbejdes der mod en øget borgernær 
kildesortering. Hvilke fraktioner der prioriteres, og hvor langt 
kommunerne er i udrulningen af kildesortering varierer. Fælles 
for kommunerne er det dog, at de i den kommende 
planperiode arbejder mod en implementering af separat 
indsamling af bioaffald og en form for kildeindsamling af 
tekstiler. Indsamlingsløsninger for tekstiler varierer, men 
forventes at indsamles gennem storskraldsordningen i 
samarbejde med frivillige organisation, gennem 
nærgenbrugsstationer og lignende. Udfordringer er bl.a. 
afsætning og konkurrence for de frivillige 
velgørenhedsorganisationer.  

Øge indsamlingen af småt elektronik og farligt affald. 
Mange kommuner undersøger muligheden for at sikre mere 
indsamling af småt elektronik og farligt affald gennem nye 
metoder. Den røde miljøboks implementeres i visse kommuner. 
Samtidig laves forsøg med miljøautomater i detailhandlen.  

Bedre sorteringsadfærd blandt borgerne. 
Foruden øget kildesortering vægtes sorteringsadfærd og 
kvalitet i sortering generelt blandt kommunerne. Indsatser 
inden for dette område er undervisning af børn og unge, 
kampagner i forbindelse med nye ordninger samt øget 
vejledning og information til borgerne – her særligt med brug af 
digitale medier.  

Storskrald og genbrugspladser 
 

Øget genanvendelse og direkte genbrug af storskrald. 
Ses der på de tilkendegivne indsatser, forventes det, at mange 
af kommunerne i den kommende planperiode sætter ind med 
sortering af det affald, som afleveres til storskrald. Visse 
kommuner følger Vestforbrændings forsøg med robotsortering 
af storskrald, mens andre allerede delvist har indført sortering 
til genanvendelse af visse fraktioner. 
Flere kommuner arbejder på at udvide de eksisterende 
genbrugspladser, for at øge kapaciteten og antallet af 
sorteringsfraktioner. 

Bygge og erhvervsaffald 
 

Vejledning og tilsyn for at øge korrekt håndtering af erhvervs- 
og byggeaffald. 
For mange af kommunerne sættes der ind for at skabe bedre 
håndtering af virksomhedernes affald. Kommunernes 
muligheder for indsatser på området er relativt begrænset 
grundet lovgivning, men særligt med kommunikative værktøjer 
som vejledning og information ved tilsyn, skal øge korrekt 
håndtering af virksomhedernes affald. 
 

 
2 Se afsnittet centersortering under Frederiksberg kommune og nærgenbrugsstationer under Frederikssund for 
uddybende forklaring.  
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Direkte genbrug  
 

Øge direkte genbrug. 
Mens direkte genbrug og cirkulær økonomi fremhæves af de 
fleste af kommunerne, forekommer kun begrænset konkrete 
tiltag i den kommende planperiode. Udfordringerne omhandler 
bl.a. afsætningsmuligheder, lageropbevaring samt 
reparationsmuligheder. 

Interne kommunale projekter Sortering i kommunale institutioner.  
Der sættes ind for at sortering udbredes i de kommunale 
institutioner, så den afspejler borgernes sortering.  

 

 

 


