
Bilag 1

Forslag til indsamlingsordning for madaffald 

Notatet beskriver forslag til indsamlingsordning for madaffald, herunder baggrund, forventede mængder, 
kapacitetsbehov, tømningshyppighed, arbejdsmiljø, behandling m.v.

1. Baggrund
Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 
I henhold til kommunens Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 skal der være etableret en ordning for 
organisk affald i 2018. Planforslaget var i offentlig høring i 2013. Vedrørende organisk affald var der i 
høringssvar interesse for indsamlingen og tanker om eventuelle lugtgener. Bl.a. foreslog en borger at søge 
at undgå lugtgener i etageejendomme ved at indføre lufttætte beholdere, og at skakte tilpasses, så der 
kan afleveres poser i forskellige farver til organisk og restaffald med efterfølgende sortering. 

En anden borger påpegede behov for, at det organiske affald indsamles ligeså ofte som restaffald, så 
lugtgener undgås. Der blev desuden opfordret til at undersøge behandlingskapacitet, ligesom der var 
interesse for sammensætningen af gebyrerne. 

Endelig tilbød Københavns Kommune i sit høringssvar en tæt dialog med Frederiksberg om for eksempel 
organisk affald. Det nævntes bl.a., at det på grund af investeringernes størrelse og rækkevidde er vigtigt 
at undersøge, hvilke behandlingsløsninger, der samlet set fungerer bedst, og opnå konsensus herom. 

Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 blev vedtaget den 9. december 2013 uden ændringer ift. forslaget 
for så vidt angår organisk affald. I forhold til de indkomne høringssvar blev det bemærket, at forvaltningen 
ville forholde sig til de beskrevne forhold i forbindelse med den konkrete tilrettelæggelse af ordningen.

Øvrig baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. juni 2016, at forsøg med indsamling af bioaffald fra villaer og 
rækkehuse forlænges i yderligere et år, det vil sige til og med 2017, indtil der er truffet beslutning om 
eventuel indsamling af madaffald fra etageboliger. 

Affald og Genbrug afholdt den 21. marts 2017 et dialogmøde med viceværter og beboerrepræsentanter 
med henblik på at få input til madaffaldsordningens tilrettelæggelse med fokus på indretningen inde i 
lejligheder. 
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2. Overordnet beskrivelse af forslag til ny indsamlingsordning
Forslaget til indsamlingsordning for madaffald, som beskrives i dette notat, medfører behov for ændring 
af kommunens regulativ for husholdningsaffald og skal på den baggrund i offentlig høring. Beskrivelsen 
af ordningen sker derfor med forbehold for de ændringer, som høringen evt. giver anledning til. 

Fra villaer og rækkehuse indsamles madaffald uændret som bioaffald, der rummer både madaffald og 
haveaffald. Dvs. at det nuværende forsøg gøres til en fast ordning fra 2018. Baggrunden herfor er, at der 
i udgangspunktet er større omkostninger ved indsamling af madaffaldet i en særskilt beholder fra villaer 
og rækkehuse. Desuden spares der plads til en ny beholder ved, at både madaffald og grønt haveaffald 
afleveres i den samme beholder. Miljømæssigt kan det ikke entydigt afgøres, om den ene eller anden 
type af indsamling er at foretrække. 

Fra 1. marts 2018 foreslås igangsat indsamling af madaffald fra husholdninger i etageejendomme. 
Forslaget, der uddybes i de efterfølgende afsnit, er overordnet:

 Madaffald anvendes som betegnelse, da det er sigende og enkelt at forholde sig til som borger. 
 Ordningen er obligatorisk for alle husstande på Frederiksberg, dog sådan at der kan være nogle 

ejendomme, hvor det ikke er muligt at skabe plads til affaldsbeholderen til madaffald. 
 For at sende et klart signal om, at madaffaldet skal afleveres gennem den nye ordning, søges 

beholderkapaciteten til restaffald nedbragt. Det er målet, at halvdelen af restaffaldskapaciteten 
reduceres ved indførsel af den nye ordning og den anden halvdel senest et halvt år efter. 

 Alle husstande betaler et ensartet beløb for madaffaldsordningen tilsvarende øvrige ordninger for 
genanvendeligt affald m.v., mens der betales for restaffald efter beholderkapacitet. Herved er der 
incitament til at sortere madaffald.

 Madaffaldet afhentes ugentligt fra ejendomme med mindst 8 husstande og hver anden uge fra 
mindre ejendomme. 

 Madaffaldet opstår typisk i køkkenet. Ved ordningens indførelse uddeles materiel til opsamling af 
madaffaldet i køkkenet, hvilket umiddelbart tænkes at bestå af spande og grønne plastposer. De 
grønne poser fortsættes uddelt efterfølgende med henblik på at opnå størst mulig mængde 
madaffald af tilstrækkelig god kvalitet. Der fremlægges senere forslag om, hvordan uddelingen af 
poser skal foregå. 

 Behandlingen af madaffaldet skal ske ved udnyttelse af energi og næringsstoffer. Afsætningen 
forventes varetaget af I/S Amager Ressourcecenter (ARC), der i forvejen afsætter andre af 
kommunens genanvendelige materialer. Selve behandlingen ventes at ske på et privat 
biogasanlæg. Det overvejes at etablere et fælleskommunalt anlæg i hovedstadsområdet, hvilket 
imidlertid tidligst kan være klar om nogle år. 

 Kommunens institutioner m.v. deltager i ordningen for madaffald tilsvarende etageejendomme 
og efter samme regler som for øvrigt genanvendeligt affald m.v. Der sker en individuel tilpasning 
af beholderantal og evt. indendørs opsamlingsmateriel.

 Indsamlingen udføres af Frederiksberg Renovation, der indsamler både bioaffald gennem det 
igangværende forsøg og restaffald. 
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Ved indførsel af den nye ordning for madaffald foreslås desuden følgende ændringer: 
 Mulighed for tømning af restaffald hver 14. dag. For bl.a. at imødekomme nogle borgeres ønsker 

og minimere udgifter til indsamling af restaffald gives mulighed for afhentning hver 2. uge, hvilket 
især er relevant for villaer og rækkehuse med en lav mængde restaffald.

 I villaer og rækkehuse igangsættes forsøg med indsamling af pap i papirbeholderen. 
Indsamlingen af pap som led i storskraldsindsamlingen ophører samtidig. 

 For at minimere pladsen til affaldsbeholdere i villaer og rækkehuse overvejes det at indsamle 
plast og metal fra tilmeldte villaer og rækkehuse samlet som et forsøg. Affaldet afleveres til 
sortering på ARC med henblik på videre afsætning. Afhængig af bl.a. den samlede økonomi 
fremlægges evt. senere beslutningsforslag herom.

3. Mængde
Fra etageboliger forventes indsamlet i gennemsnit ca. 0,5-0,7 kg madaffald pr. husstand pr. uge, mens der 
forventes ca. 1,35 kg madaffald fra husstande i villaer og rækkehuse.1 Fra etageboliger forventes mæng-
derne, der kan indsamles særskilt at være noget mindre, hvilket bl.a. bygger på, at potentialet ved tidligere 
undersøgelser er opgjort til at være omtrent halvt så stort som for villaer og rækkehuse (op til 2,5 kg pr. 
husstand pr. uge i etageboliger over for 4,3 kg pr. husstand i haveboliger).  

Ved en ordning for etageboliger, forventes indsamlet ca. 1.300 ton pr. år.2 Fra indsamlingen af bioaffald 
fra villaer og rækkehuse indsamles ca. 160 ton madaffald pr. år. Dvs. at der i alt forventes indsamlet ca. 
1.460 ton pr. år, hvilket vil øge genanvendelsen for husholdningsaffald med ca. 4 procentpoint.3 
Indsamlingen forventes også at give en afledt effekt med øget opmærksomhed på sortering af andre 
affaldstyper.

Genanvendelsen af husholdningsaffald var i 2016 på 38 procent, og det forventede bidrag vedrørende 
madaffald vurderes at være essentielt om end ikke tilstrækkeligt ift. opnåelse af kommunens mål på 42 
procent i 2018 og 50 procent i 2022.

Miljømæssigt rummer indsamlingen af madaffald en række perspektiver. Ved forbrænding af restaffald 
sker en udnyttelse af energien til produktion af el og varme, mens madaffald ud over energi ved f.eks. 
bioforgasning også giver mulighed for at udnytte det afgassede materiale til jordforbedring. Især 
næringsstoffer som f.eks. fosfor er begrænsede. Desuden giver anvendelse af biogas i transportsektoren 
mulighed for at erstatte fossile brændstoffer, hvilket bl.a. kan være relevant i forhold til tunge køretøjer.

4. Beholdere og kapacitet
Vedrørende beholdere på ejendomme tages på baggrund af nedenstående udgangspunkt i en kapacitet 
på ca. 10-20 liter pr. husstand pr. uge. 

1  Ved forsøg med bioaffald indsamles 162 ton madaffald pr. år fra ca. 2.300 husstande.
2  Ved 50.000 husstande i etageejendomme med hver 0,5 kg. pr. uge = 1.300 ton pr. år.
3  Ved 1.462 ton (1.300+162) øges genanvendelsen baseret på 2016-tal fra ca. 38 procent til ca. 42 
procent. 
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Til sammenligning er normen for beholderkapacitet til restaffald 125 liter pr. husstand pr. uge, idet den 
faktiske volumen varierer fra ca. 50 liter til ca. 180 liter pr. husstand pr. uge bl.a. afhængig af antal personer 
i husstanden.

Madaffald vejer meget ift. volumen, hvorfor der er behov for mindre beholdervolumen til madaffald 
sammenlignet med restaffald. Typisk vejer madaffald op til ca. 10-15 kg pr. 100 liter beholdervolumen, 
mens restaffald vejer op til i størrelsesordenen 7-8 kg pr. 100 liter. 

Da mængderne af madaffald varierer fra husstand til husstand og fra uge til uge, vurderes der behov for, 
at der som minimum stilles en beholderkapacitet til etageboliger og haveboliger på mindst hhv. 7 og 13,5 
liter pr. uge til rådighed. For yderligere at give plads til voksende mængder foreslås udgangspunktet som 
nævnt fastsat til ca. 10-20 liter pr. husstand pr. uge. Erfaringer fra andre kommuner understøtter et 
kapacitetsbehov i den angivne størrelsesorden.4 Kapacitetsopgørelsen fremgår af tabel sidst i dette 
dokument.

En bred vifte af beholderstørrelser giver de største muligheder for at tilpasse kapaciteten til den enkelte 
ejendom og dermed minimere pladsbehovet. Affaldets vægt og beholdernes vægtfordeling betyder 
imidlertid, at nogle beholdere ikke er egnede til madaffald. Af hensyn til bl.a. arbejdsmiljø, lagerkapacitet, 
beholdernes levetid og effektivitet ved tømning tilbydes som udgangspunkt beholdere til madaffald i 
størrelserne 140 og 240 liter, hvilket på større ejendomme giver mulighed for, at der er en beholder på 
hver standplads. 

Ift. indsamlingen fra især villaer og rækkehuse har det været overvejet, om der skal tilbydes beholdere 
med flere rum, f.eks. to-delte beholdere til hhv. restaffald og madaffald. Imidlertid begrænser to-delte 
beholdere mulighederne for at tilpasse kapaciteten til den enkelte affaldstype og giver behov for indkøb af 
særlige biler til denne opgave og følgelig mindre fleksibel anvendelse af renovationsbilerne. Desuden giver 
særskilte beholdere, der afhentes af hver sin bil, ikke forvirring om, hvorvidt affaldet holdes adskilt. 

Opgaven vedrørende udsætning af nye beholdere til madaffald og uddeling af indendørs 
opsamlingsmateriel (f.eks. spande og poser) foreslås varetaget af Frederiksberg Renovation, evt. med 
bistand fra underleverandør. Opgaven og snitflader i forhold til uddelingen beskrives forud for indkøbet, 
der på grund af størrelsesordenen forventes at ske ved udbud. 

5. Tømningshyppighed ift. eventuelle gener og arbejdsmiljø 
Erfaringer fra forsøg med indsamling af bioaffald fra villaer og rækkehuse viser, at afhentning hver 2. uge 
i sommerhalvåret og hver 4. uge i vinterhalvåret som helhed er velfungerende. 

I etageejendomme må forventes større risiko for gener, da man bor tættere, og der ikke er samme ejerskab 
til de enkelte beholdere. 

På den baggrund foreslås det, at afhentningen af madaffald sker ugentligt for etageejendomme med 
mindst 8 lejligheder. For mindre etageejendomme med 4-7 husstande sker afhentningen hver 2. uge, mens 

4 Vejle Kommune angiver et omtrentligt kapacitetsbehov på 10 l/husstand om ugen, mens det er ca. 20 
l/husstand om ugen i Halsnæs Kommune.
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det nuværende forsøg med bioaffald fra villaer og rækkehuse fortsætter uændret med tømning hver 2. uge 
i sommerhalvåret og hver 4. uge i vinterhalvåret. 

Tømningen af madaffald fra etageejendomme sker med to mand på bilen, så der kan tømmes fra alle 
liftadresser m.v. tilsvarende restaffald. 

Eventuelle gener for borgerne
De gener, som borgerne kan risikere at opleve ved indsamling af madaffald adskiller sig i udgangspunktet 
ikke sig fra restaffald. Imidlertid kan indsamling af madaffald i visse tilfælde give anledning til flere og 
tydeligere gener. De gener, som kan risikere at opstå, vedrører typisk lugt, skadedyr og uhygiejniske eller 
uæstetiske forhold. Årsagerne kan f.eks. være, at madaffaldet ikke er emballeret tilstrækkeligt godt, eller 
at der ikke er tømt som planlagt. 

Der kan derfor være behov for øget opmærksomhed og dialog med vicevært/beboerrepræsentanter for at 
minimere eventuelle gener. For at forebygge og minimere eventuelle gener er det kun ejendomme med op 
til og med 7 husstande, der ikke får hentet ugentligt. I meget varme perioder kan der være behov for oftere 
tømning af madaffaldet blandt de ejendomme, som ikke får hentet ugentligt. Der vil senere blive fremlagt 
et forslag til beredskab herfor. 

Arbejdsmiljø
Frederiksberg Renovation foreslås at stå for indsamlingen af madaffaldet, der ligesom restaffald indeholder 
potentielt sundhedsskadelige svampesporer og bakterier. 

Kommunen har i den henseende et ansvar som arbejdsgiver. Indsamlingen af madaffald søges tilrettelagt 
med henblik på at mindske påvirkningen af skraldemændene i forbindelse med tømningen af beholdere i 
skraldebilerne. På den baggrund planlægges der indkøbt biler med høj indlæsning og udsugning.

6. Sortering og opsamling i boligen
I forbindelse med ordningens indførelse uddeles materiel til opsamling af madaffald i de enkelte lejligheder. 
Materiellet, som forventes tilbudt, omfatter en spand, der eksempelvis kan opbevares under 
køkkenvasken. Desuden uddeles poser på 10 l, da erfaringer viser, at det er vigtigt at tilbyde poserne for 
at opnå de størst mulige mængder af madaffald af en god kvalitet. 

Materiellet svarer overordnet til det, som allerede er uddelt til villaer og rækkehuse ved det igangværende 
forsøg med indsamling af bioaffald, dog sådan at der uddeles grønne plastposer til etageboliger. 
Plastposerne er valgt ud fra hensyn til funktionalitet, og da forbehandlingsanlæg kan frasortere poserne. 
Vedrørende villaer og rækkehuse fortsættes med uddeling af bioposer af majsstivelse, idet nedbrydning 
af poserne er vigtigt på den type af anlæg, som kan behandle kombineret haveaffald og madaffald. Der er 
redegjort nærmere for forskellige poser i særskilt bilag.

Vedr. uddeling af poser i den efterfølgende driftssituation overvejes det, hvordan dette kan foregå mest 
hensigtsmæssigt med henblik på at opnå en enkel distribution og minimere risiko for misbrug.
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7. Behandling
Ved forbrænding energiudnyttes restaffaldet til produktion af el og varme, mens der ved behandlingen af 
kommunens madaffald stilles krav om, at der både sker en udnyttelse af energi og næringsstoffer til 
jordforbedring. 

Det forudsættes, at afsætningen af kommunens madaffald kan ske gennem ARC. ARC er i dialog med 
Københavns Kommune om evt. etablering af et bynært biogasanlæg. Et evt. anlæg kan dog ikke være 
klart allerede i 2018. Overvejelserne tager på den baggrund udgangspunkt i, at behandlingen på kort sigt 
udbydes, mens kommunen på længere sigt eventuelt deltager i etablering af behandlingskapacitet i 
fælleskommunalt regi. 

Vedrørende behandlingen forventes der stillet krav til gasudbytte. Der kan evt. også redegøres for 
massebalance herunder andel til genanvendelse og forbrænding samt evt. øvrige oplysninger.

8. Transportafstand og evt. omlastning
Ved tidligere udbud er der stillet krav om, at anlægget, hvor kommunen aflæsser det indsamlede affald, 
ligger maksimalt 20 km væk. Det kan overvejes, om der skal tillades en større afstand til behandlingsanlæg 
med henblik på at opnå en større konkurrence, forudsat tilbudsevalueringen tager højde for kommunens 
evt. merudgifter til længere transport. 

Ved indsamling af madaffald er det vigtigt, at behandlingsløsningen er robust og tilgængelig, da der af 
hygiejnehensyn ikke kan ske oplagring. Det er derfor relevant at være opmærksom på behovet for back 
up ved f.eks. tekniske problemer. 

9. Sammenhæng med anden indsamling
Med henblik på så vidt mulig at undgå, at indsamlingen af madaffald betyder, at der kommer flere 
beholdere, er det overvejet, hvordan det samlede antal beholdere kan minimeres, og hvordan 
indsamlingen i de andre affaldsordninger kan ske mere effektivt. 

Ved igangsætning af ordningen for madaffald arbejdes der videre med følgende:
a. Mindre kapacitet til restaffald og mulighed for nedsat tømningsfrekvens
b. Forsøg med indsamling af pap i samme beholder som papir fra villaer og rækkehuse
c. Evt. forsøg med indsamling af plast og metal i samme beholder fra villaer og rækkehuse

Ad a. Mindre kapacitet til restaffald og mulighed for nedsat tømningsfrekvens
Med henblik på at øge genanvendelsen og minimere antallet af beholdere på de enkelte ejendomme søges 
beholderkapaciteten for restaffald reduceret svarende til den nye kapacitet til madaffald. 

Det er målet at reducere udgifterne til indsamling af restaffald med halvdelen af udgifterne til Frederiksberg 
Renovations indsamling af madaffald fra etageboliger senest i 2019. Udskiftningen af beholdere kræver 
detaljeret kendskab til forholdene på den enkelte ejendom og vil være længerevarende.

Ordningen for restaffald foreslås ændret, så der gives mulighed for at få nedsat tømningsfrekvens for 
restaffald, idet der uændret stilles krav om, at der er tilstrækkelig beholderkapacitet på en godkendt 
standplads. 
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Ad b. Forsøg med samlet indsamling af papir og pap fra villaer og rækkehuse
Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 rummer forslag om sammenblanding af visse typer genanvendeligt 
affald bl.a. med henblik på at frigøre plads til beholdere til madaffald. Status er imidlertid, at der ikke er 
grundlag for at forvente, at der inden for en kortere tidshorisont etableres anlæg til central sortering af 
genanvendeligt affald i hovedstadsområdet. 

Vedrørende papir og pap er der usikkerhed, om det giver bedst mening at indsamle materialet samlet, eller 
om pap skal udvides til at omfatte kartoner af drikkevarer og pizzabakker. 

Med henblik på at øge genanvendelse ved en forbedret service foreslås det på nuværende tidspunkt at 
gøre forsøg med at indsamle pap i papirbeholderen fra villaer og rækkehuse. Dette affald afleveres særskilt 
på modtageanlæg, hvorved den reducerede værdi af materialet ikke påvirker hele kommunens mængde. 
Stort pap, der ikke kan være i beholderen, medtages, hvis det stilles ud til skel i forbindelse med tømning. 
Indsamling af pap i forbindelse med storskrald ophører under forsøget. 

Ad c. Evt. forsøg med samlet indsamling af plast og metal fra villaer og rækkehuse 
For at minimere pladsen til affaldsbeholdere i villaer og rækkehuse overvejes det at indsamle plast og 
metal samlet som et forsøg. Metal fylder typisk forholdsvist lidt, og hvis der mangler plads i beholderen til 
den samlede affaldstype kan den erstattes af en større beholder. Affaldet afleveres til ARC med henblik 
på sortering og videre afsætning. Aktuelt er økonomien herved dog uafklaret, hvorfor der evt. senere 
fremlægges beslutningsforslag herom.

10. Kommunikation og planlægning m.v. 
Affald og Genbrug afholdt den 21. marts 2017 et dialogmøde med viceværter og beboerrepræsentanter 
med henblik på at indlede en dialog om den kommende ordning i.h.t. Affalds- og Ressourceplan 2014-
2018. 

I forbindelse med ordningens implementering informeres borgerne om sortering m.v. Der vil senere blive 
redegjort for de enkelte initiativer.

Planlægning af ordningen sker i øvrigt inden for forvaltningens eksisterende ressourcer. Især ved ordning-
ens praktiske implementering i foråret 2018 forventes et stort pres på personaleressourcerne i Frederiks-
berg Renovation, Borgerservicecenter (f.s.v.a. personale i den enhed der håndterer henvendelser om 
affald) og Affald og Genbrug. I en periode forudses der på den baggrund behov for at udskyde andre 
opgaver.

11. Implementering
Indsamlingen af madaffald fra etageejendomme implementeres i to faser fra 1. marts 2018 til udgangen af 
2019. Første fase gennemføres i 2018. Der startes som udgangspunkt med de husstande, hvor der ikke 
er større pladsmæssige eller andre umiddelbare udfordringer. 

Anden fase i 2019 vedrører de skønsmæssigt 20-30 procent af husstandene, som bor i ejendomme, hvor 
der ikke umiddelbart kan skabes plads, og hvor der derfor er behov for en opfølgende indsats og en konkret 
vurdering. Det forventes, at nogle etageejendomme vil opnå fritagelse på grund af pladsforhold. 
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Tabel 1. Beholderkapacitet til madaffald og tømningsfrekvens
Ejendoms-
størrelse (antal 
husstande)

Beholdere (antal 
og størrelse i liter) 

Tømnings-
frekvens 
(uger i 
mellem 
tømning)

Ugentligt 
beholder-
volumen pr. 
ejendom/ 
standplads 
(liter)

Ugentligt 
beholder-
volumen/ 
husstand 
(liter)

Madaffald
4-7 150 (140 l) 2 70 10-18
8-15 500 (140 l) 1 140 9-18
16-30 400 (240 l) 1 240 8-15

Etageejd.

Over 30 1.100 (240 l) 1 240 8-15
Ekstra/reserve - ca. 250 1 - -
I alt - ca. 2.400 - - ca. 10-20
Bioaffald (igangværende forsøg)
Villaer og rækkeh. 1-3 1.950 (240 l) 2/41 120/60 40-120/20-60

1. Henholdsvis sommer-/vinterhalvår.


