
Bilag 1 Baggrundsnotat vedrørende højere genanvendelsesmål for plast og farligt affald

Tidshorisonten for højere genanvendelsesmål

Miljø- og Fødevareministeriet forventer, at den kommende nationale affaldsplan vil komme i høring i januar 
2020 og træde i kraft juni 2020. Den nationale plan vil blandt andet komme til at indeholde retningslinjer for 
en ny måde at opgøre genanvendelsen. Disse retningslinjer er ved at blive fastlagt i detaljer på EU niveau. 
De indebærer, at vi fremover skal måle på reel genanvendelse i stedet for på den indsamlede mængde til 
genanvendelse som nu.

Den kommende nationale affaldsplan vil også indeholde en række såkaldte branchefælles standarder. 
Standarderne bliver til ved, at man branche for branche er i gang med at beslutte, hvad der skal indsamles i 
hver enkelt affaldsordning. Det vil naturligvis have indflydelse på mængderne til genanvendelse. For 
eksempel vil der være mere papir til genanvendelse, hvis gavepapir bliver en del af ordningen, frem for hvis 
gavepapir ikke tages med.

På baggrund af den nye måde at opgøre genanvendelsen og de kommende branchefælles standarder for 
affaldsordningerne, vil der forventeligt ske en markant ændring i den afrapporterede genanvendelse for 2021 
og frem.

Forvaltningen vurderer derfor, at eventuelle højere mål i forbindelse med en forlængelse af Affalds- og 
Ressourceplan 2014-2018 bør være mål for 2020.

Plast

Målet for indsamling af plast til genanvendelse er 40 % i 2018. I 2017 indsamlede vi 38 %. Der var sket en 
stigning fra 27 % i 2016, formentlig på grund af en udvidelse af ordningen, således at vi indsamlede både 
hård og blød plast fra medio 2017. De foreløbige tal for 2018 tyder på at vi har nået en genanvendelse på 
ca. 47 %.

Primært tre indsatser kan forventeligt øge genanvendelsen af plast yderligere frem imod 2020. Det drejer sig 
om 1) tilpasning af beholderkapacitet, 2) ny skiltning af beholderne til plast, og 3) en kampagne med fokus 
på plast

Ad1) Flere undersøgelser peger på, at justering af beholderkapacitet til forskellige typer affald kan have en 
adfærdsregulerende virkning på borgerne. Dette skyldes helt praktisk, at når der ikke er plads i den rigtige 
beholder, vil man være tilbøjelig til at putte affaldet i en forkert beholder for at komme af med det. God plads 
i beholderne til genanvendeligt affald signalerer endvidere, at kommunen ønsker genanvendelse og inviterer 
borgerne til at benytte pladsen i beholderne. Øget kapacitet til plastaffald ved hjælp af øget tømmefrekvens 
er beskrevet i en særskilt sag om samlet indsamling af plast og metal fra villaerne.

Ad 2) Beholderne til plast er oprindelig skiltet med ’hård plast’. I forbindelse med udvidelsen af ordningen til 
også at omfatte blød plast, blev skiltet suppleret med et andet skilt med påskriften ’blød plast’. Det kan 
måske forvirre borgerne i forhold til hvilken plast der må puttes i beholderne og der er også risiko for, at det 
ene eller det andet af skiltene, kan være faldet af. Entydig skiltning af beholderne, vil derfor formentlig få 
flere til at putte alt deres plastaffald i beholderen til plast.

Ad 3) Kampagne der omfatter artikler i Magasin Genbrug, GoCards og et brev til alle Frederiksberg borgere 
over 18 år, eksempelvis med borgmesteren og udvalgsformanden som afsendere. En sådan kampagne kan 
gennemføres indenfor et relativt lille budget, hvilket foreslås med baggrund i, at vi endnu ikke kender 
kravene i den branchefælles standard for plast, som regeringen har varslet vil komme i 2020 jf. ovenfor 
under afsnittet ’Tidshorisonten for højere genanvendelse’. Vi risikerer således, at det vi siger i kampagnen vil 
være en smule forskelligt fra det der vil være gældende i forhold til plast fremadrettet, når den branchefælles 
standard for plast træder i kraft.

I en realistisk fremstilling af mulighederne for at øge genanvendelsen af plast, er det også væsentligt at være 
opmærksom på, at forudsætningerne for at indsamle plast til genanvendelse er under forandring. Der er 
stadig større fokus på at genbruge plast direkte. Det ses f.eks. i forhold til krus ved festivaller og i Tivoli, hvor 
man lægger pant på krusene og får dem indsamlet til vask og direkte genbrug. Mange steder erstattes 
produkter af plast med andre materialer, som enten kan genbruges direkte, eller skal smides ud som f.eks. 



restaffald, bioaffald eller noget tredje. Fra 2021 forbydes vatpinde, sugerør, ballonpinde, engangsbestik, 
engangstallerkner, og fødevarebeholdere af plast og drikkevarebeholdere og kopper af flamingoplast 
formentlig på EU niveau. Dette forventes vedtaget i 1. kvartal 2019. COOP og sandsynligvis mange andre 
virksomheder er allerede gået i gang med omstillingen til mindre brug af plast.

Fra januar 2020 vil juice- og saftflasker af plast være pantbelagt og en del af retursystemet. Det er dog 
muligt, at kommunen vil få adgang til oplysninger om hvor meget pant der indsamles på Frederiksberg og vil 
kunne tælle dette med som genanvendelse.

Samlet set betyder disse tendenser dog formentlig, at mængden af plastaffald bliver mindre, hvilket igen 
betyder, at der er mindre potentiale for genanvendelse i forhold prognosen for affaldsmængder, som blev 
udarbejdet i forbindelse med tilblivelsen af Affalds- og Ressourceplan 2014-2018. Disse prognoser ligger 
stadig til grund for udregningen af genanvendelsesprocenterne på Frederiksberg indtil vi får lavet nye 
prognoser i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende plan.

Forvaltningen vurderer på denne baggrund samlet set, at et ambitiøst, men realistisk mål for indsamlingen af 
plast er 60 % i 2020.

Farligt affald

Med 44 % indsamlet farligt affald i 2017 er vi fortsat meget langt fra målet om 80 % i 2018.

Alle borgere på Frederiksberg har mulighed for at få en ordning for farligt affald, så de kan få det hentet ved 
deres bopæl. Der er tale om en tilmeldingsordning, som ikke alle har valgt at have. For at indsamle større 
mængder, vil det være muligt, at gøre det obligatorisk for alle ejendomme og institutioner at have en ordning 
for farligt affald – enten et skab til farligt affald, eller en boks til farligt affald og elektronik. Det bør analyseres, 
hvor mange der ikke har en ordning, samt hvor meget dem der har en ordning bruger den, for at vurdere 
hvor meget en obligatorisk ordning vil betyde for de indsamlede mængder.

Et andet tiltage kunne være fast afhentning af farligt affald frem for den nuværende ordning, hvor man selv 
skal bestille afhentning i etageejendommene, dvs. man skal selv gøre noget aktivt for at få tømt sin boks 
eller skab. For villaer og rækkehuse er der fast tømning af boks til farligt affald og elektronik i forbindelse 
med storskraldsafhentningen. Det foreslås analyseret hvorvidt dette har betydning for de indsamlede 
mængder af farligt affald med henblik på at vurdere, hvorvidt fast tømning vil kunne bidrage til de indsamlede 
mængder på en måde der står mål med øgede udgifter til tømning.

En kampagne der sætter fokus på farligt affald er et tredje forslag til en forøgelse af de indsamlede 
mængder. Det foreslås nærmere analyseret, hvorvidt manglende viden eller fokus på det farlige affald ligger 
til grund for de lave mængder der indsamles, og dermed hvorvidt en kampagne vil være formålstjenlig.

Det er muligt at de lave mængder skyldes et fejlagtigt udregnet potentiale for de samlede mængder farligt 
affald. Potentialet blev udregnet i 2012 i forbindelse med udarbejdelsen af Affalds- og Ressourceplan 2014-
2018. Der vil blive lavet en ny prognose i forbindelse med den kommende Affalds- og Ressourceplan.

Selv med en forlængelse af planen frem til 2020, vurderes det at være urealistisk, at nå op på 80 % eller 
mere indsamlet farligt affald, med en realiseret indsamling på kun 44 % i 2017.


