
Notat

Plan for uddeling af poser mm. til madaffald fra etageejendomme 

På baggrund af nedenstående gennemgang af forskellige modeller planlægges, 

at de enkelte grundejere opfordres til så vidt muligt at udpege en 
kontaktperson for ejendommen, som varetager uddelingen af poser mm. til de 
enkelte husstande, idet kommunen leverer poser mm. til ejendommens standplads uden særskilt 
betaling. 

Hvis ejendommen ikke påtager sig opgaven, skal de enkelte borgere selv købe poser i forretninger 
(jf. tabellens pkt. 4) eller hente poser f.eks. på genbrugsstationen (pkt. 1) eller i Borgerservice-
centeret på rådhuset (pkt. 2), hvor de udleveres uden særskilt betaling. Afhængigt af efterspørgsel 
og erfaringer vedr. evt. misbrug kan udlevering ske i automat/skranke og evt. mod forevisning af 
sundhedskort.

Desuden kan der som et forsøg ske uddeling af ruller med poser gennem automat eller lignende på 
få udvalgte ejendomme. 

Uddeling af poser
Det følger af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017, at poserne til madaffald fra etage-
ejendomme er af plast. Poserne forventes at være gennemsigtigt grønne. 

I det følgende gennemgås forskellige muligheder for uddeling af poser til madaffald, der enkeltvis eller i 
kombination kan indgå i en samlet løsning. 

Udleveringssted/
distributionsnet

Beskrivelse Fordele Ulemper

1. Genbrugs-
station 
(Bispeengen)

 Borgeren 
henvender sig 
personligt

 Der udleveres en 
rulle med 100 
poser ad gangen

 Daglig åbningstid 
hverdage kl. 10-18 og 
weekend kl. 10-17 

 Enkel distribution til 
udleveringssted hvor 
der også er lager-
mulighed 

 Genbrugsvejledere er 
allerede til rådighed og 
uddelingen forventes 
derfor at kunne ske 
ressourceeffektivt

 Kun en evt. delvis 
løsning da afstanden 
for de fleste borgere vil 
være en barriere 

 Kræver aftale med 
ARC

 Risiko for misbrug ift. 
at genbrugsstationen 
også bruges af andre 
kommuners borgere

2. Borgerservice 
(rådhuset)

 Til borgeren 
udleveres en rulle 
med 100 poser ad 
gangen

 Der kan evt. op-

 Enkel distribution til 
udleveringssted, hvor 
der også er 
lagermulighed 

 Vurderes ikke at være 
et tilstrækkeligt tæt og 
fleksibelt net til at 
kunne stå alene
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sættes automat og 
ske tjek af adresse 
m.h.p. at undgå 
misbrug

3. Biblioteker (5 
steder i 
kommunen)

 Til borgeren 
udleveres en rulle 
med 100 poser ad 
gangen

 Forholdsvis kort 
afstand til 
udleveringssted

 Flere steder med lang 
åbningstid alle ugens 
dage

 Forholdsvis enkel 
distribution til 
udleveringssted, hvor 
der forventes i mindre 
grad at være 
lagermulighed 

 Vurderes ikke at være 
et tilstrækkeligt tæt og 
fleksibelt net til at 
kunne stå alene

4. Køb selv i butik  Kommunen oplyser 
om krav til poser på 
hjemmesiden 
(f.eks. tykkelse og 
farve), m.h.p. at 
forretninger kan 
sælge poser, som 
accepteres i 
kommunens 
ordning.

 Dagligvareforretnin
ger i kommunen 
informeres direkte 
om krav til poser 

 Borgeren køber 
selv poser i 
forretninger

 Kort afstand 
 Enkelt budskab om at 

man selv køber poser 
til madaffald hvilket 
svarer til restaffald

 Økonomisk 
besparelse for 
kommunen 

 Misbrug og spild 
undgås

 Udgift for borgeren
 Kræver aktiv indsats
 Ikke automatisk 

påmindelse til borgeren 
og dermed risiko for 
mindre brug af 
ordningen

 Større risiko for at 
nogle brugere vælger 
en anden type pose, 
hvilket 
erfaringsmæssigt giver 
en mindre mængde og 
dårligere kvalitet

 Risiko for tvister om 
fejlsortering ved 
afvigende farve eller 
lignende 

 Risiko for at husstande 
i villaer og rækkehuse 
fejlagtigt tror, de skal 
købe poser (uddeling 
af nedbrydelige poser 
til bioaffald fortsætter 
uændret med levering 
på beholderens låg) 

5. Vicevært/-
beboer-
repræsentant 
bestiller

 Frederiksberg 
Renovation leverer 
kasse på 
standplads med 
min. 1x100 poser 
(forventet 
årsforbrug for  
husstande). 
Kassen er forsynet 
med label med 
bestillerens navn 
og adresse. Det er 
kun vicevær-
ter/beboerrepræ-

 Tæt på borgeren 
 Effektiv distribution

 En vis risiko for 
misbrug af poser, da 
uddelingen sker 
gennem et ekstra led 
og ønske om 
tilgængelighed

 Fleksibilitet afhængig 
af ejendommens 
muligheder 

 Administration af 
bestillinger skal indgå i 
ressourceforbrug
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sentanter, som kan 
bestille til flere end 
egen husstand. 

6. Automater el. 
lign. på 
ejendomme

 Automaten rummer 
et vist antal ruller

 Påfyldning sker af 
skraldemand 

 Fleksibel løsning tæt 
på borgeren

 Effektiv distribution

 Risiko for misbrug af 
poser

 Markedet skal 
undersøges m.h.p. 
valg af egnet udstyr

 Udgifter til indkøb af 
automat

 Behov for plads til 
automat

7. Husstandsomde
ling u. bestilling 

 Aflevering af 4x25 
stk. poser i den 
enkelte borgers 
postkasse ved 
husstandsomdeling 
en gang årligt 
(Bladkompagniet, 
adresseløs 
forsendelse)

 Levering direkte til 
borgeren

 Merudgifter til 
distribution på ca. 
200.000-300.000 kr./år, 
hvis poser 
husstandsomdeles

 Uden adressent og 
derfor ikke sikkerhed 
for modtagelsen

 Behov for supplerende 
uddeling 

 Et vist spild af poser 
 Håndtering af 

tilbageløb med 
husstande der ikke har 
modtaget poser

8. Husstandsomde
ling m. bestilling 

 Aflevering af 4x25 
stk. poser i den 
enkelte borgers 
postkasse efter 
bestilling på 
kommunens 
hjemmeside 
(Bladkompagniet, 
adresseret 
forsendelse)

 Levering direkte til 
borgeren

 Begrænset risiko for 
misbrug på grund af 
bestilling

 Merudgifter til 
distribution på op til ca. 
1,3 mio. kr./år 
(forventeligt 32 kr. pr. 
brev ved op til 250 g 
pr. forsendelse med 
4x25 poser)

 Kræver aktiv handling
 Håndtering af 

tilbageløb med 
husstande der ikke har 
modtaget poser

Uddelingen af poser til madaffald er en tilbagevendende opgave, der samtidig rummer mulighed for at 
informere og sætte fokus på affaldssorteringen. Opgaven giver som sådan anledning til at overveje 
tilpasning af it-system og kontakt til borgere. Samtidig er det væsentligt at forholde sig til, hvordan 
bestående informationskanaler og rutiner kan anvendes ved indførsel af den nye ordning. 

Levering til standplads giver en lav grad af sikkerhed for, at posen modtages af bestilleren og en vis 
risiko for misbrug. Omvendt er der forbundet forholdsvist store omkostninger med levering til den enkelte 
modtager ved individuel bestilling. Leveringsomkostningerne ved individuel bestilling overstiger posernes 
værdi. 

Bortset fra et fåtal af meget engagerede borgere forventes det, at bestilling af affaldsposer er lavt 
prioriteret blandt størstedelen af borgerne. Det vurderes at være vigtigt at uddele poser for at øge 
mængderne og opnå en tilstrækkelig god kvalitet. 
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Beboersammensætningen er meget forskellig i ejendommene. Nogle borgere især i små boligforeninger 
har affaldshåndteringen tæt på, mens der især i store ejendomme ofte er en vicevært, som varetager 
ejendommens affaldshåndtering over for borgerne. 

Et gennemført dialogmøde med viceværter og beboerrepræsentanter har peget på, at der er forskellige 
behov blandt ejendomme og beboere. Både i mindre etageejendomme og i puljeejendomme, hvor flere 
ejendomme er sammen om affaldshåndteringen – især karréer med fælles gårdrum - er der typisk ikke 
en person, som kan varetage fordeling af poser til de enkelte beboere. 

Systemet og herunder uddelingen af poser skal så vidt muligt være intuitivt og enkelt at administrere. 
Flere steder er der en hyppig beboerudskiftning, hvilket forstærker dette behov. 

Ejendommens kontaktperson kan bestille nye ruller med poser via kommunens hjemmeside. Den enkelte 
borger kan se, om ejendommen har en kontaktperson, der varetager bestilling og fordeling af poser. Hvis 
ejendommen ikke har en kontaktperson, planlægges det, at man som borger enten selv kan købe poser i 
en dagligvareforretning eller afhente kommunens poser gratis på genbrugsstationen eller i Borger-
servicecenter. 

Uddeling af startpakke
Modellen vedr. uddeling af startpakker med køkkenkurve, en rulle med poser og informationsmateriale 
planlægges uddelt på samme måde, dvs. til en af ejendommen udpeget kontakt. 

Udvælgelse af ejendomme og kontaktpersoner
Både i forhold til kommunikationen med den ejendomsansvarlige omkring udpegning af kontaktperson og 
i forhold til uddeling af startpakker og poser bygges videre på den nuværende ”ansvarsfordeling”, hvor 
grundejeren er ansvarlig for egen ejendom. 

Ved at tilbyde ejendommen, der har en kontaktperson, at kommunen leverer nye ruller med poser uden 
særskilt beregning, gives en service i forhold til de ejendomme, der selv påtager sig en opgave. Da det 
er vigtigt for borgerne og kommunen at opnå størst mulig effekt, er hensigten, at der kan skabes grund-
lag for et godt partnerskab. 

Processen i forbindelse med udvælgelsen er overordnet:
A) Liste med ejendomme

- Filtrere de ejendomme fra, som ikke skal have ordningen for madaffald.
- Finde og beskrive regler for fravælgelse (plads, type).

 
B) Gamle kontaktpersoner

- Finde og tilføje de kontaktpersoner, vi i forvejen har registreret på ejendommene.
- B.1 skrive til ejendommene om det stadig er de rigtige kontaktpersoner.
- Ejendomme med kontaktpersoner som ikke længere eksisterer overføres til C.

 
C) Finde nye kontaktpersoner

- Skrive til ejendomme uden kontaktpersoner, at de bedes udvælge en.


