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HELSINGØR

ALLERØD

Dette er den sjette affaldsplan som affaldsselskabet Nordforbrænding udarbejder i samarbejde med  
interessentkommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal - i det følgende benævnt blot  
”kommunerne”. Hvert sjette år udarbejder Nordforbrænding og kommunerne i fællesskab en ny  
affaldsplan, som det kræves i Bekendtgørelse om Affald1.

AFFALDSPLANENS FORMÅL ER:
• At redegøre for status på affaldsområdet i de fire kommuner.
• At redegøre for de fire kommuners overordnede mål på området.
• At udpege og beskrive de kommende års konkrete initiativer.
 
Affaldsplanen skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen1 gælde for perioden 1.oktober 2014 til 31. december 2024, 
med særlig fokus på perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2018. De 4 interessentkommuner har valgt at 
sætte fokus på arbejdet frem til 2020.

AFFALDSPLANEN VEDTAGES AF:
• Allerød Byråd
• Fredensborg Byråd
• Hørsholm Kommunalbestyrelse
• Rudersdal Kommunalbestyrelse 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Det fælleskommunale affaldsselskab Nordforbrænding ejes af 5 interessentkommuner: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og 

Rudersdal, som ses på kortet. Der er ca. 205.000 indbyggere i de tilknyttede interessentkommuner. Nordforbrænding forestår bl.a. 

drift af forbrændingsanlæg, deponi og indsamlingsordning for farligt affald. Fire af kommunerne: Allerød, Fredensborg, Hørsholm og 

Rudersdal samarbejder endvidere på en række områder med Nordforbrænding. Udover affaldsplanen drejer det sig bl.a. om driften af 

genbrugspladser og andre ordninger. Samarbejdet giver mulighed for udveksling af erfaringer mellem kommunerne og koordinering 

og optimering af information og ordninger.

FORORD
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Affaldsplanen består af to dele: 

• Affaldsplan 2014
• Affaldsstatus 2012

KAPITEL 1
Indeholder forord og en kort beskrivelse af kommunerne og samarbejdet i Nordforbrænding.

KAPITEL 2
Er denne oversigt over indholdet i affaldsplanen.

KAPITEL 3
Indeholder baggrund og overordnede målsætninger. Her findes en beskrivelse af baggrund for  
affaldsplanerne og der knyttes an til det aktuelle ressourcetema. Der gives en kort beskrivelse af,  
hvad der er gennemført af initiativer på affaldsområdet siden seneste plan. Målsætninger for  
kommunernes indsats for både husholdningsaffald og erhvervsaffald, præsenteres.

KAPITEL 4
Indeholder de konkrete mål og planlagte initiativer for husholdningsaffald.

KAPITEL 5
Indeholder en tidsplan for planens og initiativernes gennemførsel.

KAPITEL 6
Indeholder beskrivelse af økonomi, prognose for udviklingen i affaldsmængder og forhold 
vedrørende kapacitet på forbrændings- og deponiområdet.

KAPITEL 7
Er en ordliste, hvor betydningen af forskellige affaldsbegreber forklares.

BILAG
Affaldsstatus 2012 indeholder en række faktuelle oplysninger om hver enkelt kommune,  
herunder en række beskrivelser af:

• Kommunernes affaldsordninger.
• Affaldsmængderne de seneste 5 år.
• Økonomi for kommunernes affaldsordninger.
• Opnåede mål og gennemførte initiativer fra Affaldsplan 2009.

AFFALDSPLANENS OPBYGNING
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LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER

PROCESSEN BAG PLANEN

Lovgrundlaget for affaldshåndtering og for affaldsplanen findes i Affaldsbekendtgørelsen2.
Bekendtgørelsen beskriver i hovedtræk, hvad affaldsplanen skal indeholde, herunder:

• En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen.
• En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet.
• En planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 6 år af planperioden og overordnede 

retningslinjer for kommunernes indsats den resterende del af planperioden.

Målsætningerne i den nationale Ressourcestrategi3, fungerer som udgangspunkt for kommunerne ved 
udarbejdelsen af Affaldsplan 2014. Ressourcestrategien indeholder bl.a. nogle mål for hvor høj genanven-
delsesprocenterne skal være for en række affaldsfraktioner. Som konsekvens heraf, skal der i planperioden 
udarbejdes bl.a. nye regulativer. Det er meningen at Ressourcestrategien skal følges op af en national  
Ressourceplan, men denne foreligger endnu ikke på tidspunktet for udarbejdelse af affaldsplanen.

Planen er ikke i sig selv bindende for borgere og virksomheder, men danner baggrund for de ordninger, der 
etableres og drives. Ordningerne beskrives i kommunernes affaldsregulativer, som er bindende for borgere 
og virksomheder.

Opfølgning på den gældende Affaldsplan 2009 har sammen med den givne lovmæssige ramme, dannet 
baggrund for arbejdet med den nye Affaldsplan 2014.

Affaldsplan 2014 bygger også på lokale interessegruppers ideer og ønsker til fremtidens affaldshåndtering.
Der har i den forbindelse været afholdt to borgermøde.

Kommunernes politikere i de tekniske udvalg har ligeledes været inviteret til to møder, hvor planens  
forskellige elementer blev diskuteret og politikerne gav input til affaldsplanen

Processen for vedtagelse af Affaldsplan 2014 er:
• Forslag til Affaldsplan 2014 godkendes af kommunernes byråd og kommunalbestyrelser
• Forslag til Affaldsplan 2014 sendes i høring i midten af 2014. Under høringen får alle borgere og  

virksomheder mulighed for at kommentere affaldsplanen, ligesom der løbende foregår en dialog  
med borgere og virksomheder om de konkrete ordninger

• De indkomne bemærkninger fra høringen bearbejdes og nødvendige justeringer foretages
• Herefter bliver den endelige Affaldsplan 2014 forelagt de respektive byråd og kommunalbestyrelser,  

og planen vedtages

2 Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald
3 Den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald, Genanvend mere – forbrænd mindre”, Regeringen 2013
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SIDEN SENESTE AFFALDSPLAN

Kommunerne satte sig i Affaldsplan 2009 nogle mål og planlagde gennemførsel af en række initiativer.  
I Statusdelen er ordningerne i kommunerne og status for initiativer, nærmere beskrevet for kommunerne 
samlet og for de enkelte kommuner. Her vil vi nævne nogle af de initiativer, der er arbejdet med i perioden 
2009-2013:

Udvalgte initiativer gennemført i sidste planperiode:

Farligt affald
• Batteriindsamling via poseordning ved rækkehuse og villaer er nu indført i alle kommuner.  

Rudersdal har suppleret poseordningen med indsamling af småt elektronikaffald
• Der er etableret viceværtordning i en række ejendomme. Ordningen betyder, at borgerne fra for  

eksempel etageejendomme og samlede bebyggelser kan aflevere deres farlige affald til en ordning 
styret af beboelsens vicevært, der herefter sørger for, at affaldet håndteres korrekt

Genbrugspladser
• Driften af genbrugspladserne er nu samlet i et Fælleskoncept for bl.a. at sikre, at borgere og  

virksomheder oplever samme serviceniveau og for virksomhedernes vedkommende samme takst  
i alle 4 kommuner

• Virksomheder kan nu selv vælge om de vil benytte genbrugspladserne. De kan tilmelde sig  
ordningen og købe et årsabonnement

• Der er opsat forbedret og ensartet skiltning på genbrugspladserne
• Genbrugspladserne Containerhaven og Blokken i Rudersdal Kommune er blevet udvidet
• På pladserne Bakkegårdsvej og Højvangen i Fredensborg Kommune er der opstillet specielle  

container til modtagelse af farligt affald
• Der er sket en harmonisering og udvidelse af åbningstider og fraktionsoversigt på genbrugspladserne

Information og regulering
• Der er udarbejdet en fælles overordnet informationsstrategi
• De kommunale affaldsregulativer er løbende blevet opdateret i takt med nye regler på området
• Under emnet ”Visuelt miljø”, der bl.a. skal forbygge henkastet affald, er der gennemført information  

og affaldsindsamlingsdag
• Toelt Losseplads har fået miljøgodkendelse til en sorteringsplads samt en karteringsplads til jord

Klima
• Nordforbrændings Klimapanel er dannet og der har været afholdt en række møder, hvor specielt  

varmeplanlægning har været på dagsordenen

Forbrændingskapacitet
• Nordforbrænding har igangsat opførelsen af et nyt miljø- og energirigtigt kraftvarmeanlæg, den  

såkaldte Ovnlinje 5, der afløser de 3 ældre, fjernvarmeproducerende ovnlinjer fra 1969/1989
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Det er kommunerne, der bl.a. via affaldsplanlægningen skal sikre en fornuftig affaldshåndtering, som bygger 
på varige affaldsløsninger set ud fra både en miljømæssig og økonomisk betragtning.  
Kommunerne vil i samarbejde med Nordforbrænding de næste år arbejde med håndteringen af  
borgernes og erhvervslivets affald ud fra den overordnede målsætning:

Der er således 3 overordnede målsætninger:

1. Miljørigtig affaldshåndtering.
• øget genanvendelse
• forebygge tab af ressourcer 
• minimere miljøbelastningen fra affald og mindske klimapåvirkningen.

2. God service i affaldshåndteringen
• let at gøre det rigtigt.

3. Effektive affaldsordninger
• mest miljø og service for pengene.

Vi vil sikre miljørigtig affaldshåndtering ved bl.a. at øge sortering af det genanvendelige affald og ved 
f.eks. at forbedre nuværende ordninger eller etablere nye indsamlingsordninger. 

Vi vil tilstræbe at vælge og benytte den bedst tilgængelige teknologi for at sikre en høj kvalitet af de 
indsamlede genanvendelige fraktioner. Dette vil øge mulighederne for, at det genanvendelige materiale 
kan erstatte nye (og flere) råvarer. Desuden vil vi fremme mulighederne for direkte genbrug, som et led i at 
forebygge tab af ressourcer.

Ved at sikre en miljørigtig affaldshåndtering, herunder optimere sorteringen, indsamlingen og håndteringen 
af affaldet, øge genanvendelsen og genbrug, sikre en høj kvalitet af de genanvendelig fraktioner o. lign 
bliver det muligt at minimere miljøbelastningen fra affaldet samt klimapåvirkningen.

Vi vil fastholde eller øge serviceniveauet over for borgere og virksomheder ved at gøre det lettere at være 
”affaldsbevidst” og sortere rigtigt ved bl.a. at øge valgmulighederne for brugerne og tilpasse vores ord-
ninger til de forskellige grupper af brugere. Endvidere vil vi sørge for at give en god information til borgere 
og virksomheder om affaldsordningerne.

Vi vil sikre, at de valgte løsninger er økonomisk og miljømæssigt effektive ved bl.a. at foretage  
evalueringer af ordningens effekt på de indsamlede mængder, økonomi og miljø, samt koordinere,  
optimere og samarbejde om stordriftsfordele.

MÅLSÆTNINGER I AFFALDSPLANEN

”Miljørigtig affaldshåndtering, 

god service og effektive ordninger”
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KLIMA OG RESSOURCER

Klima
Klima har siden sidste affaldsplan været et aktuelt miljøemne, hvor også affaldshåndteringen spiller en rolle. 
Derfor vil vi i affaldsplanen fortsætte arbejdet med miljørigtig affaldshåndtering, hvilket også er en fordel for 
klimapåvirkningerne.

Der er flere muligheder for affaldssektorens bidrag til bedre klima. Konkret vil vi:
• udnytte forbrændingen af affald effektivt til el og varmeproduktion. Her fortrænges fossile brændsler 

som olie, gas og kul. Dette sker ved en effektiv drift, ved at udvide eksisterende fjernvarmenet baseret 
på varme fra affaldsforbrænding og ved at afsætte en højere del af den producerede varme. I sommer-
halvåret kan varmen f.eks. anvendes til fjernkøling

• vejlede fjernvarmekunderne om energibesparelser og effektiv udnyttelse af fjernvarmen
• reducere deponering af affald samt sørge for øget genanvendelse og forbrænding med  

energiudnyttelse
• vurdere og sørge for at indsamling, transport, genanvendelse og behandling af affald sker  

med lav miljø- og klimapåvirkning

Ressourcer
Med regeringens nye Ressourcestrategi er der lagt op til, at vi skal væk fra at betragte affaldet som et spild-
produkt og i stedet fremover se det som en ressource. Derfor er der i denne affaldsplan særligt fokus på 
hvordan vi sikrer, at affaldet indsamles og håndteres, så ressourcerne ikke går tabt, men fortsat kan  
udnyttes. 

Meget affald kan genbruges direkte som det er, eller materialet i affaldet kan – eventuelt efter en sortering 
og oparbejdning - genanvendes. Endelig kan energien i affaldet udnyttes ved forbrænding med energi- 
udnyttelse.

Genanvendelse af ressourcerne vil indebære, at flere materialer sendes tilbage til det økonomiske kredsløb 
til gavn for miljøet. Der skal således udvindes færre nye ressourcer rundt omkring i verdenen. Ved for ek-
sempel at genanvende 1 ton aluminium i stedet for at udvinde nyt, kan der globalt spares op til 10 tons CO2. 
På denne måde har ressourcetankegangen samtidig en positiv indflydelse på klimaet.
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I de fire kommuner bliver der i dag frembragt ca. 120.000 ton husholdningsaffald om året. Det svarer til 
ca. 840 kg husholdningsaffald pr. indbygger. Ved sidste affaldsplan lå dette tal på ca. 900 kg pr.  
indbygger.

Affaldsmængdernes udvikling de seneste 5 år kan ses i Affaldsstatus 2012. Disse oplysninger, sammen-
holdt med målsætningerne i den nationale Ressourcestrategi, har kommunerne bl.a. brugt til at udpege 
og prioritere de fokusområder, som de ønsker at arbejde med i årene 2014 - 2020.
 
Målsætningerne er baseret på udmeldingerne i den nationale Ressourcestrategi, som opstiller en række 
mål for den kommende planperiode. Nedenfor er vist de mål fra Ressourcestrategien, som er relevante 
for kommunernes arbejde:

*): Ifølge Ressourcestrategien skal denne målsætning først være opfyldt i 2022

For hvert fokusområde i de efterfølgende afsnit er der formuleret et MÅL, der svarer på spørgsmålet: 
”Hvad er det vi ønsker at opnå?”

Derefter er kommunernes MOTIVATION for at behandle netop dette fokusområde beskrevet.

Motivationen er efterfulgt af en liste over de INITIATIVER, som vi vil gennemføre for at nå målet.  
Initiativerne er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

Implementeringen af initiativerne under hvert fokusområde kan variere mellem de fire kommuner. 

MÅL OG INITIATIVER ÅR 2014 - 2020
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FRAKTION

Genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra husholdninger

Indsamling af elektronikaffald fra husholdninger

Energiudnyttelse af haveaffald

Indsamling af batterier

MÅL

50 % i 2022 *)

75 % i 2018

25 % i 2018

55 % i 2018



ØGET SORTERING

MOTIVATION
Regeringen har et mål om, at der i 2022 skal genanvendes 50 % af hushold-
ningsaffaldet. Baggrunden for dette er, at der i affald fra husholdningerne 
findes mange ressourcer. En stor del bliver i dag allerede sorteret ud, f.eks. 
glas og papir, og på genbrugspladserne afleveres en lang række fraktioner. 
 
Men der er stadig en del ressourcer i det restaffald, som i dag går til for-
brænding. Disse ressourcer skal udsorteres, så de atter kan indgå i ressour-
cekredsløbet. I den næste planperiode vil vi derfor arbejde på, at gøre det 
endnu lettere for borgerne at sortere rigtigt og mere.

INITIATIVER
• Undersøge mulighederne for at minimere affaldsmængderne og sortere 

rigtigt, så mindst muligt genanvendeligt affald havner i dagrenovationen. 
F.eks. med fokus på glas-, metal-, plast- og papemballager.

• Evaluering og justering af eksisterende ordninger, herunder storskralds-
ordningerne.

• Gennemføre forsøg med udsortering af flere fraktioner. Her vil der være 
fokus på de tørre fraktioner. Eksempelvis :  Glas, metal, papir, pap, plast.

• Storskraldsordning for institutioner
• Vurdere hvorvidt brugen af hjemmekompostering skal udbredes. 

MÅL

Vi vil arbejde for øget sortering af  

husholdningsaffaldet for at sikre,  

at ressourcer ikke går tabt.
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FARLIGT AFFALD

MOTIVATION
Farligt affald kan bedst behandles rigtigt, når det er holdt adskilt fra andet 
affald. Det er desuden nemmere at håndtere andet affald, hvis farligt affald er 
frasorteret.

INITIATIVER
• Undersøge mulighederne for etablering af en ordning med husstands- 

indsamling af farligt affald, herunder batterier og sparepærer.
• Undersøge mulighederne for at udbygge eksisterende ”viceværtordning”, 

hvor etageejendomme og samlede bebyggelser kan få afhentet farligt 
affald med givne mellemrum.

• Øge fokus på indsamling af farligt affald fra kommunale institutioner 
(f.eks. skoler, plejehjem, etc.)

• Undersøge muligheder for at medicinrester og evt. farligt affald fra ældre 
borgere kan medtages af hjemmehjælper/-sygeplejerske og samles på 
centrale lokationer, hvor hjemmeplejen har til huse.

MÅL

Vi vil sætte fokus på at få indsamlet endnu 

mere farligt affald, så miljøet tilgodeses.
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ELEKTRONIKAFFALD

MOTIVATION
Regeringen har et mål om, at der i 2018 skal indsamles 75 % af elektronikaf-
fald fra husholdningerne. Elektronikaffald – også kaldet WEEE affald -  
indeholder både miljøskadelige stoffer og en lang række vigtige ressourcer, 
som kan genanvendes, herunder sjældne metaller, der kun findes i begrænse-
de mængder på verdensplan. Derfor er det vigtigt at indsamle elektronikaffald 
til genanvendelse. 

INITIATIVER
• Undersøge mulighederne for etablering af en ordning med husstandsind-

samling af småt elektronikaffald, f.eks. i form af en poseordning.
• Undersøge mulighederne for at udbygge ”viceværtordning”, hvor etage- 

ejendomme og samlede bebyggelser kan få afhentet småt elektronik 
affald med givne mellemrum.

• Indsamling af elektronikaffald fra kommunale institutioner (f.eks. skoler, 
plejehjem, etc.)

MÅL

Vi vil sætte fokus på at få indsamlet mere  

elektronikaffald, så miljøet tilgodeses.
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GENBRUGSPLADSER

MOTIVATION
Mængden af affald til genbrugspladserne har været stabil i flere 
år. Genbrugspladserne er omdrejningspunkterne i håndtering af 
storskrald og sikring af en høj genanvendelsesprocent. 
 
Både borgere og virksomheder bruger genbrugspladserne i vid 
udstrækning og opfatter dem som det naturlige sted at håndtere/
bortskaffe deres affald. 

INITIATIVER
• Etablere mulighed for direkte genbrug af effekter afleveret på 

genbrugspladsen. Der kan f.eks etableres en genbrugsbutik, 
hvorigennem afsætning af effekterne kan ske. 

• Forbedre informationen ved informationstavler, skilte, pjecer 
og endnu bedre vejledning ved personalet. Bl.a. i form af 
temaer, der kan skifte over året. 

MÅL

Vi vil arbejde for at optimere indsamlingen 

og sortering af affald på genbrugspladserne, 

herunder fremme direkte genbrug.
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BYGGE-/ANLÆGSAFFALD

MOTIVATION
I Danmark er der en lang tradition for at genanvende byggematerialer, når 
bygninger nedrives eller renoveres. Eksempelvis nedknuses beton, og  
anvendes som erstatning for grusmaterialer.

Regeringen har et mål om at mindst 70 % af den samlede mængde af bygge- 
og anlægsaffald anvendes til nye formål (nyttiggøres) i 2018.

Historisk set har vi anvendt en lang række stoffer og kemikalier i vores 
bygninger. Nogle har senere vist sig at have sundheds- eller miljøskadelige 
egenskaber, og frembyder nu et problem, når bygninger skal renoveres eller 
nedrives. Vi skal sikre, at de farlige stoffer udsorteres før materialerne  
genanvendes. 

INITIATIVER
• Styrke samarbejde mellem miljø- og byggesagsmedarbejdere i  

kommunerne vedr. bygge- og nedrivningstilladelser
• Kampagner overfor borgere og virksomheder
• Fokus på tilsyn ved nedrivninger

MÅL

Vi vil styrke indsatsen for at bygge-/anlægs-

affald indsamles og håndteres korrekt, så vi 

undgår miljøfarlige stoffer i de genanvendelige 

fraktioner.
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MILJØRIGTIG AFFALDSINDSAMLING

MOTIVATION
Hvert år bruges der mange ressourcer i form af energi på at indsamle affald, 
og affaldsindsamlingen har en miljøpåvirkning i form af f.eks. udledning af 
udstødningsgasser. Der køres mange kilometer og bruges meget energi,  
endvidere er der støj og lugtgener. Derfor kan der hentes en miljøgevinst  
ved at ændre på måden vi indsamler affald.

INITIATIVER
• Miljømæssig evaluering af indsamlingsmateriel, herunder f.eks. undersøge 

erfaringer med brug af alternativt brændstof/energikilder til renovations-
biler, og evt. indføre krav om hybridbiler el. lign. miljørigtig transport ved 
affaldsindsamling i fremtidige udbud/kontrakter.

• Miljømæssig evaluering af opsamlingsmateriel, herunder f.eks. se på 
alternativer til de traditionelle indsamlingsløsninger i etageejendomme.

MÅL

Vi vil arbejde for at kommunernes  

affaldsindsamling foregår miljørigtigt.
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VISUELT MILJØ

MOTIVATION
Henkastet affald skæmmer bybilledet, landskaber og strande i vores  
attraktive kommuner. Endvidere kan der opstå hygiejniske problemer på 
grund af henkastet affald.

INITIATIVER
• Inddrage borgere og virksomheder i arbejdet, f.eks. ved at medvirke ved 

/arrangere affaldsindsamlinger, naturoprydning og andre arrangementer 
og kampagner. 

• Inddrage renholdningsaspektet, når skoleklasser er på undervisnings- 
besøg på forbrændingsanlæg eller genbrugsplads.

MÅL

Vi vil arbejde for at forbedre det visuelle miljø 

og holde by og natur rene.
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DIGITALISERING

MOTIVATION
I forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi4 vil vi arbejde for at 
digitalisere administrationen af affaldsordningerne for at sikre en mere effektiv 
sagsbehandling og servicering af borgere og virksomheder.  
 
Sortering af affald kræver et stærkt og vedholdende engagement. Borgere 
og affaldsansvarlige i etageejendomme, institutioner og virksomheder er vig-
tige partnere for at forankre viden om ressourcer og genbrug, påvirke hold-
ninger og ændre adfærd lokalt. Her vil digitale værktøjer kunne hjælpe med 
at få overblik over affaldsløsninger og muligheder.

En større adgang til selvbetjening aflaster behovet for personlig eller telefo-
nisk betjening. På den måde opnås hurtigere sagsbehandling, flere straks- 
afklaringer og bedre muligheder for at tilpasse sine affaldsløsninger.

INITIATIVER
• Implementere den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
• Udvikling af app’s og anden kommunikationsteknologi

MÅL

Vi vil arbejde for at styrke digitaliseringen af 

administrationen af affaldsordningerne.
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4  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, Regeringen, KL, Danske Regioner 2011 - Bølge 3 træder i kraft 1. december 2014



INFORMATION OG SAMARBEJDE

MOTIVATION
Det er et ønske fra både kommunale politikere, borgere og erhvervslivet, at informationen forbedres og 
øges. Information og brugerinddragelse kan medvirke til at øge forståelsen for miljøet og en bedre sorte-
ring af husholdningsaffaldet og erhvervsaffaldet. En god sortering mindsker miljøbelastningen, når meget 
af affaldet genanvendes og resten forbrændes med udnyttelse af energien, eller specialbehandles og 
deponeres, når de andre muligheder ikke kan anvendes.

Således bidrager information til at opnå mest miljø og service for pengene.

INITIATIVER
• Ajourføre den fælles informationsstrategi.
• Udarbejde informationsmateriale og opdatere hjemmesider.
• Gennemføre affaldskampagner.
• Affaldsdage for skolebørn, kombineret med undervisning i  

sortering/genbrug 
• Udbygge undervisnings- og besøgstilbud (undervisningstjenesten), hvor 

interesserede, herunder skoler, kan få information og rundvisning på  
genbrugspladser, forbrændingsanlæg og losseplads.

• Styrke vejledning og uddannelse af viceværter, gårdmænd, pladsfolk m.fl. 
omkring affaldshåndtering og -sortering

MÅL

Vi vil arbejde for at effektivisere brugen af de 

eksisterende affaldsordninger og fremme nye 

initiativer gennem brug af information og  

samarbejde med borgerne og  

virksomhederne
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5. TIDSPLAN FOR INITIATIVER
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ØGET SORTERING

HUSSTANDE

Indsamling af flere fraktioner

Afhentning af pap ved boligselskaber 

Husstandsindsamling af papir

Evaluering af storskraldsordning mht. fraktioner, hyppighed mv.

Hjemmekompostering: Udsortering af organisk (vegetabilsk) affald til hjemmekompostering

KOMMUNALE INSTITUTIONER

Papir og pap fra institutioner

Storskraldsordning for institutioner

FARLIGT AFFALD

HUSSTANDE

Husstandsindsamling af farligt affald

KOMMUNALE INSTITUTIONER

Indsamling af farligt affald fra kommunale institutioner (f.eks. skoler, plejehjem, etc.)

ELEKTRONIKAFFALD – WEEE

HUSHOLDNINGER

Husstandsindsamling af småt elektronikaffald

KOMMUNALE INSTITUTIONER

Indsamling af småt elektronikaffald fra kommunale institutioner

GENBRUGSPLADSER

Direkte genbrug (Genbrugsbutik)

Information om sortering og behandling på genbrugspladser

Affaldsfraktioner på genbrugspladserne: Løbende afklare muligheder/behov for nye fraktioner 

BYGGE/ANLÆGSAFFALD

Indsats for håndtering af bygge-/anlægsaffald

MILJØRIGTIG AFFALDSINDSAMLING

Miljømæssig evaluering af indsamlingsmateriel

Miljømæssig evaluering af opsamlingsmateriel

VISUELT MILJØ

Medvirke ved planlægning af naturoprydning (skov, sø, strand)

Inddrage renholdningsaspektet, når skoleklasser er på undervisningsbesøg 

DIGITALISERING

Implementere den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Udvikling af app's og anden kommunikationsteknologi

INFORMATION

Ajourføre fælles informationsstrategi

Udarbejde informationsmateriale og hjemmesider

Gennemføre affaldskampagner løbende efter behov

Udbygge undervisnings- og besøgstilbud (undervisningstjenesten)

Affaldsdage for skolebørn, kombineret med undervisning i sortering/genbrug

2014
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Renovationsudgifterne bliver opkrævet efter det såkaldte ”Hvile i sig selv” princip. Dvs. over en årrække 
skal der være balance mellem udgifterne og de gebyrer, der opkræves. De senere år er kravene til  
gennemsigtighed og opdeling af de kommunale regnskaber på affaldsområdet øget.

HUSHOLDNINGSAFFALD
Affaldsgebyrerne skal dække omkostninger vedrørende de forskellige ordninger, såsom dagrenovation, 
genbrugsplads, farligt affald etc.,  samt de af kommunernes udgifter på området, som ikke kan henføres 
under en af ordningerne. Husholdningsaffaldsgebyrerne bliver opkrævet enten via ejendomsskatten 
eller via forbrugsafgiften.

Erhvervsaffald
I lighed med husholdninger skal virksomheder betale erhvervsaffaldsgebyrer, som dækker udgifter  
forbundet med den enkelte virksomheds brug af ordningerne samt de af kommunernes udgifter på  
området, som ikke kan henføres under en af ordningerne. I den sidste planperiode er der foretaget en 
del justeringer i reglerne for beregning og opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr. Tidligere blev erhvervs- 
affaldsgebyr opkrævet via ejendomsskatten el. lign. ligesom husholdningsaffaldsgebyr, men det er ænd-
ret til, at gebyrerne nu skal opkræves direkte hos virksomhederne. Endvidere er brugen af genbrugs-
pladser blevet frivilligt for virksomheder, som skal melde sig til og betale særskilt for adgang til at benytte 
genbrugspladserne. Dagrenovationsgebyr for virksomheder opkræves direkte hos den enkelte virksom-
hed.

Alle udgifter og gebyrer godkendes hvert år i de enkelte byråd og kommunalbestyrelser i forbindelse 
med det årlige budget.

Økonomien i forbindelse med de konkrete initiativer nævnt i kapitel 4 vil blive fastlagt i løbet af  
planperioden, efterhånden som initiativerne igangsættes.

ØKONOMI OG GEBYRER
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I Affaldsstatus 2012 kan man se udviklingen i affaldsmængderne frem til i dag. 

Fra Miljøstyrelsens side har der været satset på at afkoble udviklingen i affaldsmængderne fra stigningen 
i den økonomiske vækst. Den økonomiske krise har også påvirket væksten i affaldsmængderne, men 
ikke mere end at de samlede mængder vurderes at have ligget på nogenlunde samme niveau i sidste 
planperiode. Fremover forventes derfor en lavere vækstrate, end forudsat i sidste Affaldsplan 2009.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en affaldsprognose, som dækker udviklingen i mængder for henholdsvis 
husholdnings- og erhvervsaffald fra 2010 til 20505. Affaldet pr. indbygger og pr. husstand og samlet  
forventes fortsat at stige, om end mindre end sidste planperiode, dels på grund af effekterne af den  
økonomiske krise og dels på grund af de forventede effekter af den nuværende ressourcestrategi,  
hvor der satses på initiativer for øget genanvendelse. I Miljøstyrelsens affaldsprognose regnes med en  
gennemsnitlig vækst i affaldsmængderne i perioden 2012 til 2025 på ca. 1,12 % pr. år (mod ca. 1,6 % i 
sidste planperiode).

Som det vises i tabellen nedenfor, forventer vi i lighed med Miljøstyrelsen, at den samlede mængde  
husholdningsaffald vil stige med en årlig takt på 1,12 % i årene 2014 til 2024. Dette baseres på at  
dagrenovationsmængden kun stiger langsomt, mens storskrald mv. stiger lidt kraftigere. 

Mængden af erhvervsaffald forventes også at ville stige beskedent med en takt på 1,12 %. Det er antaget, 
at fordelingen på behandlingsformerne kun ændres beskedent, selvom erhvervsaffald til genanvendelse 
afhænger meget af aktiviteten i bygge- og anlægssektoren.

PROGNOSE FOR AFFALDSMÆNGDER
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Affaldsmængden i år 2007, 2012 og prognose for kommunernes samlede mængde husholdningsaffald og erhvervsaffald 

(tons) til henholdsvis genanvendelse, forbrænding, specialbehandling og deponering i 2020 og 2024.

5  Fremskrivning af affaldsmængder 2010-2050, Miljøstyrelsen 2010
6 Affaldsmængder fra affaldsstatus 2007, som dannede baggrund for Affaldsplan 2009
7 Affaldsmængder fra affaldsstatus 2012, som danner baggrund for Affaldsplan 2014

HUSHOLDNINGSAFFALD

Genanvendelse
Forbrænding
Specialbehandling
Deponering
Total mængde husholdningsaffald

ERHVERVSSAFFALD
Genanvendelse
Forbrænding
Specialbehandling
Deponering
Total mængde erhvervsaffald
I alt

20076

(tons)

57.630
63.463

1.602
5.064

127.759

78.960
10.568

1.382
10.851

101.761
229.520

20127

(tons)

56.751
57.116
1.636
3.810

119.313
 
 

85.277
11.413
1.493
11.719

109.902 
229.215

2020
(tons)

62.059
62.459

1.789
4.166

130.474

93.254
12.481
1.632

12.815
120.182

250.656

2024
(tons)

64.897
65.315

1.871
4.357

136.440

97.518
13.051
1.707

13.401
125.677
262.116



SIKRING AF FORBRÆNDINGSKAPACITET
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MOTIVATION
Affaldsmængderne fluktuerer sammen med de økonomiske konjunkturer i 
samfundet. Mængden af affald til forbrænding er således varierende. Affalds-
forbrænding med energiudnyttelse regnes generelt for at være CO2 neutralt. 
For at kunne erstatte brugen af fossile brændsler, er det vigtigt, at der  
ved affaldsforbrænding produceres energi i form af fjernvarme og el. 

INITIATIVER
• Nordforbrænding har igangsat opførelsen af et nyt miljø- og energirigtigt 

kraftvarmeanlæg, den såkaldte Ovnlinje 5, der afløser de 3 fjernvarme-
producerende ovnlinjer fra 1969/1989. Ovnlinje 5 vil producere både el 
og fjernvarme

• Nordforbrænding arbejder med udbygning af fjernvarmenettet og en 
bedre udnyttelse af den producerede varme.

MÅL

Vi vil sikre den nødvendige forbrændings- 

kapacitet og fortsætte arbejdet med at  

forbrænding gennemføres miljørigtigt.
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SIKRING AF DEPONERINGSKAPACITET

MOTIVATION
Mængden af affald til deponering har i en årrække været faldende for en 
række affaldsfraktioner, men de senere års fokus på blandt andet PCB-holdigt 
byggeaffald har medført, at de samlede mængder er steget Med den fortsatte
fokus på udsortering af miljøbelastende stoffer i bygge- og anlægsaffald 
vurderes det, at behovet for deponering vil være moderat stigende. Også de 
nye regler om at al byzone jord er klassificeret som ”lettere forurenet”, kan 
vanskeliggøre genanvendelsen og betyde at mere jord deponeres.

INITIATIVER
• Fortsætte det regionale samarbejde på deponeringsområdet for at sikre 

kapaciteten til deponering og for at optimere driften på de aktive  
deponeringsenheder i regionen.

• Følge udviklingen i deponerede mængder med henblik på, at sikre en 
tilstrækkelig deponeringskapacitet

MÅL

Vi vil arbejde for at sikre den nødvendige 

deponeringskapacitet og fortsætte arbejdet 

med at deponering gennemføres miljørigtigt.
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7. ORDLISTE

Affaldsbekendtgørelsen
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 
18. december 2012  med senere ændringer.
Affaldsfraktion Betyder affald af en bestemt slags f.eks. 
papir, pap, asfalt eller beton. Begrebet er defineret i 
affaldsbekendtgørelsen.

Affaldstype
En samlet betegnelse for en bestemt type af affald f.eks. 
erhvervsaffald, dagrenovation, storskrald, haveaffald, 
farligt affald eller emballageaffald. Begrebet er defineret 
i affaldsbekendtgørelsen.

Anvisningsordning
En regulativfastsat ordning, hvor kommunen oplyser 
borgeren/virksomheden om, hvor man kan komme af 
med den pågældende affaldsfraktion på forsvarlig vis. 
Affaldsproducenten har ansvaret for, at affaldet  
håndteres, som kommunen anviser.

Bringeordning
En indsamlingsordning, hvor borgeren/virksomheden 
selv bringer sit affald til et bestemt opsamlingssted for 
den pågældende affaldsfraktion – for eksempel til en 
genbrugsplads. 

Dagrenovation
Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygi-
ejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der 
typisk frembringes af private husholdninger, herunder 
madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice 
og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som 
ikke er omfattet af andre ordninger.

Deponi
En lokalitet, hvor man har tilladelse til at nedgrave be-
stemte affaldsfraktioner på betryggende vis. Deponier 
skal have miljøgodkendelse.

Direkte genbrug
Der er tale om direkte genbrug når man bruger pro-
duktet igen til det samme formål, som det oprindeligt 
var tænkt, som f.eks. et sofabord, som bruges igen som 
sofabord, eller når sodavandsflasker af glas renses og 
igen fyldes med sodavand. Ikke det samme som Genan-
vendelse.

Elektrisk og elektronisk affald
Udtjente elektriske og elektroniske produkter, som er 
afhængig af ekstern eller intern strømforsyningskilde 
(ledning eller batteri), for eksempel PC-udstyr, radioer, TV 
og telefoner. Danmark har implementeret EU’s direktiv 
om affald af elektriske og elektroniske produkter kaldet 
WEEE - Waste Electronic and Electric Equipments. Der 
er derfor indført producentansvar i den danske lovgiv-
ning. WEEE er både det affald, der før blev kaldt elektro-
nikskrot og det der før blev kaldt husholdningsapparater.

Fossile brændsler
Kul, naturgas og olie kaldes for fossile brændsler, og de 
er dannede for mange millioner af år siden ud fra plante-
dele og rester af den tids smådyr. De organiske stoffer i 
disse plante- og dyrerester er igennem de mange år bl.a. 
udsat for et enormt højt tryk og forskellige biologiske 
og kemiske processer, og derved efterhånden blevet 
omdannet til enten næsten rent kulstof i fast form eller 
olie og naturgas.

Fælleskoncept
Nordforbrænding driver 6 genbrugspladser i de fire 
kommuner. Driften har tidligere været på individuelle 
kontrakter mellem kommunerne og Nordforbrænding, 
men fra og med 2013 er driften samlet i det såkald-
te Fælleskoncept. Formålet med Fælleskonceptet er 
at sikre, at erhverv oplever samme serviceniveau og 
samme takst i alle de tilsluttede kommuner, og dermed 
tilskyndes til at benytte den nærmeste plads, hvilket alt 
andet lige er en gevinst for miljøet. Formålet er desuden 
at stille virksomhederne lige, uanset hvilken plads der 
benyttes. Konstruktionen medfører endvidere, at borgere 
i de 4 kommuner kan benytte den genbrugsplads, de vil, 
indenfor samarbejdet og ikke kun den/dem der findes i 
egen kommune.

Genanvendelse
Genanvendelse er når materialet i affaldet oparbejdes 
og bruges til at fremstille nye produkter, som f.eks. aviser, 
der oparbejdes til at fremstille nyt papir eller et syltetøjs-
glas, der smeltes om og bliver til et nyt glasprodukt. Ikke 
det samme som Direkte genbrug.

Henkastet affald
Henkastet affald er affald som er blevet smidt i naturen 
eller på veje og gader.

Henteordning
En indsamlingsordning, hvor affaldet bliver hentet direk-
te hos borgeren/virksomheden.

Husholdningsaffald
Alt affald der frembringes i en almindelig husholdning. 
Det er både dagrenovation, storskrald herunder emballa-
geaffald, haveaffald og farligt affald.

Hybridbil
Er en bil, som kan køre på en kombination af forskellige 
drivmidler, eksempelvis el og benzin. Renovationsbiler 
med komprimator kan også være opbygget som en 
kombination af diesel-drevet motor og el-drevet hejs og 
komprimator.

Imprægneret træ
Træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler som 
for eksempel kreosot, arsen, kobber, krom, bor, tin og 
en række organiske stoffer. Formålet er at beskytte mod 
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råd, svampe- og insektangreb. Imprægneringen kan ske 
ved vakuum- og trykimprægnering eller ved strygning, 
sprøjtning eller dypning.

Indsamlingsmateriel
Det materiel, med hvilket affaldet indsamles ude fra bor-
gere, virksomheder og i det offentlige rum, f.eks. kom-
primatorbil til indsamling af dagrenovationssække eller 
tømning af vip-containere, containerbil til afhentning af 
containere, lastbil med kran til tømning af glas-kuber, 
etc. 

Indsamlingsordning
En regulativfastsat ordning for indsamling af affald som 
kommunen sætter i værk for eksempel gennem aftaler 
med bestemte transportører og modtageanlæg.

Karteringsplads
En karteringsplads er en plads, hvor man kan modtage 
jord, som ikke er klassificeret mht. forurening. Jorden 
oplagres, der udtages prøver som analyseres, og på 
baggrund af analyseresultatet kan jorden klassificeres 
som enten ren eller forurenet, og efterfølgende håndte-
res korrekt.

Kreosot
Tjærelignende stof, som på grund af sin giftvirkning, 
kan bruges til beskyttelse af træ (f.eks. imprægnering 
af jernbanesveller). Stoffet kan destrueres fuldstændigt 
ved forbrænding under bestemte forhold.

Miljøgodkendelse
En miljøgodkendelse er myndighedernes accept af, at 
der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet. 
Godkendelsen indeholder typisk vilkår for virksomhe-
dens indretning og drift, som sikrer, at virksomheden 
drives uden væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne.

Opsamlingsmateriel
Container, sæk, spand eller lignende, hvori affaldet 
opbevares inden afhentningen.

PCB
PCB (polychlorerede biphenyler) er en gruppe af svært 
nedbrydelige stoffer, som ophobes i fedtvæv. De er 
blevet anvendt bl.a. i byggematerialer, såsom fugemas-
se, vinduesrammer, maling, lak, etc. Desuden har det 
været anvendt som køle- og isoleringsvæske i elektriske 
apparater såsom transformatorer og kondensatorer. 
Import og salg af PCB og produkter, der indeholder PCB, 
har været forbudt i Danmark siden 1986, men en del 
PCB-holdige materialer i den eksisterende bygnings-
masse vil efterhånden finde vej til affaldsstrømmene i 
forbindelse med renoveringer og nedrivninger af byg-
ninger fra før 1986.

Poseordning
Ordning for enfamiliehuse, hvor man kan aflevere f.eks. 
batterier eller småt elektronikaffald i en klar plastpose, 
som man placerer på låget af sin skraldespand.

PVC
Polyvinylchlorid, en plasttype med stor kemikaliebestan-
dighed og styrke. Bruges både til bløde genstande som 
for eksempel folier, slanger, elkabler og presenninger, 
samt til hårde genstande som kloakrør, tagrender og 
vinduesrammer.

Regulativ
Et regulativ er en række bestemmelser, der er vedtaget 
af kommunalbestyrelsen/byrådet med baggrund i dansk 
lovgivning. Et regulativ er juridisk bindende for borgere 
og virksomheder.

Slagge
Slagge er et restprodukt ved forbrænding eller smelt-
ning af ting. Ved forbrænding er slagger de bestanddele 
der ikke kan brænde. I mange henseender betragtes 
slagger som et affaldsprodukt, men ved korrekt håndte-
ring og behandling kan mange typer slagger genbruges 
til forskellige formål. Slagger fra forbrændingsanlæg 
bruges som en af bestanddelene i vejbelægning.

Undervisningstjeneste
Interesserede som f.eks. skoler og foreninger kan ved 
henvendelse til Nordforbrænding, få en guidet rundvis-
ning og et foredrag om affald.

Viceværtordning
Ordningen betyder, at borgerne fra for eksempel etage 
og samlede bebyggelser kan aflevere deres farlige 
affald til en ordning styret af beboelsens vicevært, der 
herefter sørger for, at affaldet håndteres korrekt.

WEEE-affald
Se Elektrisk og elektronisk affald
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