
Notat

Forslag til driftsoptimeringer i 2019

Ændring Tidspunkt Økonomi
1. Restaffald i villaer – tømning hver 14. dag som 

udgangspunkt: undersøges nærmere
1. oktober 2019 Effekt estimeres i 

2019
2. Bioaffald (villaer) – periode med tømning hver 14. dag 

udvides med to mdr. (oktober-november)
Fra marts 2019 Ingen

3. Plast/metal i villaer – tømmefrekvens ændres fra hver 8. 
til hver 4. uge 

Fra marts 2019 Ingen (se note)

4. Papir i villaer – undersøgelse af muligheder for at 
indsamle papir med bl.a. pap

2019 Vurderes i 2019

5. Plast i etageejendomme tømmes – for ejendomme, hvor 
der er et konstateret behov 

Løbende fra januar 
2019 

Ingen

6. Pap i etageejendomme tømmes oftere – for ejendomme, 
hvor der er et konstateret behov

Løbende fra januar 
2019

Ingen

7. Papir i etageejendomme: færre tømninger – for 
ejendomme, hvor der er et konstateret mindre behov

Løbende fra januar 
2019

Ingen

8. Restaffald i etageejendomme: færre tømninger 1. okt. 2019 Effekt estimeres i 
2019

Noter
Ad 1: For at fremme genanvendelsen foreslås, at normen for restaffald i villaer ændres fra uge- til 14-dagstømning 

fra 1. okt. 2019 med forbehold for resultatet af en undersøgelse af kapacitetsbehovet i 1. halvår 2019. 
Mulighed for ugetømning fastholdes, men kræver indmelding fra ejendom eller Frederiksberg Renovation, 
idet sidstnævnte i.h.t. almindelig procedure for overfyldning. Det skønnes, at tømning hver 14. dag er 
tilstrækkeligt for ca. 70-80 procent af ejendommene, da der samtidig udvides kapacitet til genanvendeligt 
affald jf. pkt. 3 og 2. Det forventes, at 14-dagstømning af restaffald efter udvidelse af kapacitet til 
genanvendeligt affald er tilstrækkeligt for ca. 70-80 procent af ejendommene. Ændringen vil medføre en 
mindre-betaling pr. villa/rækkehus med en 140 liters beholder på 448 kr./år inkl. moms for restaffald. Ud af 
den samlede betaling for affald svarer det til en reduktion på 14 procent for en husstand. Vælger 75 procent 
afhentning hver 14. dag reduceres provenuet vedr. restaffald med ca. 0,65 mio. kr. inkl. moms/år.

Ad 2: Med henblik på at forbedre arbejdsmiljø, herunder at afhentning af sække med haveaffald fordeles på flere 
tømninger, og forbedre servicen over for borgerne foreslås, at antallet af årlige afhentninger øges fra 18 til 22. 
Forøgelsen sker inden for eksisterende kapacitet og kan derfor gennemføres for uændret økonomi.

Ad 3: Der er mulighed for at øge tømmefrekvensen inden for den eksisterende kapacitet, dvs. uden merudgifter til 
indsamling. En samlet indsamling af plast og metal kræver en efterfølgende sortering, hvilket sker inden for 
allerede afsat budget til forsøg til og med 2019. Inden udgangen af 2019 vurderes den fremadrettede 
håndtering, herunder om den mindste beholder skal hjemtages eller benyttes til pap inkl. fødevarekartoner

Ad 4: Faldende papirmængder giver anledning til at vurdere ordningen i 2019, herunder om beholderen også skal 
benyttes til pap evt. inkl. fødevarekartoner.

Ad 5: Normen er aktuelt, at der tømmes plast fra etageejendomme hver anden uge. Den nuværende kapacitet 
tillader, at der kan tømmes hver uge på ekstra ca. 10 procent af ejendommene, hvilket vurderes at 
imødekomme behovet. Skilte på beholdere udskiftes efter behov.  
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Ad 6: Normen er aktuelt, at der tømmes pap fra etageejendomme hver eller hver anden uge. Der er et stort behov 
for at øge kapaciteten til pap på etageejendomme, hvilket så vidt muligt søges imødekommet ved at tømme 
oftere i takt med, at kapaciteten til papir reduceres jf. pkt. 7 samt ved øget kapacitet i øvrigt, der tilvejebringes 
ved omlægninger jf. pkt. 1 og 8.

Ad 7: Kapaciteten reduceres som udgangspunkt ved hjemtagelse af beholdere. Det forventes, at kapaciteten 
omtrent kan halveres. Hjemtagelse af beholdere sker løbende inden for eksisterende kapacitet til 
beholderkørsel.

Ad 8: Evt. besparelser bruges til finansiering af elskraldebiler jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 3. 
december 2018.


