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Bilag 1. Juridiske betragtninger om genbrug og kommunens muligheder 
 

I bilaget er samlet generelle betragtninger om genbrug og hvad en kommune kan gøre i forhold til genbrug. 

Ligeledes er samlet generelle overvejelser om definition af frivillige organisationer samt  grundlaget for 

udvælgelse af frivillige organisationer til samarbejde med kommunen om direkte genbrug. 

Bilagets indhold er leveret af advokat Mads Kobberø, Codex Advokater.  
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A. Generelle bemærkninger om genbrug, affaldsbegrebet og kommunernes muligheder 
 

 Om genbrugseffekter og affaldsbegrebet foreligger der en afklarende udtalelse fra Miljøstyrelsen af 21. 
oktober 2016.  
 
Baggrunden for problemstillingen er, at man traditionelt definerer affald som alt, som nogen skiller sig 
af med, uafhængig af om effekten har en positiv økonomisk værdi eller ej. Det modereres i udtalelsen 
fra Miljøstyrelsen:  
 

”Såfremt en person afleverer en genstand på genbrugspladsen med den hensigt, at en anden 
kan genbruge den, skiller han sig ikke af med genstanden i affaldsbekendtgørelsens forstand. 
Derfor vil en genstand som afleveres i et genbrugsbur på genbrugspladsen ikke umiddelbart 
være affald. Når denne genstand ikke er affald, er den ikke reguleret af Miljøstyrelsens 
(affalds) regler.  
 
Hvis en person, i stedet for at aflevere genstanden til genbrug, smider genstanden ud (skiller 
sig af med genstanden) på genbrugspladsen, er den blevet til affald.”  

 
For så vidt angår elektronikaffald gælder der i henhold til Miljøstyrelsens udtalelse noget lidt andet 
(producentansvaret).  
 

 Der foreligger en principiel Ankestyrelsesudtalelse af 28. juni 2017. Baggrunden for udtalelsen er, at 
Dansk Industri ønskede en udtalelse om lovligheden af kommunens salg af genstande afleveret på 
genbrugspladser. Fra Ankestyrelsens udtalelse vil jeg fremhæve følgende:  

 
”Det er endvidere Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner kan sælge genstande til private og 
erhvervsdrivende med henblik på, at genstandene genbruges. Salget skal ske til 
markedspris.”  

 
Det uddybes inde i udtalelsen på denne vis:  
 

”Ankestyrelsen skal i denne forbindelse bemærke, at det ikke vil være lovligt, hvis en 
kommune vederlagsfrit overdrager affald til private eller erhvervsdrivende, hvis affaldet har 
en markedsværdi og kan sælges.” 

 
Der gøres dog så i udtalelsen en undtagelse i forhold til støtteberettigede organisationer:  
 

”Ankestyrelsen bemærker dog, at i det omfang kommuner lovligt kan yde støtte til en 
organisation, forening eller lignende, vil kommunen vederlagsfrit kunne overdrage affald til 
den pågældende organisation eller forening.”  

 
Adgangen til at sælge genbrugsmaterialer gælder ikke kun det, som er afleveret af borgerne i 
genbrugsbure eller lignende, men også det, der efter en relativ mindre omfattende 
rengøring/reparation kan genbruges.  
 
Adgangen gælder dermed også uanset, om der er tale om effekter, der efter Miljøstyrelsens definition 
er affald eller ej. Man kan også sige det på den måde, at uanset om effekten er affald eller ej, er effekten 
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rent faktisk i kommunens/affaldsselskabets varetægt, og i relation til salg og adgangen hertil gælder der 
derfor det samme. Om forarbejdningsgraden anfører Ankestyrelsen: 
 

”Når en kommune på en genbrugsplads modtager affald, som efter kommunens vurdering 
kan genbruges, er det således Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen lovligt kan foretage 
rengøring og reparation, hvis det efter kommunens opfattelse er nødvendigt for at sikre, at 
affaldet genbruges. Kommunen må i denne forbindelse alene forarbejde affaldet til det 
punkt, hvor affaldet kan afsættes.”  

 
Hvad det sidste angår (”til det punkt, hvor affaldet kan afsættes”) sigter Ankestyrelsen altså til, at 
effekten ikke via yderligere reparationsarbejder eller forarbejdninger må tilføres en yderligere værdi, 
end hvad der er nødvendigt for at kunne afsætte effekten til genbrug. Kan der efter dette punkt med 
fordel foretages en yderligere bearbejdning, der kan skabe en endnu højere værdi i produktet, må det 
ske i privat regi.  
 
Også her lægges der op til, at der er en modifikation i relation til elektronikaffald.  
 
Adgangen til at modtage, rengøre/reparere og til sidst sælge genbrugseffekter kommer dermed i et vist 
omfang til at udgøre en konkurrence til de ikke-kommunale genbrugsbutikker, der også gerne vil have i 
hvert fald en del af effekterne. I den uundgåelige konkurrence må kommunerne ikke ”gøre sig til” i 
forhold til de private genbrugsaktører, jf. følgende citat fra Anke-styrelsesafgørelsen:  
 

”Kommunerne må i denne forbindelse ikke gå længere, end formålet tilsiger. Det betyder 
blandt andet, at en kommune ikke må forsøge at fremme, at borgerne overdrager 
genbrugsgenstande til kommunen i stedet for til andre aktører på markedet for 
genbrugsvarer.”  

 

 Med henvisning til en klagenævnsafgørelse fra 2015 bemærkes det, at indretning af en gen-
brugssalgsbutik i tilknytning til en genbrugsplads kan indebære et planretligt problem, idet en lokalplan 
for et område, der rummer en genbrugsplads, ofte vil udlægge området til erhverv og/eller offentlige 
formål, hvilket ikke kan rumme en butik. En ændring af lokalplanen vil således i nogle tilfælde kræve en 
ændring af lokalplanen.  
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B. Bemærkninger om definition af frivillige organisationer og samarbejde hermed 

  
1. Foreninger  
 
Der findes i Danmark ikke en lov om foreninger, men foreningsbegrebet er derimod defineret i en række 
forskellige love, men sådan at foreningsdefinitionen i de forskellige love ikke er identiske, idet der er tale 
om en regulering af foreninger, der er forskellige og har et forskelligt formål i de forskellige love.  
 
Der er heller ikke nogen foreningsdefinition i affaldsbekendtgørelsen, og det er derfor på den vis ikke 
muligt at opstille en juridisk korrekt beskrivelse af, hvad en frivillig forening er, idet dette begreb ganske 
simpelt ikke findes i relation til affaldslovgivningen.  
 
Frem for at søge en entydig definition på, hvad en frivillig forening er i enhver tænkelig sammenhæng, må 
det centrale herefter være at vejlede Norfors om, hvilken definition Norfors kan vælge at lægge til grund, 
såfremt Norfors beslutter at håndtere større eller mindre grupper af genanvendeligt affald via aftaler med 
frivillige foreninger.  
 
Der findes som anført definitioner af frivillige foreninger i forskellige lovgivninger. ”Frivillige organisationer, 
foreninger eller lignende” er således blandt andet defineret i dagpengebekendtgørelsens § 14, stk. 2. Her er 
begrebet defineret for at afgrænse, hvilke foreninger dagpengemodtagere må udføre ulønnet arbejde for 
uden at blive trukket i dagpenge.  
 
Tilsvarende er der i ligningslovens § 8A en bestemmelse, der muliggør skattefradrag op til ca. kr. 16.000,00 
ved gaver til foreninger, hvis midler anvendes til almennyttige formål. Definitionen er mere præcist:  
 

”Foreninger, stiftelser, institutioner mv., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden 
måde almennyttig øjemed til fordel for en større kreds af personer.”  

 
Det almenvelgørende er i bestemmelsen uddybet som midler, der:  
 

”anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har 
vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt 
herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til 
gode, eller at der er tale om et trossamfund.”  
 

Der knytter sig til ligningslovens § 8A et godkendelsessystem. Der forefindes således en af Skatteministeriet 
udarbejdet liste over de foreninger mv., der i henhold til bestemmelsen er godkendt til at modtage 
fradragsberettigede gaver. Der er tale om en større liste, hvor de store kendte organisationer som fx 
Kræftens Bekæmpelse fremgår. Nogle af sportsforeningerne, fx Dansk Boldspil-Union, er også på listen.  
 
Min vurdering vil være, at Norfors vil kunne arbejde med en foreningsdefinition, der er bygget op omkring 
ligningslovens § 8A og det almenvelgørende, der ligger heri. De foreninger, som er godkendt af 
skattemyndighederne efter bestemmelsen, vil hermed pr. definition være omfattet af begrebet. 
Foreninger, der ikke er godkendt af Skatteministeriet, fx fordi de aldrig har søgt herom, vil fortsat kunne 
henføres til definitionen, såfremt Norfors vurderer, at foreningen har det almenvelgørende eller nyttige 
formål som defineret i ligningslovens § 8A.  
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2. Lighedsprincippet  
 
Man kan godt forestille sig en situation, hvor Norfors ønsker at indgå aftale med nogle almennyttige 
foreninger, og hvor der enten i forbindelse med, at aftalerne indgås, eller efterfølgende, er flere 
almennyttige foreninger, der også ønsker at få del i de genbrugsmaterialer, som sagen vedrører.  
 
Spørgsmålet er i den forbindelse, om Norfors vil være berettiget til at udvælge enkelte foreninger og 
dermed modsvarende udelukke andre almennyttige foreninger fra at få del i de omhandlede genbrugs-ting.  
Forudsat at ingen forening udelukkes af usaglige grunde, mener jeg ikke, at Norfors vil være forpligtet til at 

indgå aftale med alle, der måtte være interesseret i at indgå en aftale med Norfors. 

Praktiske hensyn kan tilsige, at antallet af foreninger, der indgås aftale med, begrænses.  
 
Lighedsprincippet indebærer i den forbindelse ikke, at alle skal behandles lige. Lighedsprincippet tilsiger 
blot, at hvis almennyttige foreninger skal behandles forskelligt, skal der være en saglig grund hertil. En 
saglig grund vil netop kunne være, at ordningen ikke vil være praktiserbar, hvis der ikke indsættes en 
begrænsning i antallet, der indgås aftale med.  
 
Der er mange ting, der vil være saglige kriterier i forbindelse med Norfors’ udvælgelse af, hvem der indgås 
aftale med. Det vil således være sagligt at lægge vægt på, hvem, Norfors vurderer, bedst vil kunne leve op 
til indgåede aftaler og kan sikre den bedste genanvendelse af effekterne, herunder at der lægges vægt på 
de erfaringer, Norfors allerede har med samarbejdet med de pågældende foreninger.  
 
Det vil ligeledes være sagligt, hvis Norfors tillægger lokale foreninger en præferencesituation.  
 
Derimod vil det med sikkerhed være usagligt at udelukke enkelte foreninger ud fra en opfattelse af de 

pågældende foreningers politiske eller religiøse lødighed, jf. den meget kendte diskussion og dom omkring 

statstilskud til Tvind-skolerne. 
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Bilag 2. Screening – Erfaringer fra andre kommuner og selskaber 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune ARC 

Dækker følgende 
kommuner 

København, Frederiksberg, Hvidovre, Dragør og Tårnby – aftale med frivillige i 
Hvidovre, Frederiksberg og Tårnby. Ellers byttecentraler/byttemarkeder. I de 
øvrige kommuner praktiseres byttecentral eller byttemarked – enten daglig eller 
ugentlig byttemulighed for borgerne (eller de stærke…)  
10 GBP’er. 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Linda Rebien 3268 9354 lre@a-r-c.dk 

Aftale med organis.? Ja: X (kommunen) Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej X 

Det er kommunerne, der har indgået aftaler. Fælles er, at 
organisationerne skal have et lokalt aspekt. 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger X 

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X 

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja (X) Nej  

En organisation kunne ikke klare de grundlæggende krav om at 
afhente GE fra GBP’en. 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja  Nej X 

 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja X (kommunen) Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

- 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Stille plads og opsamlingsbeholder/rum til rådighed. 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Afhente GE og transportere til lager /butik 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Aftalerne med foreningerne er trådt i kraft i 2014, 2015 og 2019 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

I Hvidovre aftages mere til genbrug end på Frederiksberg. De 
landsdækkende butikker er mere kræsne – med Folkekirkens 
Nødhjælp som undtagelse. 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 
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Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

X Nej  

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Affald fra organisationerne er erhvervsaffald. 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Ikke farligt affald og byggeaffald/byggematerialer. 
Funktionsduelig WEEE modtages. 

Mængder 
Skøn eller vægt 

60 ton Hvidovre, 98 ton Frederiksberg. Svarer ca. til 1 % af 
mængderne  på GBP 
Meget vurderes som ikke salgbart af organisationerner 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Helsingør Forsyning 

Dækker følgende 
kommuner 

Helsingør 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Frits Bogdahn 4840 5170/ 
5137 7100 

fbo@fh.dk 

Aftale med organis.? Ja: x Nej: x 

Egen butik? Nej 
Har netop måttet opgive samarbejde med Kirkens Korshær, som ikke længere 
kunne påtage sig at afhente GE fra GBP’en pga. manglende frivillige  (GBP  bruges 
også til omlastning af storskrald). Kommunen overvejer forskellige muligheder i 
forbindelse med ny GBP om ca. et år. 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej  

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer  

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej  

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej  

 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej  

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja  Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet?  
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Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej  

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

 Nej  

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

 

Mængder 
Skøn eller vægt 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune AffaldPlus 

Dækker følgende 
kommuner 

Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Frivillige organisationer 
nu kun på Sorø GBP (og formentlig tidsbegrænset) 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Allan Johansen 2142 0960 abj@affaldplus.dk 

Aftale med organis.? Ja: X, én genbrugsplads ud 
af 20 

Nej: På de 19 andre må kun AffaldPlus 
agere og indsamle genbrugelige 
effekter 

Egen butik Ja – aftager det meste af de genbrugelige effekter 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja X Nej  

Danmarks Statistiks branchekoder (primært 93.12 og 94.9) 
Samt medlemmer af ISOBRO 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger X 

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X 

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja X Nej X 

AffaldPlus ønsker at optimere direkte genbrug og det sker bedst 
i eget regi med eget koncept for indsamling, reparation og 
afsætning 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej  

Fysiske rammer og foreningernes evne til at passe aftalen 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja  Nej X 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Stille plads og en container til rådighed (på én genbrugsplads ud 
af 20) 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Tømme container, køre effekterne til eget lager/butik. 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Mere end 10 år 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Flere foreninger har givet op – senest i Dianalund. Vi hører at 
der ikke er nok frivillige til at holde containerne ryddede og 
ryddelige. 
Kræver en løbende opfølgning fra AP at få de frivillige 
organisationer til at passe containeren.  

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 

Ja 
 

 Nej X 
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materialer? 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 
 

Erhvervsaffald jf. bekendtgøelsen 
Affaldplus har skrevet til Ministeren i 2016 og foreslået en ny 
definition på virksomheder (i relation til 
affaldsbekendtgørelsen) – ”at der kun er tale om en 
virksomhed, hvis der betales moms eller lønsumsafgift” 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Ikke farligt affald eller byggeaffald/byggematerialer. 
Foreningerne tager ikke alt, men kun det, der kan afsættes 
gennem markeder eller egne butikker. 
Der er AP’s erfaring af de frivillige org. kan håndtere ca. 20 %, 
mens AffaldPlus kan afsætte ca. 80 % af det afleverede 
genbrugelige. 
De frivillige org. omsætter ”top 20 %” men kan ikke håndtere 
resten, fordi det er arbejdstungt og med lille fortjeneste. 
AffaldPlus har brug for selv at håndtere ”top 20 %” for at kunne 
håndtere de øvrige ”60 %” – den hurtige og lette omsætning 
betaler for resten. 

Mængder 
Skøn eller vægt 

Vides ikke 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Affaldsvarme Aarhus 

Dækker følgende 
kommuner 

Aarhus 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Benny Stjernholm 2920 9260 best@aarhus.dk 

Aftale med organis.? Ja: x Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej X 

Krav at foreningerne er hjemmehørende i Aarhus Kommune. 
Vigtigt, hvad der sker med effekterne, og hvad pengene bruges 
til. 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer  

Andre Alle typer foreninger 

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja  Nej X 

 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja X Nej  

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja X Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

? 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Leverer plads på GBP’erne. 6 GBP’er. Containere er ikke aflåste 
og medarbejderne foretager ikke en indledende ”grovsortering” 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Skal finansiere skibscontainer. Skal afhente efter behov 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? 10-15 år 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Godt samarbejde. Hvis problemer, så en løftet pegefinger og i 
gentagelsestilfælde advarsel – og så retter foreningerne ind. 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

 Nej X 
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Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Håndteres som erhvervsaffald 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Organisationerne bestemmer – og vil noget forskelligt. Men 
farligt affald og byggeaffald/byggematerialer modtages ikke. 

Mængder 
Skøn eller vægt 

Skøn 4-500 ton/år 

 
Tøjcontainere på GBP udbudt blandt 4. En organisation (UFF) fravalgt. 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune ARGO 

Dækker følgende 
kommuner 

I relation til direkte genbrug og GBP’er: Stevns, Køge, Roskilde, Lejre, Kalundborg. 
14 GBP’er 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Ditte Tetskov 2035 5026 dtv@argo.dk 

Aftale med organis.? Ja: x Nej:  

Egen butik? Ja – indsamling til egen butik sker parallelt i særskilt container på GBP’erne. 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej X 

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger X 

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X 

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja  Nej X 

 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja  X Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

?? 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Stille plads og container til rådighed. Der anvendes ingen 
mandskabsressourcer. 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

De frivillige organisationer fra området afhenter på skift efter 
egen indbyrdes aftale effekterne, som transporteres til eget 
lager/loppemarked/egen butik. Organisationerne foretager en 
grovsortering, så de kun tager det med, som de regner med at 
kunne sælge. Organisationerne skal sørge for at der er ryddeligt 
i og ved containeren.. 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Siden ca. 2000 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Afhentning og oprydning kan svigte – påtale plejer at hjælpe.  
Organisationerne tager kun en mindre del af det, der formentlig 
kunne afsættes (kun ting med en vis salgsværdi – altså hellere 
værdi end volumen). 

Får kommunen betaling? Ja  Nej X 
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Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

 Nej X 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Som erhvervsaffald 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Alt minus farligt affald og byggeaffald/byggematerialer. 
Organisationerne vælger – og forskelligt -  hvad de vil have med 
til salg. 

Mængder 
Skøn eller vægt 

Ingen data. 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune AVV 

Dækker følgende 
kommuner 

Brønderslev, Hjørring 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Thomas Thomsen 9623 6605 tt@avv.dk 

Aftale med organis.? Ja:  Nej: X 

Egen butik? Ja – alt fra GBP’erne går til egen butik. Samarbejde mellem AVV’s butik og de 
frivillige organisationers butikker, bl.a. fælles vareportal på internettet. 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej  

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer  

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej  

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej  

 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej  

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja  Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet?  

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej  

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 

Ja 
 

 Nej  
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materialer? 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

 

Mængder 
Skøn eller vægt 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune BOFA 

Dækker følgende 
kommuner 

Bornholm 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Jan Paulsen 4017 3779 jp@bofa.dk 

Aftale med organis.? Ja: x Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej x 

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X (Luthersk Mission) 

Andre X (Jobcenter) 

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej  

Pladsproblemer på de fleste pladser 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja (kopi!!) Mundtlig Nej  

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

Luthersk Mission (Rønne og Nexø) samt en idrætsforening 
(Hasle). Største aftager er dog Jobcenteret.  

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Stille plads til rådighed, vejlede borgerne om, hvad der ikke kan 
afsættes/genbruges (”grovsortering”) samt finde emner i 
affaldet, som ellers ville blive nyttiggjort. 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Selv købe container, holde ryddeligt, sørge for at få afhentet 
effekter. 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Ca. 10 år 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

BOFA må en gang imellem rykke for afhentning af effekter, så 
tingene ikke hober sig op (og demotiverer borgeren til at tænke 
genbrug)  

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 

Ja 
 

 Nej X 
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materialer? 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

BOFA vurderer, at organisationerne kun kommer med ting, de 
har hentet på GBP’erne. Affaldet betragtes som 
husholdningsaffald. 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Alt minus WEEE og Farligt affald. BOFA er ved at etablere 
projekt for byggeaffald/byggematerialer. 

Mængder 
Skøn eller vægt 

Mængder registreres fra 1. januar 2019 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Fredericia Kommune 

Dækker følgende 
kommuner 

Fredericia 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Vibeke Hviid 2085 5036 vibeke.hviid@fredericia.dk  

Aftale med organis.? Ja: x Nej:  

Egen butik Ja – afsætter alt gennem egen butik 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej  

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer  

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej  

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej  

 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej  

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja  Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet?  

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej  

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

 Nej  

mailto:vibeke.hviid@fredericia.dk
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Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

 

Mængder 
Skøn eller vægt 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Frederikshavn Affald 

Dækker følgende 
kommuner 

Frederikshavn 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Tore Vedelsdal 5163 2950 tore@forsyningen.dk  

Aftale med org.? Ja: x Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej X 

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X (mest med religiøs baggrund) 

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej  

Kun en organisation pr. genbrugsplads til almindeligt genbrug af 
praktiske årsager (1 container pr. plads). Alle får lov til at stille 
tøjcontainere op. 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja (kopi!!) X (dog ikke alle) Nej  

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

4 organisationer 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Stiller container til rådighed, som effekterne opsamles i.  

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Afhente og transportere genbrugelige effekter. Holde ryddeligt 
omkring containerne på GBP’erne 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Op mod 20 år for nogle organisationers vedkommende 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Ikke klart defineret. Hvis en organisation bliver ”træt” hen ad 
vejen, herunder ikke længere magter opgaven, stopper man 
samarbejdet. 
Samarbejdet er baseret på sund fornuft og ikke formelle 
bestemmelser. Objektive regler gør det ofte sværere at få 
tingene til at fungere smidigt. 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

 Nej X 

mailto:tore@forsyningen.dk
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Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Ingen nidkær registrering af, om køretøjer formelt er 
erhvervskøretøjer eller om organisationerne kommer med 
andet end usolgte materialer fra genbrugscontainerne på 
GBP’erne. 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Alt, hvad organisationerne kan sælge minus WEEE, farligt affald 
og bygningsmaterialer/bygningsaffald. 
 

Mængder 
Skøn eller vægt 

Kendes ikke 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Horsens Kommune 

Dækker følgende 
kommuner 

Horsens 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Jette Jørgensen 7629 2652 tejj@horsens.dk  

Aftale med organis.? Ja: X (formentlig) Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej X 

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer  

Andre Jobcenter + Spejder 

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 
 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej  

På Horsens GBP hentes genbrug af Jobcenteret (valg). På 
Brædstrup GBP henvises Brædstrup Humanitære Forening (valg 
om ikke at konkurrere). Endelave GBP har ikke genbrug.  
Vedslet GBP har en skibscontainer, som p.t. benyttes af 
spejderorganisation. 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja (kopi!!) X (Formentlig - 
med Jobcenter) 

Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

1 (spejderne) samt Jobcenteret. 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Stiller lokale (Horsens) eller container (Vedslet) til rådighed, 
som effekterne opsamles i. Personalet skal låse op og foretager 
derved indirekte en grovsortering. 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Afhente og transportere genbrugelige effekter. Holde ryddeligt i 
og omkring lokale/container på GBP 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? I længere tid 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Ikke klart defineret.  
 
 

Får kommunen betaling? Ja  Nej X 

mailto:tejj@horsens.dk
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Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

 Nej X 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Betragtes som husholdningsaffald 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Alt, hvad organisationerne kan sælge minus WEEE, farligt affald 
og bygningsmaterialer/bygningsaffald. 
 

Mængder 
Skøn eller vægt 

Muligvis data for Horsens GBP 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Ikast-Brande Kommune 

Dækker følgende 
kommuner 

Ikast-Brande 
4 GBP’er 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Richardt Mørk 9960 3355 rimor@ikastbrande.dk 

Aftale med organis.? Ja: x Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej X 

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger X 

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X 

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej X 

Tøj er overladt til en organisation – ingen begrænsninger ift. 
øvrigt direkte genbrug 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja  Nej X 

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

3 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Stiller plads og container til rådighed, udfører en smule 
transport af effekter  

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Tømme container og holde ryddeligt. 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Ca. 20 år 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Har kun gode erfaringer 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

X Nej  
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Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Som erhvervsaffald 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Minus WEEE, farligt affald samt byggeaffald/byggematerialer 

Mængder 
Skøn eller vægt 

I 2017 indsamlet 76 ton direkte genbrug og 141 ton tøj og sko 
på de 4 GBP’er. 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Kolding 

Dækker følgende 
kommuner 

Kolding 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Anita Hallgreen 7979 1483 anhal@kolding.dk 

Aftale med organis.? Ja: X Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja Delvis  Nej  

Foreninger med socialt virke – ikke kommercielle virksomheder 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger X 

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X 

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja  Nej X 

 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja X Nej  

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja X Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

Alle frivillige foreninger med socialt sigte kan blive optaget i 
“Loppeforeningen”, som er kommunens aftalepartner 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Stiller plads og container til rådighed. Containeren er åben i 
hele genbrugspladsens åbningstid – Kommunen laver ikke 
kontrol eller sortering af effekterne. 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Tømme og holde ryddet i container, transportere til butik/lager. 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Siden 2013 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Kommunen ringer til foreningen, når der er behov for tømning. 
Foreningen har lavet en turnus for de deltagende foreninger. 
Det har knebet med kapaciteten hos foreningerne, så på en 
GBP er genbrugscontaineren konverteret til en Borger Bytte 
Børs. 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 

Ja 
 

 Nej X 
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materialer? 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Som husholdningsaffald – De frivillige organisationer  

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Alt minus WEEE, farligt affald og byggeaffald/byggematerialer. 
Foreningerne vil helst også undgå store møbler. 

Mængder 
Skøn eller vægt 

150 ton i 2018 
Der er vægte på GBP’erne (til erhvervsvirksomhederne, der 
betaler pba. af mængde). Foreningerne har vejekort og skal 
veje ud, når de afhenter effekter, og veje ind, når de leverer 
ikke solgte effekter m.m. tilbage 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune NOMI4S 

Dækker følgende 
kommuner 

Struer, Lemvig, Holstebro og Skive 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Gitte Bak 9610 6247 gbs@nomi4s.dk 

Aftale med organis.? Ja: X Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I selv klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej X 

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X 

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej  

På 2 lokaliteter udlejes lokaler – i sagens natur kun en lejer. 
I en kommune skal penge fra salg bruges i pågældende 
kommune. 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja X Nej  

Lejekontrakt med lokaler(butik), ellers mundtlige aftaler 

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

Et mindre antal 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 
 

Stille plads til rådighed (skal ikke ”jagte” genbrugelige effekter) 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Hente materialer, sørge for transport og oprydning 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Nogle aftaler i helt op mod 25 år. 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

NOMI4S har ikke oplevet svigt. 
Samarbejdet fungerer godt med løbende god dialog mellem 
parterne – og er der småproblemer bliver de påtalt og rettet. 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 

Skal organisationer betale ved Ja  Nej X 
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tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Frivillige organisationer er reelt fritaget for betaling – bl.a. fordi 
en stor del af transporten foregå i privatbiler. En af 
kommunerne opfatter de frivillige organisationer som 
storskraldsindsamlere. 

Materiale/affaldstyper Alle materialer, som borgerne tror kan genbruges. Dog ikke 
WEEE og bygningsaffald/materialer. 
 

Mængder 
Skøn eller vægt 

Kendes ikke 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune REFA 

Dækker følgende 
kommuner 

Lolland og Guldborgsund 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Niels Erik Sakariassen 5484 1457 nes@refa.dk 

Aftale med organis.? Ja: x Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej X 

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X (Kirkens Korshær) 

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej  

REFA har annonceret (udbudt) muligheden for at kunne få 
adgang til genbrugelige effekter på GBP’erne. I ”udbuddet” 
specificeres de krav, de frivillige organisationer skal opfylde. 
REFA har valgt 1 samarbejdspartner. 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja X (skriftlig) Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

REFA ønskede aftaler med landsorganisationer, men disse 
kunne ikke sikre logistikken decentralt – derfor er det 
lokalafdelingerne, der er samarbejdspartneren og står for det 
praktiske 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

REFA stiller plads til rådighed og en container på den enkelte 
GBP (i alt 14). Container er aflåst – personalet laver en 
”grovsortering” (vejleder om, hvad der ikke kan 
genrbuges/sælges), når der låses op for borgerne. 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Holde rent og ryddeligt i container. Grovsortere inden videre 
transport til organisationens lager og butik 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? - 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Det er frivillige, der står for tømning af containerne. Der kan 
derfor være behov for at rykke for tømning en gang imellem. 
Men samarbejdet fungerer som det skal. 

Får kommunen betaling? Ja  Nej X 

mailto:nes@refa.dk
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Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

X Nej  

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Som erhverv 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Alt minus WEEE, farligt affald samt 
byggeaffald/byggematerialer 

Mængder 
Skøn eller vægt 

Siden 1. januar 2018 sker der en registrering med en skønnet 
vægt af de fraførte effekter. 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune RenoDjurs 

Dækker følgende 
kommuner 

Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Hardy Mikkelsen 2925 1367 hmi@renodjurs.dk  

Aftale med organis.? Ja:  Nej: X – kun byttecentral 

Egen butik? Nej 

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer  

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis – med hvilken begrundelse?    
 

Type 
Begrundelse 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis - med hvilken begrundelse? 

Ja  Nej  

Begrundelse 
 

Har I en definition på, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en frivillig 
organisation? 

Ja  Nej  

Definition 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner 

Ja  Nej  

Kontrakt/samarbejdsaftale? Ja  Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

 

     

Hvad går samarbejdet ud på? Hvad er 
kommunens opgaver og leverancer? 
 

 

Hvad går samarbejdet ud på?  
Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet?  

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 

 

Gode erfaringer fra samarbejdet? 
 

 

Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet eller 
aftalt? 

 

Får kommunen betaling? Ja  Nej  

mailto:hmi@renodjurs.dk
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Skal org. betale ved tilbagelevering af ikke 
solgte materialer? 

Ja 
 

 Nej  

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Som øvrigt erhvervsaffald: 
Anden løsning: 
 

Materiale/affaldstyper  

Mængder 
Skøn eller vægt 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune RenoNord 

Dækker følgende 
kommuner 

RN driver kun GBP i Mariagerfjord Kommune 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Claus Espersen 4013 4530 ce@renonord.dk 

Aftale med organis.? Ja:  Nej: X 

Egen butik? Ja – Tøj afsættes som andre fraktioner (Frelsens Hær betaler) 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej  

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer  

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej  

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja  Nej  

 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej  

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja  Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet?  

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej  

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

 Nej  
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Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

 

Mængder 
Skøn eller vægt 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Renosyd I/S 

Dækker følgende 
kommuner 

Odder og Skanderborg 
5 GBP’er – genbrug aftages af frivillige organisationer på 4 GBP’er 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Jeppe Vestergaard 2235 9202 jsv@renosyd.dk  

Aftale med organis.? Ja: x Nej:  

Egen butik? Ja – primært effekter fra Skanderborg GBP (men også andre, når org. ikke magter 
at hente 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja X Nej  

Nedskrevet regler, hvori det defineres, at samarbejdspartneren 
enten skal være folkeoplysende, en almennyttig eller 
humanitær organisation. Desuden skal den være lokal eller 
have særlig lokal tilknytning. 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer  

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja  Nej X 

 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja X (skriftlig) Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

- 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

RS stiller plads til rådighed samt en container (eller anden 
overdækket fralægningsplads). Containere er ikke låste og 
mandskab har ingen opgaver i forbindelse med borgernes brug 
af containeren. 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Rydde op, transportere til butik/mellemlager, registrere, hvad 
der er afhentet (efter køretøjskategori) samt sikre, at en vis 
andel genbruges. 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? RS har haft mange års erfaring med samarbejde med frivillige 
organisationer. I forbindelse med etableringen af 
Værdicentralen i 2017 blev alle aftaler opsagt. Pba. lokale 
ønsker blev der etableret et nyt samarbejde om direkte 
genbrug parallelt til RS’s egen butik – på et mere professionelt 
grundlag, herunder aftale med vilkår for samarbejdet. Borgerne 
kan vælge selv, hvem de vil bruge. Værdicentralen fungerer 

mailto:jsv@renosyd.dk
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som ”opfejning”, når de frivillige organisationer ikke altid 
magter opgaven. Problem med at få varer nok fra borgerne. 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Organisationerne er forpligtet til at tømme mindst hver 14 dag, 
hvilket ikke altid magtes af organisationerne. 
RS glad for samarbejdet, som fungerer bedre nu end tidligere. 
Mandskabet må tit bruge skilt med lukket pga. fyldt container 
og henvise til organisationens butik eller lager – eller til 
Værdicentralen 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

X  
Øvrige 
aktiviteter 

Nej X  
Loppemarkeder 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Principielt som erhvervsaffald. Svært at skelne fra retureffekter 
fra genbrugscontaineren. 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Minus farligt affald og byggeaffald/byggematerialer. Den 
enkelte organisation fravælger effekter ud fra , hvad de kan 
sælge i deres butik eller på deres marked. 

Mængder 
Skøn eller vægt 

Registreres men p.t. ikke pålidelige data (organisationerne står 
selv for registrering – RS arbejder på at forbedre datakvalitet). 
Benytter omregningsfaktorer fra Aarhus (hvad er der i en 
personbil, en varevogn, en trailer etc.) 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Svendborg Kommune 

Dækker følgende 
kommuner 

Svendborg 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Finn Kallehauge 6321 5520 fka@vandogaffald.dk 

Aftale med organis.? Ja: X Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej X 

Almennyttigt formål – skal komme Svendborg og borgerne til 
gode. Foreningerne, som kommunen samarbejder med, er 
organiseret i ”Karussellen”  

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X 

Andre X (Svendborg garden) 

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej  

Overladt til samar 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja  Nej  

Overladt til Karussellen 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja X (Karussellen) Nej  

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja X (gammel ikke 
brugt længe) 

Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

4 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Kommunen stiller et rum til rådighed på GBP’erne. Døren er 
åben i åbningstiden (Ingen ”grovsortering” af personalet).  

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Holde ryddeligt i rummet, afhente effekter samt foretage 
udvejning (på Svendborg kraftvarmeværk) 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Ca. 25 år 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

De kommer og henter – sjældent brug for at huske 
foreningerne på deres forpligtelser. 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 

Ja 
 

 Nej X 
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materialer? 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Opfattes som husholdningsaffald 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Alle affaldstyper minus farligt affald og 
byggeaffald/byggematerialer. 

Mængder 
Skøn eller vægt 

I 2017 udvejet 179 ton (brutto). 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Vejle Kommune 

Dækker følgende 
kommuner 

Vejle – 4 GBP’er 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Yvonne T. Andersen 2928 2745 yvman@vejle.dk 

Aftale med organis.? Ja: x Nej:  

Egen butik? Nej 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja X Nej  

Defineret i samarbejdsaftale. Organisationer, repræsenteret i 
Vejle Kommune, der opfylder følg. Formål: Socialt arbejde, 
sygdomsbekæmpelse, U-landsaktiviteter og arbejde for børn og 
unge i Vejle. 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger X 

Politiske organisationer X 

Humanitære organisationer X 

Andre X 

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej  

Det er foreningerne selv, der afgør, hvem, der kan deltage i 
samarbejdet. Kan være en udfordring ift. Et 
ligebehandlingsprincip 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja  Nej  

Se ovenfor 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja X Nej  

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja X Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

10-15 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Stille plads og container til rådighed. I Vejle er det et rum. 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Sørge for arbejdskraft til tømning og oprydning samt transport 
til organisationernes lager/butik. 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Ny aftale fra 2013 

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Manglende afhentning – påtales og så retter organisationerne 
ind 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 
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Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

 Nej X 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Som erhvervsaffald 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Alt også lidt WEEE, men ikke farligt affald og 
byggeaffald/byggematerialer. 
Foreningerne vil have noget forskelligt – og kan være lidt 
kræsne. Der er stor forskel om en organisation aftager til et 
loppemarked (få begrænsninger) eller en butik. 

Mængder 
Skøn eller vægt 
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Vestforbrænding 

Dækker følgende 
kommuner 

Dækker ikke kommuner, som selv driver GBP. Direkte genbrug på egne GBP’er: 
Høje-Taastrup, Frederikssund, Egedal og Ballerup.  Driver også Ishøj, men her er 
ikke direkte genbrug.  

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Mette Kyed 5137 7117 mky@vestfor.dk 

Aftale med organis.? Ja: x Nej:  

Egen butik? Strategi er ikke selv at etablere og drive, men gerne gøre det på vegne af en 
kommune, hvis det ønskes. P.t. ikke involveret i butiksdrift. 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja  Nej X 

 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger  

Politiske organisationer  

Humanitære organisationer X 

Andre  

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

VF ønsker ikke for mange aktører til tøj. 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej  

1 på hver plads.  

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja  Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

1 på hver plads 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

VF stiller plads til rådighed samt rum eller container til 
opsamling 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Foretage grovsortering ved afhentning, Tømning af og holde 
ryddeligt omkring og i opsamlingsrum/-container samt 
transportere til eget lager/butik. 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? Ukendt  men foregået i mange år.  

Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Organisationerne kommer ikke – magter ofte ikke opgaven. 
Konceptet passer ikke så godt  ind i den daglige drift. 
Mandskabet må afvise genbrugelige effekter, fordi 
opsamlingscontainer/-rum ikke er tømt. 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 
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Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

X Nej  

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Som erhvervsaffald. 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Alt minus farligt affald og byggeaffald/byggematerialer. 
Organisationerne vil have noget forskelligt og fravælger nogle 
af effekterne  

Mængder 
Skøn eller vægt 

Ingen mængder.  
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Norfors – Hørsholm kommune 
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
 

Selskab/Kommune Aalborg Forsyning 

Dækker følgende 
kommuner 

Aalborg 
6 GBP’er 

Kontaktperson 
 

Navn: Telefon Mail 

Anders Dahl 9931 4970 anders.dahl@aalborgforsyning.dk  

Genbrug til organis.? Ja: x Nej:  

Egen butik? Ja – Beskæftigelsesforvaltningen har et projekt med en butik, der får 
genbrugelige effekter fra 1 GBP. 
AaF arbejder også på andre projekter for særlige produkter, hvor de frivillige 
organisationer ikke er/bliver involveret (hårde hvidevarer, fladskærme og cykler). 
AaF vil forpligte de frivillige organisationer yderligere i forbindelse med 
kommunens opfyldelse af de 17 verdensmål – bl.a. også tage de ikke-letsælgelige 
genbrugelige effekter. 
Besluttet politik, at man ikke vil skabe kommunale arbejdspladser, men private – 
dog gerne støtte socialøkonomiske projekter/arbejdspladser. 

 

Har I klart defineret, hvad en frivillig 
organisation er? 
I givet fald, hvordan definerer I en 
frivillig organisation? 

Ja X Nej  

Skal være optaget på SKAT’s liste over almennyttige 
organisationer. 

Hvem samarbejder I med? 
(type af organisationer) 

Idræts/sportsforeninger X 

Politiske organisationer X 

Humanitære organisationer X 

Andre X 

Har I afvist nogle typer organisationer? 
Hvis ja – med hvilken begrundelse?    

Ja  Nej X 

 
 

Har I begrænset antallet af 
organisationer, som kan deltage i 
samarbejdet?  
Hvis ja - med hvilken begrundelse? 

Ja X Nej X 

Genbrugelige effekter udbydes for den enkelte GBP. I nogle 
tilfælde kan flere organisationer dele en plads. 

Er der en sammenslutning af de frivillige 
organisationer som samarbejdspartner? 

Ja  Nej X 

Indgået kontrakt/samarbejdsaftale? Ja X Nej  

Hvor mange frivillige organisationer er 
omfattet af samarbejdet? 

4-5 

Hvad er kommunens opgaver og 
leverancer? 

Stiller plads samt container eller telt til rådighed. Der er åben 
adgang (så der ofte er for meget…) 
 

Hvad skal den eller de frivillige 
organisationer levere? 

Afhentning og transport til lager/butik. Organisationerne 
foretager en grovsortering ved afhentningen – som også 
medfører fravalg af effekter, der ikke sælges så hurtigt. 

Hvor lang tid har samarbejdet løbet? 4-5 år 

mailto:anders.dahl@aalborgforsyning.dk
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Hvordan defineres svigt i samarbejdet?  
Hvilke konsekvenser er der ved svigt? 
Gode erfaringer fra samarbejdet? 
Dårlige erfaringer fra samarbejdet? 
Hvad skal man huske at få beskrevet 
eller aftalt? 

Som andre steder. 

Får kommunen betaling? Ja 
  

 Nej X 

Skal organisationer betale ved 
tilbagelevering af ikke solgte 
materialer? 

Ja 
 

 Nej X 

Hvordan håndteres øvrigt affald fra 
pågældende organisationer? 

Svært at skelne, hvad der er øvrigt affald, når organisationerne 
leverer ikke solgte effekter tilbage 

Materiale/affaldstyper 
 Møbler 

 Tøj 

 Andre tekstiler 

 Hårde hvidevarer 

 Andet elektrisk og elektronisk 

 Værktøj og haveredskaber 

 Cykler 

 Sports/motionsudstyr 

 Legetøj 

 Porcelæn, glas og andet indbo 

 Andet (hvad?) 

Alt minus WEEE, farligt affald og byggeaffald/byggematerialer. 

Mængder 
Skøn eller vægt 

Ingen data 
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Bilag 3. Interviews med branche- og interesseorganisationer 
 

Udgangspunkt i projektet:  
 
Direkte genbrug skal fremmes som led i omstillingen til en mere cirkulær økonomi (EU’s pakke om cirkulær 
økonomi). Det betyder at flere genbrugelige effekter (GE) end hidtil skal bringes i cirkulation, herunder i 
langt højere grad effekter, der måske ikke umiddelbart er kommercielt interessante af sælge (ringe værdi, 
fylder meget, lav omsætningshastighed).  
 

Spørgsmål: 

Hvordan stiller organisationen sig til udgangspunktet?  

Hvordan bidrager organisationen til, at mængden af direkte genbrug øges?  

Kan direkte genbrug øges uden øget kommunal udsortering (på genbrugspladser m.m. – men ikke som 

udgangspunkt med kommunale butikker)?  

Hvordan?  

Er der blandt medlemmerne interesse for at etablere et mere fast afsætningssamarbejde mellem på den 

ene side kommune/affaldsselskab (med adgang til GE på genbrugspladser m.m.) og alle  de frivillige 

organisationer eller enkelte frivillige organisationer?  

Ønsker organisationen at fremme et sådant samarbejde, og hvordan kan organisationen bidrage, herunder 

hvilken rolle kan organisationen spille?  

Kan medlemmerne løfte et mere forpligtende samarbejde, der omfatter mere end ”genbrugsguldet” for at 

bidrage til den cirkulære økonomi og FN’s bæredygtighedsmål?   
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Interview – Branche- og interesseorganisationer  
 
 

Organisation 
 

DI (Dansk Industri) 

Kontaktperson Navn Tlf.  Mail 

Karin Klitgaard 
 

3377 3695 
2565 0241 

kakl@di.dk 

DI ønsker, at affaldet skal genanvendes eller genbruges der, hvor det giver højest værdi. DI forholder sig 
alene til de affaldsstrømme, der kan udnyttes i DI’s medlemssfære. De frivillige organisationers indsats 
med salg af direkte genbrug påvirker derfor kun i mindre grad det genbrug, som DI’s virksomheder kan 
tilbyde.  
  
KK anerkender, at genanvendelsen og direkte genbrug halter lidt og at potentialet er større end det, vi 
p.t. får genanvendt eller genbrugt.   
  
DI’s tilgang er at påvirke det politiske system for at skabe de rette rammebetingelser og give markedet 
mulighed for at løse opgaven. Der er eksempler allerede nu på, at markedet kan løfte direkte genbrug, 
f.eks. på elektronikområdet, hvor der er etableret virksomheder. DI vil arbejde for at gøre det lettere 
f.eks. at reparere ting og etablere forretningsmodeller baseret på direkte genbrug (cirkulær økonomi).   
  
Men det forudsætter et vist volumen, for at der kan etableres virksomheder. Og også en vis kvalitet af de 
materialer, der skal genbruges. Sådanne virksomheder vil næppe have den enkelte husstand som 
leverandør – vi må her se på om der kan etableres pladser, hvor relevante materialer kan afleveres og så 
være grundlag for en egentlig virksomhed.  
  
Det er svært at øge genbruget gennem en egentlig genbrugsindustri, idet der er en række udfordringer 
ved at sælge genbrugsprodukter, rettigheder til materialerne, ansvar, garanti, sikkerhedsforskrifter m.m., 
som også skal løses.   
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Interview – Branche- og interesseorganisationer   
  
   

Organisation  
  

Dansk Affaldsforening  

Kontaktperson  Navn  Tlf.   Mail  

Nana Winkler  
  

7231 2075  
  

nw@danskaffaldsforening.dk  

Vi er enige i at direkte genbrug skal fremmes, og at økonomisk værdi kun er en af bundlinjerne, 
miljøeffekt og evt. social bundlinje er også væsentlig.  

 
Vi hjælper medlemmerne med erfaringsudveksling om direkte genbrug, herunder drift af genbrugsbutik 
og ’organiseret’ byttehjørne. Vi påvirker rammebetingelser, så kommunerne kan virke for øget genbrug 
(forberedelse til genbrug). 
  
Det er bedst at øge direkte genbrug, inden produkterne rammer affaldssystemet. Når det kommer ind i 
vores ordninger, kræver det ressourcer at klargøre og dirigere i retning af forberedelse til genbrug.  

 
Forringelse af serviceniveauet på storskraldsordning kan evt. fremme, at genbrugelige effekter søges 
afhentet af nogen, der kan bruge disse.  

 
Vi håber på øget genbrug inden affaldsordningerne. Hvis vi får det ind i affaldsordningen, er 
genbrugspladsmedarbejderen central.  
  
Jeg tror mange medlemmer godt kunne tænke sig ’professionelle’ samarbejdspartnere omkring genbrug – 
nogle frivillige organisationer kan lokalt måske leve op til den ønskede professionalisme.   
Vi har ikke hørt om frivillige, som har taget udfordringen op med andre emner end indbo og nips 
(genbrugsbyggemarked fx).  

 
Dem, der samarbejder med frivillige, mener jeg har et ’fast afsætningssamarbejde’.  
Vi taler om at udarbejde best practise/vejledning om det gode samarbejde med frivillige, men det er 
svært at få dem (ISOBRO) på banen.  

 
Vores medlemmer? De kan vel løfte, hvad der politisk ønskes – herunder samarbejde om genbrug af 
effekter med ’bytteværdi’. Det er faktisk en term, vi er begyndt at arbejde med – effekter med salgsværdi 
og effekter med bytteværdi.  
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Interview – Branche- og interesseorganisationer  
 
  

Organisation 
 

Dansk Erhverv (DE) 

Kontaktperson Navn Tlf.  Mail 

Lisbet Hagelund 
 

3374 6088 
4187 0830 

lih@danskerhverv.dk  

Dansk Erhverv (DE) vil arbejde positivt for skabe rammevilkår, der kan fremme genbrug, herunder 
arbejde for at styrke mulighederne for at kunne reparere ting, så de kan genbruges. For DE er det vigtigt, 
at der skabes forretningsmuligheder for virksomheder, som derigennem kan gøre en miljøindsats. LH 
nævner her virksomheden Refurb som et eksempel på en virksomhed, der agerer på et marked med 
udgangspunkt i reparation, opgradering og genbrug. 
 
DE’s primære indsatsområde er at påvirke det politiske system, så der skabes gode rammevilkår for 
virksomhederne. Et vigtigt elenemt er regeringens udkast til forsyningsstrategi. DE finder det væsentligt, 
at der bliver fri adgang til ressourcerne, der findes i affaldet, og at ressourcerne trækkes ud af 
affaldsreguleringen. Virksomhederne skal have adgang til de materialer og produkter, som meningsfuldt 
kan genanvendes og genbruges for derigennem at sikre sig det fornødne volumen til en rationel 
produktion, der kan hænge sammen teknisk og økonomisk på et marked. 
 
Der er knyttet forskellige udfordringer/problemer til direkte genbrug, bl.a. de krav som produkter skal 
opfylde iht. lovgivningen (forbrugerbeskyttelse og -rettigheder, overholdelse af købeloven, 
sikkerhedsbestemmelser, producentansvar). 
 
DE mener derfor, at genanvendelse og genbrug skal ud af affaldsregimet og i stedet underlægges en 
produktregulering. En udvikling, som EU’s nye end-of-waste kriterier understøtter, idet de også lægger 
op til, at der sker en transformation fra affald til produkt ved visse operationer. 
 
DE mener ikke, at direkte genbrug kan optimeres via offentlig planlægning, men ved at lade erhvervslivet 
få adgang til de produkter og materialer, så alle innovative kræfter gives mulighed for at udvikle området 
for mulighed.. Vi skal ”ikke hænge fast i genbrug handler om gamle vaser og stole”. Den offentlige 
sektors rolle som ”råvareleverandør” via de kommunale affaldsordninger kan ligeledes diskuteres. 
Indsamling er ikke et mål i sig selv, men et blandt flere midler til at kanalisere effekter fra borgere og 
virksomheder til virksomheder, der kan genbruge de pågældende effekter.   
 

 

mailto:lih@danskerhverv.dk
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Interview – Branche- og interesseorganisationer  
 
  

Organisation 
 

KL, Kommunernes Landsforening 

Kontaktperson Navn Tlf.  Mail 

Anders Christiansen 
 

2446 2305 
 

ach@kl.dk 

Vi skal styrke, forebyggelse, genbrug og genanvendelse. Vi er enige i at direkte genbrug skal fremmes, og 
at økonomisk værdi kun er en af bundlinjerne, miljøeffekt og social bundlinje er også væsentlige. 
 
Vi påvirker rammebetingelser, så kommunerne kan virke for øget genbrug (forberedelse til genbrug) og 
vidensdeling. jf. fælles udspil fra KL og DAF, Vores affald - Danmarks ressourcer. 
 
Det er bedst at øge direkte genbrug, inden produkterne rammer affaldssystemet.  Mængderne, der tilgår 
genbrugspladser, er så store alt kommunal involvering er nødvendig. 
 
Der er gode eksempler hos ARGO, AffaldPlus, AVV  RenoNord og København/ARC mfl. 
 
Der er interesse blandt kommunerne, og der er forskellige tilgange og eksempler, jf. ovenfor 
 
Vores medlemmer? De kan vel løfte, hvad der politisk ønskes – herunder samarbejde om genbrug af 
effekter med ’bytteværdi’. Det er faktisk en term, vi er begyndt at arbejde med – effekter med 
salgsværdi og effekter med bytteværdi. 
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Interview – Branche- og interesseorganisationer  
 
 

Organisation 
 

Isobro 

Kontaktperson Navn Tlf.  Mail 

Robert Hinnerskov 
 

2425 1823 rh@isobro.dk 

Hvordan stiller 
organisationen sig til 
udgangspunktet? 

På tekstilområdet er genbrugsprocenten i Danmark en af de højeste i 
Europa og tæt på EU’s målsætning. Men naturligvis vil det være muligt at 
gøre den endnu højere, og det gælder også for andre varegrupper. Det vil 
indsamlingsorganisationer med frivillige genbrugsbutikker meget gerne 
bidrage til.  ISOBRO er derfor helt enig i, at flere genbrugelige effekter 
end hidtil skal bringes i cirkulation. Der har gennem mange år været en 
pæn vækst i omsætningen i de frivillige genbrugsbutikker i 
størrelsesordenen 10-15 % pr. år for branchen samlet set. Den 
almindelige udviklingstendens vil derfor i sig selv trække i retning af øget 
genbrug. Men de frivillige organisationer og deres genbrugsbutikker har 
et indbygget drive til at øge genbruget så meget som overhovedet muligt, 
for jo større omsætning vil alt andet lige betyde et større overskud og 
dermed jo flere penge kan der bruges på frivillige tilbud for målgruppen. 
Derfor er der en vilje til at skabe yderligere vækst, hvilket også er oplevet 
i de nyere år, hvor der er investeret meget i at gøre forretningerne mere 
tiltrækkende for kunderne og med ”Smid tøjet” kampagnerne, som Røde 
Kors gennemfører, men som alle de frivillige genbrugsbutikker nyder 
godt af. 
 
Gennem de senere år er mængderne til direkte genbrug fortsat med at 
stige, men omsætning og overskud vokser ikke så meget som tidligere. 
Det skyldes dels konkurrencen fra kommunale genbrugsbutikker og 
kommunal indsamling af genbrugsgenstande, som i vid udstrækning 
fokuserer på samme type af ting, som de frivillige butikker og har nok 
med kapital til at finansiere investeringer, underskud og voldsomt dyre 
indsamlingsformer uden at kunne holde markedsprisen, hvilket er unfair 
konkurrence og i praksis betyder, at der pt. overføres markedsandele fra 
det sædvanlige genbrugsmarked til visse kommuner. Nedgangen i 
kvaliteten skyldes imidlertid også, at den øgede bevidsthed om genbrug 
blandt borgerne, som er dejlig, også medvirker til en dårligere kvalitet af 
det indsamlede, fordi der ses tydelige tegn på, at det indsamlede er mere 
brugt og slidt, hvilket forstærkes af nye produkter målrettet køb- og 
smid-væk-kulturen.  
 
De frivillige genbrugsbutikker har samlet set et årligt overskud på 250 
mio. kr., som finansierer en vigtig del af de pågældende organisationers 
meget efterspurgte tilbud til de mest sårbare mennesker i ind- og udland. 
Omsætningen er på knap 600 mio. kr., og det repræsenterer en ganske 
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stor genbrugsmængde, hvis man tager udgangspunkt i de beregninger 
over pris sammenholdt med tons, som AVV har beregnet.  
 

Hvordan bidrager 
organisationen til, at 
mængden af direkte genbrug 
øges? 

ISOBRO er en brancheforening, som arbejder for at skabe de bedst 
mulige rammer for almennyttige organisationers mulighed for at 
indsamle penge og tjene egne penge. I forhold til genbrug er ISOBRO en 
stærk fortaler for et konstruktivt samarbejde mellem de frivillige 
organisationer og kommunerne, fordi det økonomisk er en win-win 
løsning for begge parter. Genbrugsbutikkerne oplever øget omsætning, 
og kommunerne får en løsning, der er langt billigere end at drive egne 
genbrugsbutikker, når alle omkostninger medtages. Dertil kommer, at i 
snit 40 % af genbrugsbutikkernes overskud bruges på sociale tilbud til 
udsatte borgere i den kommune, som genbrugsbutikkerne ligger i, hvilket 
giver en pengeindstrømning i kommunen, som er mange gange større 
end det lille overskud der i heldigste fald opnås i en tværkommunal 
genbrugsbutik.   
 
ISOBRO har et netværk, Genbrugs Erfa, hvor vi samler de 18 
organisationer, herunder alle de store, er repræsenterede i dette 
netværk. Spejderne, hvoraf nogle også er medlemmer i ISOBRO, er der 
også en dialog med – men uden for Genbrugs Erfa’s regi. Dertil kommer 
et mindre genbrugsudvalg m, hvor vi tager sager op imellem møderne i 
Genbrugs Erfa.  
 
I disse fora diskuteres ISOBRO’s indsats for bedre rammebetingelser, 
hvilket betyder væsentlige faglige inputs og kommentarer. Men 
derudover er Genbrugs Erfa også et netværk, hvor man udveksler 
erfaringer, og ISOBRO sætter typisk et eller flere strategiske emner på 
dagsordenen for at fællesskabet herigennem kan inspirere til nytænkning 
– i forhold til samarbejde og forøgelsen af genbruget og dermed 
indtjeningen. Disse inspirations-punkter, hvor medlemmerne kan 
udveksle tanker, erfaringer, udfordringer og mulige gevinster (for 
organisationen og miljøet) er ganske populære blandt medlemmerne. 
 
Blandt de temaer, som ISOBRO har faciliteret en drøftelse af, har både 
omfattet markedssituationen, muligheden for at øge genbrug og 
indtjening via flere varegrupper ind i butikkerne, nye og flere 
erhvervsmæssige samarbejder, bl.a. med reparatører eller virksomheder 
med fokus på re-design. ISOBRO har også forsøgt at sætte fokus på, 
hvordan man kan give samarbejdet med kommunerne et ekstra løft, og 
har i et projektforslag foreslået overvejelser og eksperimenter med tiltag, 
der omtales nærmere nedenfor.  
 
Disse forslag er der indledningsvist en positiv stemning for at arbejde 
videre med, og ISOBRO og interesserede medlemmer vil afsøge 
muligheden for at få finansieret et eksperimenterende projekt, der har 
som formål at bringe genbruget op i et endnu højere gear.   
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Kan direkte genbrug øges 
uden øget kommunal 
udsortering (på 
genbrugspladser m.m. – men 
ikke som udgangspunkt med 
kommunale butikker)? 

Ja, absolut. Det er kun en mindre del af de frivillige genbrugsbutikkers 
omsatte genbrugsgenstande, som stammer fra genbrugspladser eller 
affaldssystemet. Hovedparten af de omsatte varer afleveres direkte i 
butikkerne eller i de containere, der er placeret i tilknytning til butikkerne 
ved indkøbscentre, benzintanke mv., og ligesom der har været en jævn 
og pæn vækst i genbrugssalget gennem de sidste 20 år, vil der også være 
vækst fremover.  Det er det sædvanlige genbrugsmarked, at vi har set det 
store ryk i forhold øget genbrug, som udover den store vækst af frivillige 
genbrugsbutikker også manifesterer sig på digitale platforme, ikke mindst 
DBA.dk.  
 
Man skal desuden være opmærksom på, at de frivillige butikker sikrer, at 
alt, hvad der kan sælges fornuftigt i Danmark, faktisk bliver solgt i 
Danmark (fordi det giver et større overskud), hvorfor man således også 
bidrager til en mere bæredygtig udvikling i Danmark. Mens man med 
tiden er blevet mere opmærksom på at være hårdere i sorteringen, så 
det usælgelige – fordi det ikke er pænt nok – fra starten sorteres fra for 
at gøre butikkerne indbydende, så de kan tiltrække flere kunder. 
Derimod sælges en betydelig del af genbrugsgenstandene i de 
kommunale butikker ifølge lokale frivillige og i øvrigt også enkelte notater 
fra affaldsbranchen af udenlandske opkøbere, der fører tingene ud af 
landet, hvorved de ikke bidrager til et mere bæredygtigt købsmønster i 
Danmark, hvilket jo også er et fokusområde i det nye EU-direktiv.   
 
Hvis en kommune er meget effektiv til at forebygge, at 
genbrugsgenstande og genanvendeligt materiale ender i 
husholdningernes restaffald, er der muligvis en mulighed for at 
kvalificere sig til en undtagelsesordning, jf. det nye EU direktiv, fordi 
omkostningerne ved en sortering bliver uforholdsvis store set i forhold til 
det opnåede resultat. Men det er et område, som ISOBRO ikke har nogen 
baggrund for at vurdere.  
 
ISOBRO’s kommentarer knytter sig i øvrigt kun til de varegrupper, som vi 
kender mest til: tøj, tekstiler, møbler, almindeligt indbo, lejetøj mv., 
mens vi ikke har overblik over situationen på fx elektronikområdet, som 
ikke har stor tyngde i de frivillige butikker. Men måske kunne får det med 
tiden. 
  

Hvordan? 
 

Kommunale initiativer, der kan fremme borgernes og herunder også 
børns og unges lyst til at donere eller sælge deres aflagte ting på det 
sædvanlige marked vil have langt større indflydelse på udviklingen i det 
samlede genbrug end en sortering af affaldet, og det skyldes primært, at 
mængden af de omsatte genbrugsgenstande er så meget større end de 
mængder, der opsamles på genbrugspladserne, jf. fx PlanMiljøs rapport 
om tekstilflowet til Miljøstyrelsen fra 2018, og fx en 50 % forøgelse af det 
udsorterede på genbrugspladserne vil ikke ændre det mindste på det 
forhold. Det er ressourcerne, der er det afgørende for væksten i 
genbruget og kun i mindre grad efterspørgslen. Kunderne er der, også 
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blandt de unge. 
 
Indsamlingsorganisationerne har i diskussioner vist, at de er parate til 
nytænkninger i samarbejdet med de interesserede kommuner, der som 
udgangspunkt finder det økonomisk interessant, at de frivillige butikker 
afsætter de kommunalt indsamlede genbrugsgenstande, så borgerne 
slipper for at få højere gebyrer pga. investeringer i butikkerne og en 
butiksdrift, der ikke dækkes af indtægterne mange steder, når alle 
omkostninger indregnes. Der kan fx være varer på genbrugspladserne, 
som genbrugsbutikkerne godt kunne aftage og videresælge/udleje, 
selvom man ikke har haft tradition for det, og det er et aspekt, der indgår 
som et element i det projekt, som ISOBRO for søger at skaffe midler til og 
som forventes gennemført i samspil med et par kommuner.  
  
ISOBRO har arbejdet lidt med, om den billigste og mest enkle måde at 
øge indsamlingen af tøj og ting til genbrug på, ikke er, at det bliver lettere 
at opstille containere i det offentlige rum, tæt ved folks bopæl. I rigtigt 
mange kommuner vejer æstetik fortsat meget højere end hensynet til 
miljøet. En bedre balance efterlyses. Vi kan desværre ikke dokumentere, 
at det er rigtigt i praksis, men organisationerne vil gerne indgå i et 
eksperiment med en eller flere interesserede kommuner for at belyse 
den faktiske effekt, og et sådant eksperiment vil næsten være uden 
omkostninger for kommunen, idet det jo er organisationerne, der har 
omkostningerne til de pågældende containere og tømningen af dem. 
Udfordringen er, at vi ikke pt. kan vurdere præcist, hvor meget de flere 
containere bidrager til at øge mængderne samlet set, og om der i  høj 
grad  blot bliver tale om at fordele den allerede indsamlede mængde på 
nogle flere containere. Der har været forsøg med flere containere i det 
offentlige rum, som har givet de frivillige organisationer større mængder, 
men der er også organisationer og en kommerciel aktør, som ikke 
længere indsamler, dvs. at man ikke har tal for de indsamlede mængder 
alt i alt i ”før scenariet”. Men da vi lever i et samfund med travlhed og 
præference for lette løsninger, burde en større nærhed til borgerne alt 
andet lige føre til en øget, samlet mængde.  
 
ISOBRO har også foreslået genbrugssluser, hvor flere 
indsamlingsorganisationer kan opstille containere, og hvor det også er de 
involverede, der holder slusen ren og pæn. Derved får man borgerne til 
at sortere deres affald bedre, samtidigt med at de har flere formål at 
vælge imellem. Allerhelst skal genbrugsslusen være i starten af 
genbrugspladsen, så borgernes sortering sker før indkørslen til 
genbrugspladsen. Men ISOBRO er opmærksom på, at 
genbrugspladsernes arealer ikke altid tillader det.  
 

Er der blandt medlemmerne 
interesse for at etablere et 
mere fast 
afsætningssamarbejde 

Absolut. Medlemmerne har været meget kede af, at nogle kommuner på 
et tidspunkt valgte at opsige et mangeårigt samarbejde i troen på, at de 
kunne tjene penge på egne butikker. I mange tilfælde var begrundelsen, 
at man gerne ville tjene pengene selv (og her glemte man lige i farten at 
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mellem på den ene side 
kommune/affaldsselskab 
(med adgang til GE på 
genbrugspladser m.m.) og 
alle  de frivillige 
organisationer eller enkelte 
frivillige organisationer? 

inddrage omkostningerne i regnestykket). I et enkelt af de tilfælde, som 
ISOBRO kender til, blev der udtrykt kritik af samspillet, hvilket den 
pågældende organisation var meget ked af at høre. Hvis kommunen 
havde henvendt sig til organisationen med sin utilfredshed, ville man 
have gjort en indsats for at rette op på situationen.  
 
Da afhentningen af genbrugsgenstande håndteres af frivillige, kan der 
opstå udfordringer, som ikke ville opstå med lønnede medarbejdere. Det 
er først og fremmest i weekender, at det hænder, at de frivillige ikke helt 
kan følge med den stigende indlevering, fx hvis en frivillig pludselig får 
forfald pga. sygdom eller familiemæssige forpligtelser mv. Men heldigvis 
er sådanne ikke hyppigt forekommende, fordi de frivillige er ildsjæle, som 
gerne vil gøre det så godt som muligt. Men selv mindre hyppige 
flaskehalse skal der arbejdes med, fx ved tanker eller forsøg med, 
hvordan man kan rekruttere endnu flere frivillige til afhentning og 
sortering, så der er et solidt sikkerhedsnet under ordningen, når en 
frivillig må melde fra, og det er også et emne, som tages op i ISOBRO’s 
projektforslag, og det skal meget gerne ske i samspil med interesserede 
kommuner. For der er også arbejdsgange på og indretningen af en 
genbrugsplads, der kunne justeres lidt for at tage hensyn til, at det drejer 
sig om frivillig arbejdskraft, og for at tage presset af weekenderne. Det 
kan koste kommunerne lidt ekstra penge. Men formentlig i 
småtingsafdelingen i forhold til, hvad det koster selv at sortere og sælge 
de indsamlede genbrugsgenstande. En sådan indsats indgår de frivillige 
organisationer meget gerne i dialog om.   
 
 
Heldigvis er der stadigt rigtigt mange kommuner tilbage, hvor 
samarbejdet fungerer fint. Der er typisk 1-2-3 organisationer involveret. 
ISOBRO kender ikke til de præcise overvejelser og omstændigheder, der 
har ført til dette mønster. ISOBRO ser gerne en bred involvering for at 
opretholde bredden i det frivillige arbejde. Men det vil nok give 
betydelige koordinationsmæssige udfordringer, hvis alle skulle være 
involveret et enkelt sted.  
 
 

Ønsker organisationen at 
fremme et sådant 
samarbejde, og hvordan kan 
organisationen bidrage, 
herunder hvilken rolle kan 
organisationen spille? 

Absolut. ISOBRO støtter alle muligheder for at fremme genbrug, så vidt 
det giver medlemmerne en øget økonomisk indtjening. Det kan være, at 
en kommune studser over, at der skal kunne tjenes penge på indsatsen, 
men genbrugsbutikkerne er som nævnt etableret for at finansiere en 
vigtig og efterspurgt social indsats, hvoraf en del gennemføres i 
kommunerne. Så det kan ikke være anderledes. Men pga. det frivillige 
engagement, kan de frivillige butikker skabe overskud på ting, som giver 
kommunerne selv et underskud, hvis de skulle stå for indsatsen.  
 
I ISOBRO har vi både GenbrugsErfa og Genbrugsudvalget, som kan bruges 
til debatter om nye initiativer, og debatterne er ganske livlige og positive. 
De endelige beslutninger træffes af dem i organisationerne, der har 
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genbrugsansvaret. Men  
 
Vi arbejder som nævnt på et projektforslag, hvor en kombination af flere 
indsatser netop skal bringe genbruget op på et højere niveau. Det har 
været behandlet i begge fora, og medlemmerne er positivt indstillede på 
at indgå i de skitserede forsøg.  
 
Det er tanken, at nogle af medlemmerne skal være den bærende kraft i 
forsøgene, men undertegnede er villig til at indgå i en faciliterende rolle, 
især i opstartfasen – eller så længe de udøvende ser et behov for det – 
selvom det ligger uden for ISOBRO’s normale arbejdsområde. I 
forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler mellem frivillige 
organisationer og kommuner og/eller genbrugspladser er ISOBRO ikke 
involveret – af gode grunde.    

Kan medlemmerne løfte et 
mere forpligtende 
samarbejde, der omfatter 
mere end ”genbrugsguldet” 
for at bidrage til den 
cirkulære økonomi og FN’s 
bæredygtighedsmål? 

En stor del af ISOBRO’s medlemmer, der har frivillige genbrugsbutikker, 
er vant til at indgå i et forpligtende samarbejde med kommunerne.  
 
De frivillige butikker er momsfritaget med nogle hertil knyttede vilkår, 
der betyder, at de frivillige organisationer ikke selv kan engagere sig i 
reparationsvirksomhed – det må vi simpelthen ikke for EU– selvom 
mange butikker rigtigt gerne ville.  
 
De frivillige organisationer indgår gerne i et positivt samspil med 
reparationsvirksomheder dels ved at overdrage tøj og genstande, som 
ikke kan sælges i Danmark og hvor der heller ikke er et positivt 
dækningsbidrag i forbindelse med eksport. De frivillige organisationer vil 
også som udgangspunkt se positivt på at sælge det reparerede, hvis der 
er noget, reparationsvirksomheden ikke selv kan sælge, og hvis det 
reparerede har en kvalitet, så det kan sælges i de frivillige butikker 
 
De frivillige organisationer har været så længe i genbrugsmarkedet, at 
man brænder for øget genbrug ved siden af organisationens 
kerneindsats. Men i den endelige prioritering er det organisationens 
kerneindsats, der har højeste prioritet, og sådan skal det også være. Dvs. 
at de frivillige butikker og de frivillige organisationer er en vældig motor i 
forhold til at øge genbruget på alle områder, hvor det, der modtages er i 
en stand, så det kan sælges i Danmark eller Europa med et overskud – 
stort eller lille.  
 
Den bedste del af genbrugstøj og andre genbrugsgenstande sælges i de 
frivillige genbrugsbutikker i Danmark. Dernæst er der en mængde tøj og 
tekstiler, som kan genbruges eller genanvendes i udlandet og derfor 
eksporteres. Lige pt. er prisen for sidstnævnte del meget lave på 
eksportmarkederne, især for tekstiler, der kun kan genanvendes, som 
hober sig op hos alle aktører, uden at der er en efterspørgsel efter 
ressourcerne. Eksportvirksomhed er ikke så relevant på fx møbelområdet 
pga. store transportomkostninger, der gør det meget svært at opnå en 
indtjening. 



 
 

Side 62 af 77 

 

 
Hvis tøj eller ting kun kan sælges med et underskud, så er grænset nået 
for de frivillige genbrugsbutikkers engagement, og det vil i øvrigt også 
gælde for det private genbrugsmarked.  
 
Som tidligere nævnt må de frivillige genbrugsbutikker ikke selv reparere 
pga. de betingelser, der er knyttet til momsfritagelsen, som har stor 
økonomisk betydning for de frivillige butikker og dermed for 
finansieringen af det frivillige arbejde. Men der er mulighed for at 
oprette momspligtige forretninger, og de eksisterer allerede butikker, der 
betaler moms. Så der er åbninger på den front. Derudover er der heller 
ikke noget til hinder for et konstruktivt samspil med de aktører, fx små 
private reparationsvirksomheder eller andre, der både må og kan 
reparere eller re-designe og dermed bidrage til en positiv udvikling på 
dette område uden selv at kaste sig over reparationerne. 
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Bilag 4. Interviews med landsdækkende organisationer   
 

Udgangspunkt i projektet:  
 
Direkte genbrug skal fremmes som led i omstillingen til en mere cirkulær økonomi (EU’s pakke om cirkulær 
økonomi). Det betyder at flere genbrugelige effekter (GE) end hidtil skal bringes i cirkulation, herunder i 
langt højere grad effekter, der måske ikke umiddelbart er kommercielt interessante af sælge (ringe værdi, 
fylder meget, lav omsætningshastighed).  
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Interview – Frivillige organisationers med butikker i Norfors’ opland 

 
 

Butik 
 

Alle Red Barnet butikker 

Kontaktperson Navn Tlf.  Mail 

Mai-Britt Hvam Krogh 
 

2452 9361 MBK@redbarnet.dk 

Hvordan stiller organisationen sig til 
udgangspunktet? 

Vi er enige i at Direkte Genbrug bør fremmes. 

Hvordan bidrager organisationen til, 
at mængden af direkte genbrug øges? 

De steder hvor vi har frivillige nok istandsættes GE i det omfang 
det er muligt at øge værdien ved en evt. istandsættelse. 

Kan direkte genbrug øges uden øget 
kommunal udsortering (på 
genbrugspladser m.m. – men ikke som 
udgangspunkt med kommunale 
butikker)? 

Det kunne der helt sikkert laves modeller for – tag blot et kig til 
eks. Holland og Sverige. 

Hvis ja, hvordan? Fælles kommunale og NGO værksteder 

Har organisationen interesse for at 
etablere et mere fast 
afsætningssamarbejde mellem på den 
ene side kommune/affaldsselskab 
(med adgang til GE på 
genbrugspladser m.m.) og alle de 
frivillige organisationer eller enkelte 
frivillige organisationer? 

Ja – man afhængig af forudsætningerne. 

Ønsker organisationen at fremme et 
sådant samarbejde, og hvordan kan 
organisationen bidrage, herunder 
hvilken rolle kan organisationen 
spille? 

Vi har pt. ikke lønnede eller frivillige ressourcer til at bidrage til 
at fremme et sådant samarbejde. 

Kan organisationen løfte et mere 
forpligtende samarbejde, der omfatter 
mere end ”genbrugsguldet” for at 
bidrage til den cirkulære økonomi og 
FN’s bæredygtighedsmål? 

Ikke som tingene er organiseret hos os pt. – måske i fremtiden. 

Hvem bestemmer hvilke varer, der 
sælges i organisationens butikker (er 
butikkerne autonome)? 

Red Barnet har et overordnet koncept som siger at vi sælger 
kvalitetstøj og legetøj. Dette kvalitets kodeks skal alle Red 
Barnet butikker overholde. 

Hvordan oplever organisationen 
markedssituationen – større eller 
mindre interesse for direkte genbrug? 

Mere interesse. 

Gode og dårlige erfaringer med 
direkte genbrug? 

Nogle af vores butikker har fine lokale aftaler – bla. Tønder og 
Roskilde. 

Hvilke varer sælger butikkerne i dag? Børnetøj, legetøj og udstyr til børn i alderen 0-12 år. 

Hvad er kriterierne for valg af 
varegrupper? 

Det har været at skabe en rød tråd til vores sags målgruppe. 
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Hvilke varegrupper er nemme at 
afsætte – og hvilke kan ikke afsættes 

Legetøj er bedst – Bamser går dårligt 

Varegrupper, der er kommet til eller 
taget ud af sortimentet de sidste år? 

Ingen 

Samme varer/varegrupper over hele 
landet? 

Ja 

Er organisationen villig til at tage nye 
varegrupper ind? 

Nej – ikke pt. 

Hvilke, hvor mange og hvor meget?  

Hvilke nye varegrupper ville give 
problemer  

 

Hvorfor?  

Ville lager- og logistikhjælp fra 
kommunen/selskabet være 
interessant 

Ja bestemt, da vi ikke har eget logostik og lager 

Er der overhovedet behov for flere 
varer ift. nuværende butikkers 
muligheder og ønsker 

Nogle ja, men de fleste har et fast vare flow ind lokalt og kan 
ikke håndtere mere. 

Hvilken arbejdsindsats kan 
organisationen levere for at sikre 
direkte genbrug 

Ikke nogen pt. 

Hvordan sikres den nødvendige 
arbejdskraft (herunder ”rekruttering” 
af frivillige). 

Gennem en rekrutteringsstrategi 

Hvad er de økonomiske 
forudsætninger for at gå dybere ind i 
direkte genbrug. 

 

Hvor længe står varerne i butikken  Ikke mere end 2 måneder 

Hvor store mængder sælges I hvilken måle enhed? 

Hvad sker der med de varer, der ikke 
sælges 

De afsættes til vores private tekstilgenanvendelses 
samarbejdspartner 

 
De med gult markerede spørgsmål besvares alene af butikken, hvis den enkelte butik er autonom  
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Interview – Frivillige organisationers med butikker i Norfors’ opland 

  

Butik 
 

Røde Kors og Røde Kors butikken i Hørsholm 

Kontaktperson Navn Tlf.  Mail 

Tina Donnerborg 2877 4301 tidon@rodekors.dk 

Hvordan stiller organisationen sig 
til udgangspunktet? 

Røde Kors er en humanitær organisation. Vi tjener penge på at 
sælge genbrug. Pengene bruger vi til at hjælpe – både i Danmark 
og ude i verden. Behovet for Røde Kors’ indsats stiger. Denne 
øgede indsats skal vi finansiere med vækst i salget af genbrug. Ca. 
60% af overskuddet fra den enkelte butik bruges på at skabe lokale 
sociale aktiviteter. 

Hvordan bidrager organisationen 
til, at mængden af direkte genbrug 
øges? 

Det gør vi på mange forskellige måde: 
 Vi indsamler donationer – både gennem containere, 

butikken og afhentning hos den enkelte donor 

 Vi organiserer frivillige gennem meningsfulde 

fælleskaber, kompetenceudvikling og netværk 

 Vi klargør effekter til salg 

 Vi præsenterer varerne til kunderne 

 Vi markedsfører direkte genbrug både gennem 

centrale og lokale kampagner og events – på alle 

kanaler fx instagram, snap, facebook o. lign. 

 Vi takker donorerne for deres donation 

Kan direkte genbrug øges uden 
øget kommunal udsortering (på 
genbrugspladser m.m. – men ikke 
som udgangspunkt med 
kommunale butikker)? 

Ja 

Hvis ja, hvordan? Fx ved at gøre opmærksom på andre donationsmuligheder 

Har organisationen interesse for at 
etablere et mere fast 
afsætningssamarbejde mellem på 
den ene side 
kommune/affaldsselskab (med 
adgang til GE på genbrugspladser 
m.m.) og alle de frivillige 
organisationer eller enkelte 
frivillige organisationer? 

Vi vil meget gerne samarbejde. Der er mange forskellige 
løsningsmuligheder.  

Ønsker organisationen at fremme 
et sådant samarbejde, og hvordan 
kan organisationen bidrage, 
herunder hvilken rolle kan 
organisationen spille? 

Ja, det vil vi meget gerne.  
 
Vi kan alt det som er vores kernekompetence (se tidligere svar). 
Men vi er også meget åbne for nye samarbejds-
/forretningskoncepter. 

Kan organisationen løfte et mere 
forpligtende samarbejde, der 
omfatter mere end 
”genbrugsguldet” for at bidrage til 
den cirkulære økonomi og FN’s 

Røde Kors arbejder med Verdensmålene på alle fronter. Det vil 
sige, at vi hele tiden har fokus på; hvordan vi kan få mere op i 
affaldshierakiet? Hvordan kan vi sikre kortere transport? Hvordan 
sikre vi etikken i hele værdikæden? Hvordan kontrollere vi etik hos 
vores opkøbere? Det er et væsentligt fokusområde for os. 
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bæredygtighedsmål? 

Hvem bestemmer hvilke varer, der 
sælges i organisationens butikker 
(er butikkerne autonome)? 

Butikkerne kunder deres kunder. Så længe butikken overholder det 
overordnede butikskoncept, så har de en høj grad af 
selvbestemmelse. Centralt fra understøttes de frivillige med 
kurser, prislister, vurderingstræning o. lign. 

Hvordan oplever organisationen 
markedssituationen – større eller 
mindre interesse for direkte 
genbrug? 

Det er indtrykket at markedet for genbrug stiger. Det samme gør 
antallet af konkurrenter på markedet. 
 
Vores forventning er, at interessen for direkte genbrug vil stige de 
næste 5 år. 

Gode og dårlige erfaringer med 
direkte genbrug? 

Vi har gjort utroligt mange erfaringer. Vi har drevet 
genbrugsforretninger siden 1973, hvor den første butik startede i 
Års.  

Hvilke varer sælger butikkerne i 
dag? 

Vi sælger mange forskellige effekter. Derfor har jeg valgt at skrive, 
hvad vi ikke sælger; 

 Byggematerialer 

 Fødevarer 

 Våben og lange knive 

 Medicin 

 Serviceydelser 

 biler 

Hvad er kriterierne for valg af 
varegrupper? 

Det skal være indenfor Røde Kors konceptet. 

Hvilke varegrupper er nemme at 
afsætte – og hvilke kan ikke 
afsættes 

Alt kan afsættes – mere eller mindre. De største kategorier i 
nævnte rækkefølge er; 

1. Ting og sager 

2. Dametøj 

3. Bøger 

4. Møbler 

Varegrupper, der er kommet til 
eller taget ud af sortimentet de 
sidste år? 

Vi har ikke taget nogle varer ud af sortimentet de sidste mange år. 
Vi forventer at elektriske apparater vil blive en større del af 
omsætningen, når WEE 2.0 er vedtaget, og giver større mulighed 
for direkte genbrug. 

Samme varer/varegrupper over 
hele landet? 

Ja 

Er organisationen villig til at tage 
nye varegrupper ind? 

Ja 

Hvilke, hvor mange og hvor meget? Afhænger af typen 

Hvilke nye varegrupper ville give 
problemer  

Meget store og pladskrævende effekter. 

Hvorfor?  

Ville lager- og logistikhjælp fra 
kommunen/selskabet være 
interessant 

Ja, også evt. salgsplads. 

Er der overhovedet behov for flere 
varer ift. nuværende butikkers 
muligheder og ønsker 

Ja 
 

Hvilken arbejdsindsats kan  Vi klargør effekter til salg 
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organisationen levere for at sikre 
direkte genbrug 

 Vi præsenterer varerne til kunderne 

 Vi markedsfører direkte genbrug både gennem 

centrale og lokale kampagner og events – på alle 

kanaler fx instagram, snap, facebook o. lign. 

 Vi takker donorerne for donation 

Hvordan sikres den nødvendige 
arbejdskraft (herunder 
”rekruttering” af frivillige). 

Det er en kontinuerlig opgave, som der bruges mange, 
systematiske ressourcer på. Både i forhold til rekruttering, 
forventningsafstemning, løbende feedback, ledelse o. lign. 

Hvad er de økonomiske 
forudsætninger for at gå dybere 
ind i direkte genbrug? 

Vi vil gerne mere genbrug, da der er en stigende efterspørgsel 
efter vores nationale sociale aktiviteter. Disse finansieres af 
genbrugsaktiviteten og er derfor helt centralt, for at vi kan hjælpe 
kommunens borgere som vi gør. 

Hvor længe står varerne i butikken  Tøj roterer efter 3. uger 
Ting og sager roterer efter 1 måned. 

Hvor store mængder sælges Omsætningen i Røde Kors butikken i Hørsholm er 9 mio. kr. i 2018. 
For Røde Kors som helhed omsatte alle butikkerne for knap 200 
mio. kr.  

Hvad sker der med de varer, der 
ikke sælges 

Der er flere forskellige ting, som kan ske fx: 
 Det sorteres til andre Røde Kors butikker, hvor der 

er et større kundegrundlag for den specifikke type 

effekter 

 Den gives videre til mennesker med akutte behov fx 

genhusning i forbindelse med oversvømmelse eller 

brand 

 Det gives videre i forbindelse med sociale aktiviteter 

fx til hjemløse og flygtning  

 Tøjet afhentes af vores centerfunktion, der sorterer 

til direkte genbrug og genanvendelse 

 
De med gult markerede spørgsmål besvares alene af butikken, hvis den enkelte butik er autonom. 
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Interview – Frivillige organisationers med butikker i Norfors’ opland 

   

Organisation  
  

Folkekirkens Nødhjælp (FN)  

Kontaktperson  Navn  Tlf.   Mail  

Thomas Mølgaard Andersen (TMA)  2970 0607  
3318 7812  

tman@dca.dk  

  
Salg af direkte genbrug er for FN er middel til at tjene penge til brug for FN’s nødhjælps-projekter i 
udlandet. FN ønsker at skabe et så stort overskud som muligt, og har derfor valgt at satse på genbrug af 
produkter, der nemt kan sælges og har en vis værdi. FN har derfor som udgangspunkt en almindelig 
kommerciel og forretningsmæssig tilgang til driften af genbrugsbutikker. Den kommercielle tilgang må dog 
helst ikke betyde, at FN bliver kasseret som samarbejdspartner.  
  
FN lægger vægt på at sælge højkvalitetsprodukter, som kan sælges til en højere pris. TMA nævner som 
eksempel, at man hellere vil have plads til en bøjle med en kjole, der kan sælges for 100-150 kr. end en T-
shirt, der kan sælges for 10 kr.  
  
FN’s produktsortiment omfatter p.t. 3 varegrupper: Tøj, ”ting & sager” samt møbler. Forretningen, som FN 
driver i Norfors’ opland (Birkerød), sælger grundet pladsforholdene kun tøj.   
  
FN er interesseret i at etablere samarbejder med affaldsselskaber/kommuner om direkte genbrug, men 
påpeger, at det økonomisk skal give mening for den frivillige organisation. Uanset den grundlæggende 
respekt for at understøtte cirkulær økonomi og øge genbrug og genanvendelse, er direkte genbrug alene et 
middel for den frivillige organisation til at skaffe midler til organisationens formål. TMA nævner her tøj som 
et eksempel: Fraktionen småt brændbart afskaffes hos flere kommuner/affaldsselskaber – det betyder, at 
kvaliteten af tøjet i tøjcontainerne bliver dårligere med omkostninger til følge for den organisation, der har 
containeren. Det er her vigtigt, at parterne kan finde en løsning, så den frivillige organisation ikke står med 
omkostningerne til bortskaffelse af affaldet, men at parterne finder en fair løsning sammen. TMA nævner 
her RenoSyd som eksempel på et sådant samarbejde.  
  
TMA nævner også samarbejdet med NOMI4S som et godt eksempel på samarbejde mellem frivillig 
organisation og kommunal/fælleskommunal myndighed. FN driver en genbrugsbutik på en af selskabets 
genbrugspladser, hvilket er med til at forbedre samarbejdet om, hvilke genbrugelige effekter der kan 
afsættes.  
  
TMA forstår ønsket om at øge volumen af direkte genbrug som led i opfyldelsen af affaldshierarkiet. Den 
enkelte frivillige organisation har svært ved at bidrage hertil jf. organisationens primære interesse: Skaffe 
penge til organisationens formål. En løsning kunne være at skabe en fælles ”overbygning” for 
organisationerne, hvor der kunne opnås skalafordele samt en passende medfinansiering fra det offentlige.   
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Interview – Frivillige organisationers med butikker i Norfors’ opland 

 
  

Organisation 
 

IGEN (Kræftens bekæmpelse) 

Kontaktperson Navn Tlf.  Mail 

Tune Friis (TF) 4026 1616 tf@cancer.dk 

 
Grundlaget for IGEN er ”kvalitetsgenbrug”. Genbrug med fokus på volumen og bredere produktsortiment 
vil derfor modarbejde det koncept, som IGEN arbejder efter. 
 
Derfor tvivlsomt om IGEN kan aftage effekter fra kommunale indsamlingsordninger som f.eks. 
genbrugspladser – IGEN bygger på at få overladt effekter af god kvalitet, som kan sælges til et publikum, 
som også er villige til at betale. 
 
IGEN har løbende arbejdet med at hæve kvaliteten af direkte genbrug. Butikkerne er bemandet med 
frivillige, men forretningerne er indrettet efter et fælles koncept, og IGERN hat lønnede konsulenter, der 
støtter de frivillige i deres  arbejde bl.a. ved bistand til indretning af butik, skiltning m.m. 
 
IGEN modtager også meget ”skrammel”, der ikke kan sælges, og kender situationen med at skulle 
bortskaffe effekter, som borgere har givet, men som er for dårlige til at kunne sælges. 
 
IGEN etablerer qua konceptet kun forretninger i områder, hvor der både er et købedygtigt publikum og 
borgere, der også donerer effekter af en vis kvalitet. IGEN ønsker ikke at være butikker, der sælger hvad 
som helst. 
 
Det overordnede formål for IGEN er som andre frivillige organisationer at skabe indtægter til foreningens  
overordnede. Dog har IGEN valgt at køre sine genbrugsbutikker ikke som en marskandiserforretning med 
et bredt produktsortiment , men som second-hand modeshop med udvalgte varer.  
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Interview – Frivillige organisationers med butikker i Norfors’ opland 

 

Organisation 
 

Kirkens Korshær (KK) 

Kontaktperson Navn Tlf.  Mail 

Sune Wessel 
 

4077 7003 sune@kirkenskorshaer.dk  

KK er interesseret i udgangspunktet for projektet og skal i endnu højere grad kikke på den grønne 
dagsorden end tilfældet er i dag. KK er derfor positiv om tankerne om at øge direkte genbrug og øge 
samarbejdet mellem den kommunale affaldssektor og de frivillige organisationer. 
 
Der er stor forskel på de genbrugelige effekter (GE) – noget er bedre end andet.  
KK er meget afhængig af de ca. 8.500 frivillige og deres engagement og erfaringer. Det er dem, der skal 
afsætte nye produkttyper og også ved, hvad der kan afsættes. KK har mindre end 10 ansatte indenfor 
genbrugsaktiviteterne. 
 
Der er mange gode effekter på genbrugspladserne (GBP) – og der kan findes flere. KK vil gerne indgå i 
fast samarbejde med kommune/affaldsselskab om aftag af GE, og også gerne i samarbejde med andre 
frivillige foreninger, herunder lokale idrætsforeninger, spejdere m.m. KK medvirker også gerne til at få 
etableret et samarbejde med andre organisationer.  KK bidraget også gerne ved at inddrage personalet 
på GBP’erne og vise dem helle værdikæden fra GBP til varen er solgt. Når GBP-personalet ser, hvad der 
sker i hele værdikæden, får de mulighed for bedre at lave den nødvendige grovsortering samt vejlede 
kunderne på GBP’erne. 
 
Igen er det de frivillige, der skal bære samarbejdet. KK har nogenlunde let ved at finde frivillige til 
butikkerne, det kan være en udfordring at finde frivillige til logistikarbejdet (som kan være fysisk 
krævende). Det kan derfor være svært at komme flere gange i en weekend og tømme en container til GE. 
På nuværende tidspunkt lukker GBP-personalet, de steder hvor KK har aftaler, for containeren (og man 
mister noget GE). 
 
De ting, der skal sælges, skal have en vis kvalitet. Så der ligger en opgave i at forklare dem, der gerne vil 
aflevere til genbrug, at det er ikke alt, der kan bruges – heller ikke som nødhjælp eller hjælp til hjemløse. 
 
KK har selv et centrallager. KK vil gerne modtage GE fra NORFORS, herunder modtage/afhente direkte fra 
GBP’er i NORFORS’ opland eller indgå i en model, hvor der enten leveres til KK’s centrallager eller via et 
evt. NORFORS-lager. KK er positiv overfor at aftage nye produkter. Også gerne reparerede ting. KK må 
ikke selv reparere pga. momsfritagelsen for butikkerne 
 
Konkrete svar om butikkerne: 
Det er de frivillige i den enkelte butik, der bestemmer, hvilke produkttyper, der sælges. 
Der er en voksende interesse for genbrug. Flere og flere sælger selv f.eks. via DBA. KK forsøger at være 
en professionel butik, hvor varerne er samlet i grupper. 
Der kommer også professionelle opkøbere – de må som andre kunder købe fra butikkens hylder. Nogle 
kunder kommer for at gøre et ”kup”. 
De primære varegrupper for KK i NORFORS’opland er tøj og nips, bl.a. pga. pladsforholdene i butikkerne. 
Det meste er nemt at afsætte. Undertøj, sokker og sportstøj går ikke – har været for personligt. 
Der har ikke været væsentlige ændringer i de varegrupper, som sælges hos KK, men lokale forhold 
(interesser hos de frivillige) spiller ind. Bøger er kommet tilbage og nogle steder fokuseres på børnetøj. 

mailto:sune@kirkenskorshaer.dk
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Som udgangspunkt sælges de samme varegrupper over hele landet – afhængig af pladsforhold, 
bemanding. 
KK satser på hurtig udskiftning i butikkerne, men det er de frivillige, der afgør, hvornår en vare skal på 
udsalg eller helt ud. KK opfordrer butikkerne til at efterleve: ”Vi driver butik - Ikke et museum”. 
KK er villige til at tage nye produkter/varegrupper ind. F.eks. vil KK gerne afsætte udgåede eller 
overskydende varer fra virksomheder og håndværkere. Der sker i et vist omfang, men i nogle tilfælde må 
KK ikke sælge produkterne, men kun bruge dem i det sociale arbejde. Nye produkter, f.eks. 
byggematerialer, kræver meget plads og også mænd som frivillige pga. håndteringen (og interessen for 
produktet). 
KK kan godt se muligheder i logistikhjælp fra kommune/affaldsselskab (levering fra GBP’er eller 
afhentning fra et kommunalt lager, når KK har kapacitet). 
Afsætning af nye varegrupper forudsætter at der er frivillige til at kunne sælge dem. KK har personer i 
arbejdsprøvning, men brug af ”svage” fra arbejdsmarkedet er i sig selv en arbejdsopgave for de frivillige 
– udover driften af butikkerne. 
KK modtager mange ting direkte fra borgerne – og også mange ting, der ikke kan sælges (er defekt, 
skåret, tilsmudset). Disse ting må KK aflevere i affaldssystemet.  
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Interview – Frivillige organisationers med butikker i Norfors’ opland 

 
 

Organisation 
 

Mission Afrika (MA) 

Kontaktperson Navn Tlf.  Mail 

Bente Mikkelsen Pahus 
(BMP) 

6127 0826 bmp@missionafrika.dk 

 
MA’s forretninger er lokalt forankrede og meget forskellige. Butikkerne har således ikke de samme varer 
på hylderne. Dette afhænger af de lokale frivillige. 
 
BMP understreger vigtigheden og betydningen af det frivillige arbejde. De steder, hvor der etableres et 
godt fungerende fællesskab af frivillige, kan MA nemt løfte forpligtelserne i et samarbejde med en 
kommune eller et affaldsselskab om afhentning af genbrugelige effekter fra. f.eks. en genbrugsplads. 
BMP nævner her Vejle som eksempel. Det fællesskab, der etableres mellem de frivillige, er samtidig med 
til at give et livsindhold for typisk seniorer.  Dette må ikke undervurderes, og det er derfor de frivillige 
organisationer i nogle tilfælde synes, at de kommunale initiativer på direkte genbrug ikke et samarbejde, 
men en overtagelse.  For de frivillige betyder det noget, at deres indsats udmøntes i nogle indtægter til 
gavn for det overordnede formål, som det frivillige arbejde understøtter. 
 
BMP understreger, at MA har mange og gode samarbejder med kommuner rundt om i landet. 
 
Jo sjovere og mere meningsfuldt, det frivillige arbejde er, jo flere frivillige kan man tiltrække. Og de 
frivillige er nødvendige. MA kan ikke ansætte personer til at fremme direkte genbrug. 
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Interview – Frivillige organisationers med butikker i Norfors’ opland 

 
  

Organisation 
 

Blaa Kors (BK) 

Kontaktperson Navn Tlf.  Mail 

Jytte Jensen (JYJ) 3093 9110 jyj@blaakors.dk 

 
JYJ henviser til Isobro’s svar 
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Bilag 5. Oversigt over lokale markeder i Norfors’ opland 
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Norfors – Hørsholm kommune  
Kortlægning af samarbejde med frivillige organisationer om afsætning af genbrugelige effekter. 
Lokale markeder i Norfors’ opland 
 
Affaldskontoret har ved gennemgang af hjemmesider registreret et antal lokale markeder i Norfors’ opland. 
Ved gennemgangen er konstateret både enkeltstående arrangementer (men typisk årligt tilbagevendende) 
og markeder der afvikles med flere markedsdage. 
 
I nedenstående tabel er anført de identificerede lokale markeder. Oplysningerne er registreret med 
følgende oplysninger: 
 

 Arrangementets navn 

 Tidspunkt for afvikling 

 Sted, hvor arrangementet holdes – inden/udendørs 

 Oplysninger om fri adgang/entre  
 Standleje 

 

Søllerød Loppemarked 
 Hver søndag i 2019 fra 14.04. - 13.10.  - årligt  

 Holte Midtpunkt, Skovparkeringen - udendørs 

 Fri adgang 

 Ca. 460 – 500 kr. pr. gang  

Lions Søllerød 
 11.03.2019 – årligt  

 Nærum Ungecenter, Biblioteksalleen 2, 2850 Nærum - indendørs 

 20 kr.  

 ? 

Hørsholm Loppemarked 
 Søndage 28.04. – 01.09. (minus juli) - årligt 

 Hørsholm Allé 6, 2970 Hørsholm – udendørs 

 Fri adgang 

 Ca. 350 kr. pr. gang 

Trørødspejderne 
 15.09.2018 – årligt 

 Piledammen, Nærum Gadekær 9A, 2850 Nærum (organisationens adresse) – 

udendørs ? 

 ? 

 ? 

Hørsholm-Usserød Idrætsforening 
 26.01.2019 – årligt 

 Hørsholmhallen – indendørs 

 Fri adgang 

 400 kr.  

Vedbæk Loppemarked 
 Hver søndag - årligt 

 Vedbæk Stationsvej 20A, 2950 Vedbæk – Indendørs og udendørs 

 Fri adgang 

 300 kr. 
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Birkerød Torvedage 
 5 lørdage i 2019 – årligt 

 Kajerødvej 110, 3460 Birkerød - udendørs 

 Fri adgang 

 2-300 kr. 

Allerød handelsforening 
 3 gange i 2019 – årligt 

 M. D. Madsensvej og Torvet i bymidten i Lillerød – udendørs 

 Fri adgang 

 50 kr. 

Lynge Byfest og Kræmmermarked 
 23.-25. august 2019 – årligt 

 Uggeløse Bygade, 3540 Lynge -  udendørs 

 Fri adgang 

 350 kr. 

Søstrenes Loppemarked  
 Lørdag hver måned maj til september 2019 - årligt 

 Hal Kocksvej 3, 3050 Humlebæk – udendørs (enkelt arrangement indendørs i 

november) 

 Fri adgang 

 200 kr. 

 


