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Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte. GRØNT 
fordi vi vil mere genbrug, og HJERTE fordi vi arbejder for 
løsninger, der virker i en levende og pulserende by. Af-
faldet skal ikke kun væk, det skal ind i de rette kredsløb, 
så vi kan udnytte ressourcerne i affaldet. 

Vi skal i fællesskab mindske mængden af affald til for-
brænding. Det betyder, at vi alle hver især skal sortere 
vores restaffald bedre. Det mål vil vi nå ved at arbejde på 
løsninger, der både øger sorteringen og fungerer i hver-
dagen. Frem til 2018 vil vi derfor blandt andet:

• Være i tæt dialog med borgere, virksomheder og af-
faldsansvarlige for på den ene side at lytte til behov 
og på den anden side informere og vejlede bedst 
muligt

• Indsamle organisk affald til genbrug, så vi kan holde 
næringsstofferne i kredsløb

• Holde materialeressourcerne i kredsløb og gøre sor-
teringen nemmere for borgerne

• Nytænke affaldsindsamlingen og finde de løsninger, 
der passer bedst til Frederiksberg.

Jeg håber, at du vil finde vores Affalds- og Ressourceplan 
2014 – 2018 spændende. Hvis du har idéer og kommen-
tarer til, hvordan vi realiserer planens mål, hører vi natur-
ligvis gerne fra dig.

ET ENDNU 
GRØNNERE 
FREDERIKSBERG

BORGMESTER JØRGEN GLENTHØJ
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Frederiksberg har særlige udfordringer på affaldsområ-
det. Vi bor tæt, og indbyggertallet vokser fortsat. Derfor 
er der ikke plads til flere affaldsbeholdere, hverken i går-
den eller ud til gaden. Vi har praktisk taget ingen affald 
fra industri og landbrug – men mange restauranter og an-
dre serviceerhverv. Der er få villaer – og derfor kun små 
mængder haveaffald. Til gengæld bliver en relativt stor 
andel af husholdningsaffaldet sendt på forbrændings-
anlægget. Kun hver 3. husstand har bil, og endnu færre 
trailer, så derfor er behovet stort for at kunne få afhentet 
storskrald. 

Genanvendelsen stiger. Borgerne på Frederiksberg gen-
anvendte i 2012 28 procent af husholdningsaffaldet – 4 
procentpoint mere end i 2008. Bispeengen Genbrugssta-
tion, der blev åbnet i august 2012, bidrager mærkbart til 
genanvendelsen.

Meget kan gøres bedre. Selv om vi sorterer mere og mere 
affald til genanvendelse, er der desværre stadig for me-
get affald, som ikke sorteres korrekt. Papir, haveaffald, 
pap, byggeaffald, plast, glas og metal kan genanvendes, 
men for meget bliver brændt. Også farligt affald og elek-
tronik ender nogle gange i restaffaldet til forbrænding, 
hvilket er miljømæssigt problematisk og fører til tab af 
sparsomme ressourcer. 

Organisk affald (primært madaffald) bliver også brændt, 
men kunne gøre større nytte, hvis det blev udsorteret til 
biogas- eller komposteringsanlæg. Problemet er, at det 

kræver plads til en ekstra affaldsbeholder, og er svært at 
kombinere med affaldsskakte og skraldesug.

Storskraldet er et problem. Det tager plads op i gårdene 
og roder på fortovene, det er vanskeligt for borgerne at 
sortere, og indsamlingen med mange tunge løft er ikke 
godt for skraldemændenes arbejdsmiljø. Samtidig har fo-
kus på sortering af storskraldet ikke ført til, at andelen 
til genanvendelse er steget så meget som håbet, og bor-
gerne ønsker indsamling af flere affaldstyper. Derfor er vi 
nødt til at tænke nyt og finde løsninger, som giver en høj 
genanvendelse, og hvor det er nemt for brugerne, sikkert 
for skraldemændene og til gavn for miljøet.

På Frederiksberg prioriterer vi vejledning og dialog hø-
jere end kontrol og sanktioner. Vi er nationale pionerer 
med vores korps af genbrugsguider, der rådgiver bor-
gere og virksomheder om korrekt sortering. For uanset 
kommunens regulativer, er omfanget og kvaliteten af sor-
teringen helt afhængig af, om det lykkes at motivere og 
gøre borgerne endnu bedre rustede til at sortere. 

I den tætte by skal affaldsindsamlingen tilpasses borger-
nes behov. Børnene skal i skole og de voksne på arbejde, 
samtidig med, at skraldebilerne skal frem. På begrænset 
plads ønsker vi flere cykelstier, parkeringspladser, grøn-
ne områder, byliv – og plads til afhentning af affald. Ud-
fordringen er at balancere en effektiv affaldsindsamling 
med byens liv og begrænsede plads.

BAGGRUND
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RESSOURCER I DEN CIRKULÆRE ØKONOMI 
Traditionelt har vi fulgt produkter lineært fra vugge til 
grav, hvor slutbrugeren havde ansvaret for affaldet – en 
bivirkning af forbruget. Men i fremtiden vil affald være 
en vigtig kilde til væsentlige ressourcer i produktionen. 
Sjældne metaller, jordarter og næringsstoffer er eksem-
pler på begrænsede materialeressourcer, som man i vi-
dest muligt omfang skal udnytte, inden affaldet bliver til 
energi ved forbrænding. EU-kommissionen har konkret 
peget på 35 kritiske råstoffer, som de forventer mangel 
på i EU inden for 50 – 200 år.

Cirkulær økonomi handler om at sikre ressourcerne i 
kredsløb, blandt andet ved hjælp af forretningsmodeller, 
som bidrager til mere enkle (og lettere genanvendelige) 
produkter, og anvendelse af materialerne i nye produk-
ter.

Derfor er genanvendelse nødvendigt, men i sig selv ikke 
tilstrækkeligt, for at undgå tab af materialeressourcer. 
Hvor der er størst risiko for ressourceknaphed, skal der 
alt andet lige sættes først ind. Der skal også være kvalitet i 
genanvendelsen, så de genbrugte materialer reelt erstat-
ter nye jomfruelige materialer. Eksempelvis vil genbrug 
af gamle mursten til nyt byggeri erstatte nye byggema-
terialer, mens nedbrydning af gamle mursten til fyld ved 
anlægsprojekter ikke mindsker behovet for nye mursten. 

KOMMUNENS ROLLE
Målet i Frederiksbergstrategien er, at vi vil udvikle og 
fremme innovative miljø- og klimaløsninger, som skaber 
bedre livskvalitet for borgerne og som er særligt egnede i 
tætte byområder som Frederiksberg.

Dette gælder selvfølgelig også på affaldsområdet, hvor 
kerneopgaven er at sikre velfungerende indsamlingsord-
ninger, der først og fremmest afspejler borgernes behov. 
Med det udgangspunkt vil der være behov for at ændre 
indsamlingen, så en bedre sortering ikke optager mere 
plads, hverken i hjemmet eller i form af flere beholdere 
på ejendommen, ligesom det skal være intuitivt og enkelt 
at bidrage til kvalitet i genanvendelsen. 

Mængdemæssigt har organisk affald et stort potentiale 
for at udnytte både ressourcer og energi i det grønne af-
fald. For at udnytte potentialet skal det imidlertid sikres, 
at både behandling og indsamling fungerer og samlet set 
giver en gevinst. Indsamlingssystemet skal være robust 
og tilpasses byens behov og samtidig sikre en høj kvalitet 
af det indsamlede materiale. 

For det tørre affald kan et fælles sorteringsanlæg for em-
ballager forenkle sorteringen for borgerne og begrænse 
behovet for affaldsposer i køkkenet og beholdere i går-
dene. Samtidig kan et moderne sorteringsanlæg med 
sensor- og robotteknologi skabe langt højere kvalitet af 
genanvendelsen. Der er i dag et velfungerende marked 
for blandt andet papir og glas, men der er andre affalds-

Med aftalen om Amager Ressourcecenter (ARC) har Frede-
riksberg Kommune spillet en vigtig rolle i at forene behov for 
ny forbrændingskapacitet med hensyn til ressourcedagsor-
denen og dermed en mere bæredygtig udvikling. 

Vi ejer 17,5 procent af det nye forbrændingsanlæg, som skal 
stå færdigt i 2017. Regeringens ressourcestrategi varsler 
en modernisering af affaldsforbrændingssektoren, hvor en 
konsekvens kan være, at kommunernes affald skal sendes i 
udbud.

ARC 
AMAGER RESSOURCECENTER
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typer, hvor der skal ske en udvikling med henblik på, at 
ressourcerne udnyttes bedre. I respekt for borgernes 
indsats vil vi derfor ikke øge sorteringen, med mindre vi 
sikrer, at der er egnede behandlingsmuligheder for det 
udsorterede affald.

Samtidig skal vi sikre miljøet. Her skal vi være særligt 
opmærksomme på farligt affald, batterier og småt elek-
tronik, som vi desværre stadig finder i restaffaldet til for-
brænding. Derfor skal der yderligere fokus på at gøre det 
nemt for borgerne at bruge affaldsordningerne.

Ved ændringer i indsamlingen bliver dialog med og vej-
ledning af borgere og virksomheder endnu mere essen-
tiel. Dialogen skal bruges aktivt, så affaldssystemet til-
passes efter borgernes forskellige behov. Vejledningen 
skal ud over at forklare, hvordan indsamlingen foregår, 
forankre viden om og forståelse for sammenhængene i 
affaldssystemet, så handlingerne bliver til faste rutiner. 

Endelig har kommunen et ansvar for affaldet fra egen 
virksomhed. Det omfatter institutioners løbende affalds-
produktion, affald fra parker og byens rum og affald fra 
vedligeholdelse af bygninger og fra bygge- og anlægsar-
bejder herunder nedrivning. Kommunens indkøb og valg 
af design er med til at bestemme sammensætningen og 
mængderne af affald mange år ud i fremtiden. Derfor 
skal kommunens indkøb og måde at gøre tingene på af-
spejle et øget fokus på ressourcerne. 

Konkurrenceudsættelse og efterfølgende hjemtagelse 
af størstedelen af affaldsindsamlingen var en god be-
slutning. Indsamlingen er konkurrencedygtig og stadigt 
mere effektiv, og forsyningssikkerheden er opretholdt. 
Vi er stolte af kommunens nye skraldebiler, der giver et 
bedre arbejdsmiljø, større trafiksikkerhed og lavere luft-
forurening. 

FREDERIKSBERG 
RENOVATION

Gebyrerne blev fra 2010 ændret for at skabe større 
tilskyndelse til at sortere affald til genbrug. Samtidig 
skete der en væsentlig forenkling af gebyrerne. Det er 
overordnet indtrykket, at kommunens gebyrstruktur 
både er gennemskuelig, enkel at administrere og giver 
incitament til at sortere affald til genbrug. En undtagel-
se er grundgebyret for erhverv, som giver anledning til 
frustration for både virksomheder og kommunen.

GENBRUG  
BETALER SIG
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Med udgangspunktet i Frederiksbergstrategien er der 
fastlagt et overordnet mål for Affalds- og Ressourceplan 
2014 - 2018 om at nedbringe mængden af husholdnings-
affald til forbrænding med 20 procent per indbygger i 
2030. Dette mål tager afsæt i den indgåede politiske af-
tale om Amager Ressourcecenter (ARC). Det er en ambi-
tiøs målsætning, når affaldsforbrændingen historisk set 
er vokset i takt med den økonomiske udvikling.

• Målet er en reduktion af mængden af restaffald til 
forbrænding på 7 procent per indbygger i 2018.

• Målet er en reduktion af mængden af restaffald til 
forbrænding på 14 procent per indbygger i 2024.

Derudover skal genanvendelsen af husholdningsaffald 
stige. 

• Målet er en stigning i genanvendelsen af hushold-
ningsaffald fra 25 procent i 2011 til 42 procent i 
2018.

• Målet er en genanvendelse af husholdningsaffald 
på 50 procent i 2022, idet vi i planperioden arbejder 
målrettet på at opnå målet før.

Det samlede mål for husholdningsaffald i 2018 ledsages 
af følgende delmål: 

ORGANISK AFFALD
Vi vil etablere en ny indsamlingsordning for organisk 
affald. En høj kvalitet i det indsamlede materiale er af-
gørende for, at næringsstofferne efterfølgende kan ud-
nyttes i naturens kredsløb. Fokus vil derfor være på en 
obligatorisk indsamling fra villaer af hensyn til kvaliteten, 
herunder indsamling af næringsrigt haveaffald. Etagebo-
liger kan deltage på frivillig basis, forudsat at kvaliteten 
er tilstrækkelig høj. 

• Målet er, at hovedparten af det indsamlede materiale 
anvendes til bioforgasning. 

GLAS, PAPIR, PAP, PLAST OG METAL SAMT ANDET 
TØRT HUSHOLDNINGSAFFALD
Glas og papir er eksempler på velfungerende indsam-
lingsordninger, hvor mængderne har stor betydning for 
den samlede genanvendelse, og dermed også for mulig-
heden for at nå det samlede mål for husholdningsaffald. 
Mængderne af pap, plast og metal er mindre, men der er 
en forholdsvis stor andel, som ikke bliver sorteret i dag. 
For andet tørt husholdningsaffald kan det overvejes se-
nere at fastsætte mål for genanvendelse. 

• Målet er at indsamle følgende dele af de potentielle 
mængder til genanvendelse: Glas 85 procent, papir 
70 procent, pap 50 procent, plast 40 procent og me-
talemballage 60 procent.

MÅL



20 PROCENT MINDRE RESTAFFALD 
PER INDBYGGER I ÅR 2030

2011

98.782

117.949

326 KG

261 KG

32.199 TON

30.757 TON

2018
-7%

2024
-14%

2030
-20%

Udvikling 
per indbygger 
i procent

Restaffald  
per indbygger 

Restaffald til 
forbrænding

Antal 
indbyggere
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FARLIGT AFFALD OG ELEKTRONIK
Farligt affald kan skade mennesker og miljø. Elektronik 
indeholder sjældne jordarter og metaller samt visse far-
lige stoffer. Med det nuværende fravær af beholdere, en-
der en del af affaldet i beholderne til restaffald.

• Målet er at indsamle 80 procent farligt affald og 80 
procent elektronik.

BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD
Bygninger og andre anlæg indeholder betydelige res-
sourcer, for eksempel mursten og kobber, hvor der er 
forbrugt energi ved udvindingen og sket en bearbejd-
ning. En del af ressourcerne indeholder skadelige stoffer 
som for eksempel PCB, kviksølv og bly, der skal bortskaf-
fes af hensyn til menneskers sundhed og miljø.

• Målet er at sikre ressourcerne i alle faser, det vil sige 
ved anlæg, renovering og nedrivning.

KVALITET I GENANVENDELSEN
Målene for genanvendelse er ikke i sig selv tilstrækkelige, 
da ressourcekredsløbet først er etableret, når materia-
lerne erstatter nye råvarer af samme kvalitet. Det er især 
relevant for plast, hvor kvaliteten daler, når der kun er fo-
kus på at opnå den største mængdemæssige genanven-
delse. Kvalitet i genanvendelsen er også centralt i forhold 
til sammensatte produkter eller ved sammenblanding og 
efterfølgende sortering af affaldstyper.

• Målet er, at de indsamlede materialer til genanven-
delse erstatter nye råvarer af højest mulig værdi.

Ud over mål om affald og ressourcer har planen til formål 
at understøtte øvrige kommunale planer. For eksempel 
i initiativer om ren luft, mindre støj, udnyttelse af byens 
rum og bedre fremkommelighed samt sikkerhed og tryg-
hed i trafikken.

På affaldsområdet er Frederiksbergstrategiens målsæt-
ninger om at arbejde tværgående, indgå i partnerskaber, 
satse på bæredygtige løsninger og få mere ud af inve-
steringer i byen særligt væsentlige. Genbrugsstationen 



Udvikling 
per indbygger 
i procent

RESSOURCER

SORTERET 
HUSHOLDNINGSAFFALD

KORTLAGT FREMSKREVET MÅL

ÅR2011 2014 2015 2016 2017 2018|2022

TOTAL GENANVENDELSE 25 34 36 38 40 42 | 50 PROCENT

GLAS 64 69 74 78 83 85 PROCENT

PAPIR 63 65 67 69 70 70 PROCENT

PAPEMBALLAGE 35 41 44 47 49 50 PROCENT

PLASTEMBALLAGE 11 19 22 25 28 40 PROCENT

METALEMBALLAGE 21 28 32 36 39 60 PROCENT

FARLIGT AFFALD 18 57 64 71 78 80 PROCENT

ELEKTRONIK 45 67 71 75 78 80 PROCENT

2018|2022

Målet for den totale genanvendelse af husholdningsaffald er fastsat til 50 procent i 2022, idet vi i planperioden arbejder målrettet på at opnå målet før.
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er etableret på kommunegrænsen sammen med Kø-
benhavns Kommune, og kan med fordel anvendes som 
mødested til andre aktiviteter. Eksempelvis i områdefor-
nyelsen i den nordlige del af kommunen. Affaldsforbræn-
dingen sker i et interessentskab med 4 andre kommuner. 
Et fremtidigt sorteringsanlæg kræver et bredt, regionalt 
partnerskab med såvel kommuner som private. Der er 
derfor væsentlige stordriftsfordele på affaldsområdet, 
hvor samarbejde og fælles løsninger bidrager til, at et mil-
jømæssigt højt ambitionsniveau ikke bliver unødigt dyrt 
for borgere og virksomheder.

AFFALDSFOREBYGGELSE
Affaldsforebyggelse er et væsentligt element i en bære-
dygtig udvikling og kan for eksempel ske ved at vedlige-
holde og vælge produkter med længere levetid. Forebyg-
gelse er imidlertid ikke en del af denne plan. Vi afventer 
en national affaldsforebyggelsesplan, som vil danne bag-
grund for kommende initiativer fra kommunen.

REALISERING OG OPFØLGNING PÅ PLANENS MÅL
Realiseringen af flere af planens mål er afhængig af en 
række forhold og samarbejder med andre parter. Der er 
på den baggrund brug for at være særligt opmærksom, 
så vi i tide kan formulere nye initiativer eller opskalere 
allerede igangsatte initiativer for at nå målene i planen.

Opfølgningen sker ved årlige kortlægninger første gang 
i 2015 på baggrund af oplysninger for 2014. Opfølgnin-
gen ledsages efter behov af forslag til supplerende ini-
tiativer eller opskalering af initiativer. Der gennemføres 
desuden en mere udførlig evaluering i 2016.
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Dialog er essentielt for vores indsats på affaldsområdet. 
Vi er pionerer i forhold til direkte dialog med borgerne, 
ejendommenes affaldsansvarlige, kommunens institu-
tioner og virksomhederne. Blandt andet vores korps af 
genbrugsguider er unikt og har givet anerkendelse i af-
faldsnetværkene, sammen med vores personlige vejled-
ning ude ved institutioner og virksomheder. Vi benytter 
en bred vifte af dialogprægede, men også læringsorien-
terede og forpligtende aktiviteter til at påvirke adfærd og 
nå vores mål for genanvendelse. Vi motiverer og giver 
kærlige puf og viden for at øge sorteringen. 

Beboerne i etageejendommene skal motiveres til at øge 
det direkte genbrug ved ejendommen. For eksempel ved 
at oprette byttehjørner og facilitere fælles brug af værk-
tøj og elektronik, som den enkelte husstand ikke bruger 
dagligt. Derfor vil vi være primus motor for at skabe fri-
villige ambassadørnetværk i etageejendomme, eventuelt 

med hjælp fra eller i samarbejde med interesseorganisa-
tioner.

Miljøambassadørnetværket i kommunens institutioner 
sikrer både de tekniske færdigheder til at drive institu-
tionerne ressourceeffektivt og hjælper brugerne af insti-
tutionerne med at ændre adfærd. Vi vil understøtte mil-
jøambassadørernes arbejde ved at give dem værktøjer til 
at styrke dialogen internt på institutionerne.

Frederiksberg Kommune har godt 12.000 virksomheder, 
der skal sortere deres affald til genbrug. Men mange 
steder mangler der motivation eller indblik i reglerne og 
mulighederne for indretning af affaldsløsninger. Gennem 
dialog med virksomhederne via erhvervsnetværk og vej-
ledningsbesøg, vil vi motivere virksomhederne og skabe 
overblik over mulighederne for indretning og sortering 
gennem ”best practice”-eksempler og formidling af de 
”grønne historier”.

#1

DIALOG
MED BORGERE OG VIRKSOMHEDER



"DIALOGEN 
BRUGES AKTIVT, SÅ 
AFFALDSSYSTEMET 

TILPASSES EFTER 
BORGERNES 

FORSKELLIGE 
BEHOV"

SIDE 15

VI VIL STYRKE DIALOGEN MED 

BORGERE OG VIRKSOMHEDER 

VED AT:

• Udvikle og deltage i lokale, tværkommunale, regionale 
og nationale kampagner, arrangementer og netværk 
med det formål at påvirke holdninger og ændre adfærd 
hos borgere, institutioner og virksomheder gennem dia-
log.

• Samarbejde med videregående uddannelsesinstitutio-
ner for at opnå mere viden om ressourcekredsløb, gen-
brug, kommunikation, holdninger og adfærd.

• Oprette og facilitere lokale ambassadørnetværk for gen-
brug i større etageejendomme og rekruttere frivillige til 
at deltage.

• Udvikle en dialog-værktøjskasse til netværket for miljø-
ambassadører, så de kan skabe mere dialog om genbrug 
og ressourcer internt.

• Etablere ressourceudstillinger med interaktion og af-
prøvning af sorteringsmuligheder til brug for netværks-
møder og undervisning, gerne i samarbejde med kom-
munens museer og kulturhuse.

• Udvikle formidlingen af ”best practice”-eksempler og 
”grønne historier” til virksomhederne, for eksempel 
gennem etablerede erhvervsnetværk.

• Udvikle information til nystartede virksomheder.



VI HAR ETABLERET 
EN ORDNING FOR 

ORGANISK AFFALD I 

2018
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VI VIL ETABLERE EN NY ORDNING 

FOR ORGANISK AFFALD VED AT:

• Vurdere muligheder og barrierer for indsamling og be-
handling af organisk affald, herunder næringsrigt have-
affald.

• På baggrund af forsøgsordning, stille forslag til indsam-
lingsordning af organisk affald hos villaer og rækkehuse 
og interesserede etageboliger samt i de af kommunens 
institutioner, hvor det er hensigtsmæssigt.

• Gennemføre informationskampagne og tilbyde vejled-
ning om sortering af organisk affald.

• Give økonomisk incitament til at etablere ordningen og 
sikre en høj kvalitet i sorteringen  for eksempel ved ned-
slag i gebyret.

• Synliggøre virksomheders muligheder for at kildesor-
tere organisk affald ved klassificering af dagrenovations-
lignende affald. Reducere madspild i institutionerne via 
oplysning og dialog.
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Organisk affald eller bioaffald er affald fra dyr og planter. 
Hovedparten er madaffald. Den nationale ressourcestra-
tegi har fokus på organisk affald med henblik på, at af-
faldet bioforgasses og næringsstofferne bringes ud på 
landsbrugsjord.

Ligesom andre materialer er næringsstoffer også res-
sourcer, som skal holdes i kredsløb med henblik på en 
bæredygtig fødevareproduktion. Især fosfor er en knap 
ressource, der skal recirkuleres, selv om bidraget fra hus-
holdningsaffald er begrænset sammenlignet med andre 
kilder. 

Organisk affald udgør 40 procent af det som i dag ender 
som restaffald til forbrænding. Det organiske affald er på 
den måde væsentligt for at opnå det overordnede mål om 
at reducere mængden af husholdningsaffald til forbræn-
ding med 20 procent per indbygger i 2030. Den miljø-
mæssige gevinst ved at udsortere det organiske affald er 
imidlertid tvivlsom, hvis affaldet ikke er sorteret korrekt 

og derfor indeholder rester, der ikke kan bioforgasses, 
men skal til forbrænding. 

Erfaringerne med sortering af organisk affald andre ste-
der i landet er blandede. Når det er muligt at give direkte 
feed back til husstanden, kan der opnås en høj kvalitet. 
Derfor er der et potentiale at hente hos Frederiksbergs 
cirka 2.500 husstande i villaer og rækkehuse. Der er des-
værre knap så gode resultater med sortering af organisk 
affald i etageejendomme. På Frederiksberg skal der des-
uden tages højde for, at godt en tredjedel af husstandene 
har affaldsskakt (28 procent) eller skraldesug (9 procent). 
Da kvaliteten i affaldet til organisk behandling er meget 
vigtig, forbeholdes ordningen de etageejendomme, hvor 
der både er interesse for at deltage, og hvor der kan op-
nås en tilstrækkelig høj kvalitet. Kommunale institutioner 
vil blive vurderet nærmere. 

Der er desuden et potentiale i næringsrigt haveaffald, 
som man kan indsamle sammen med organisk affald, hvil-
ket giver en miljømæssig fordel sammenlignet med kom-
postering.

#2

ORGANISK 
AFFALD
NY INDSAMLINGSORDNING



På Frederiksberg har vi en meget høj grad af kildesorte-
ring, hvor mange typer af genanvendeligt affald hentes 
fra næsten alle ejendomme. Undersøgelser af forskellige 
indsamlingssystemer viser, at der kan opnås en højere 
genanvendelse ved en kombination af kildesortering og 
central sortering. Den højeste genanvendelse af mate-
rialer opnås ved indsamling af kildesorteret glas, papir 
og organisk affald, mens pap, metal og plast samles i en 
beholder til efterfølgende central sortering, ligesom det 
tørre restaffald sendes til central sortering. 

Vi kan derfor opnå en endnu højere genanvendelse ved 
at blande nogle affaldstyper sammen for derefter at skille 
dem ad på et sorteringsanlæg. Det vil være nemmere for 
borgerne at sortere deres affald, og de færre affaldsbe-
holdere kan frigøre noget plads ved ejendommene, hvil-
ket bliver endnu vigtigere ved indsamling af organisk 
affald. Sortering på centrale anlæg giver også mulighed 
for at nå en højere kvalitet i genanvendelsen og dermed 
for alvor vende affaldsstrømmen til et ressourcekredsløb, 
hvor materialerne anvendes som erstatning for nye råva-
rer. 

Flere lande har gode erfaringer med sorteringsanlæg. 
Der er brug for, at erfaringerne tilpasses danske forhold, 
da affaldssammensætningen er anderledes på grund af 
blandt andet pantsystem, drikkevandskvalitet og tradi-
tion for forbrænding. For at kunne opfylde ambitionerne 

skal sorteringen ske ved hjælp af avanceret teknologi, og 
et anlæg vil derfor kræve en forholdsvis stor investering. 
På den baggrund er der væsentlige fordele ved et bredt 
samarbejde, først og fremmest med Amager Ressour-
cecenter og ejerkommunerne. Dernæst med andre aktø-
rer, private som kommunale, så man så vidt muligt sikrer 
et tilstrækkeligt stort affaldsgrundlag, der inkluderer af-
fald fra virksomheder.

Frem til et eventuelt centralt sorteringsanlæg i regionen 
er etableret, kan vi lave forsøg med at indsamle flere em-
ballagetyper sammen og aflevere materialerne til sorte-
ring og oparbejdning på særlige anlæg indenlands som 
udenlands. For eksempel kan indsamlingen af pap udvi-
des med drikkevarekartoner, pizzabakker og andre em-
ballager med indhold af pap. Derudover vil vi undersøge 
om den nuværende indsamling af hård plast kan rumme 
blød plast. Det er en forudsætning for udvidelse af ord-
ningerne, at vi opnår en reel øget genanvendelse og mil-
jømæssige gevinster og undgår hygiejnemæssige proble-
mer. 

Et væsentligt fokusområde ved eftersortering af kildesor-
teret affald er at undgå en negativ effekt hos borgerne, 
der til stadighed skal føle nytte og værdi af deres indle-
dende sortering. Ved væsentlige skift i sorteringen skal 
det tydeligt kommunikeres, hvad borgerne skal gøre an-
derledes og hvorfor.

#3

SORTERING
SAMARBEJDE OM SORTERINGSANLÆG
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VI VIL SORTERE FLERE 

EMBALLAGER FRA TIL GENBRUG 

VED AT:

• Samarbejde med Amager Ressourcecenter og andre ak-
tører om etablering af et større centralt sorteringsanlæg 
i hovedstadsområdet samt om omlastning og afsætning 
af materialer til sortering og oparbejdning.

• Tilpasse affaldsindsamlingen til et eventuelt sorterings-
anlæg i samarbejde med transportører og eventuelt an-
dre samarbejdsparter.

• Indsamle flere emballagetyper til genanvendelse ved at 
undersøge om den nuværende indsamling af hård plast 
kan rumme blød plast, og vurdere om indsamlingen af 
pap skal foreslås udvidet med drikkevarekartoner, piz-
zabakker og andre emballager med indhold af pap.

• Kommunikere og indgå i dialog med borgerne om res-
sourcerne i affaldet og formålet med kildesortering og 
eventuel kildeopdeling.

• Sætte fokus på den kommunale indkøbspolitik blandt 
andet ved at indgå partnerskaber med private aktører 
for at forebygge plast- og papemballage.

PAP

50%

PLAST 

40%

METAL 

60%
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VI VIL INDRETTE BYEN TIL AFFALD 

OG GENBRUG VED AT:

• Vurdere mulighederne for at opsamle affald i det offent-
lige rum på baggrund af erfaringerne fra pilotprojekt i 
2012-2013.

• Vi vil igangsætte udvikling af flerfunktionelle opsam-
lingspladser og beholdere i det offentlige rum i samar-
bejde med relevante aktører.

• Udvikling af hjælpemidler til forbedring af skraldemæn-
denes arbejdsmiljø i forhold til indsamling af affald.

• Øge fokus på beholderdesign og skiltning af beholderne, 
således at beholdere i det offentlige rum er genkende-
lige i forhold til de beholdere, der står på ejendommene.

• Udvikle et inspirationskatalog om affaldsløsninger til 
ejendomme.

SIDE 20



Forsøg i 2012-2013 med beholdere til sortering af pa-
pir, hård plast og metal viste, at der var potentiale for at 
genanvende flere ressourcer ved mere opsamling af gen-
anvendeligt affald i byrummet. Der er imidlertid mange 
forskellige interesser i forhold til, hvordan byrummet 
skal anvendes, og derfor hensyn til blandt andet trafik-
afvikling, trafiksikkerhed, parkering, cykler og rekreative 
arealer, der skal afbalanceres.

En mulighed for at fremme sorteringen i byrummet er 
nedgravede beholdere, som de kendes i form af anlæg til 
mobilsug eller underjordiske containere, der tømmes ved 
hjælp af kran. For at nedgravede beholdere i byrummet 
bliver en holdbar løsning i større omfang, skal der ske en 
udvikling af affaldssystemet. Adgang til efterfølgende 
sortering kan give grundlag for at indskrænke antallet 
af affaldstyper, som afhentes, og dermed gøre det mere 

realistisk at få plads til nedgravede beholdere i byen. En 
anden mulighed er at udvikle byinventar til opsamling af 
affald, så det ikke kun tager plads i byrummet, men også 
kan bruges til andre formål. 

Ejendommene har også udfordringer med at finde plads 
til affaldsløsningerne. Der er mange beholdere til det 
daglige affald og udfordringer med at finde plads til stor-
skraldet. Ejendommene er indrettet på mange forskellige 
måder, men vores opsamlingsmateriel er standardiseret. 
Det giver udfordringer for vores skraldemænd, der ofte 
skal bruge lifte og andet udstyr, for at vores affaldsbehol-
dere kan tømmes. Vores opsamlingsmateriel skal i højere 
grad afspejle de særegne behov, der er i Frederiksbergs 
blandede boligmasse. Inspiration kan hjælpe ejendom-
mene med at indrette sig praktisk, æstetisk og miljørigtigt 
for eksempel med grønne tage på affaldsskurerne.

#4

INDRETNING  
TIL AFFALD  
OG GENBRUG
MATERIEL, DESIGN OG INSPIRATION

"INDSAMLINGS-
ORDNINGER, DER 
FØRST OG FREM-
MEST AFSPEJLER 

BORGERNES  
BEHOV"

SIDE 21



VI VIL LAVE EN MERE FLEKSIBEL 

INDSAMLING VED AT:

• Undersøge mulighederne for at indsamle affald på andre 
tidspunkter.

• Skabe bedre fremkommelighed, mere ro og øget tryg-
hed i trafikken, blandt andet omkring skoler, ved at til-
passe affaldsindsamlingen efter byens behov.

• Udvikle målemetoder til at måle effektiviteten af driften 
af de enkelte ordninger, så vi kan driftsoptimere ordnin-
gerne i forhold til tømmefrekvens, beholderstørrelse og 
beholdertyper.

• Fokusere på el ved indkøb af nye skraldebiler, og når vi 
indgår nye kontrakter med transportører, som henter af-
fald for os - med enkelte undtagelser som for eksempel 
tømning af skraldesug.

• Øge fokus på at nedbringe brændstofforbruget for ek-
sempel ved anvendelse af el-biler og mere effektiv plan-
lægning af indsamlingsruter.

• I højere grad foretage straksafklaringer ved ejendom-
mene.

"BALANCERE 
EN EFFEKTIV 

AFFALDSINDSAMLING 
MED BYENS LIV OG 

BEGRÆNSEDE PLADS"
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Det er væsentligt, at borgerne og virksomhederne ople-
ver, at de får den rigtige service og har tilstrækkeligt med 
muligheder for at komme af med affaldet på en sikker og 
miljørigtig måde. Ligeledes er det vigtigt, at vi hele tiden 
søger at optimere indsamlingen af de forskellige affalds-
typer. 

I dag indsamles restaffald på udvalgte veje fra klokken 
6.00, mens indsamlingen af genanvendeligt affald og 
restaffald på øvrige veje starter klokken 7.00. Tæt 
trafik i myldretiden giver dog anledning til at overveje, 
hvornår det er bedst at indsamle affaldet i forhold til 
trafiksikkerhed og fremkommelighed. 

En måde at optimere indsamlingen kan være en tidsmæs-
sig forskydning, så indsamlingen understøtter byens be-
hov, men stadig er effektiv i forhold til miljø, økonomi og 

service. Det kunne ske ved at indsamle mere affald midt 
på dagen eller i ydertidspunkter. Hvis afhentningen af af-
faldet sker i ydertidspunkter, vil der være behov for at 
dæmpe støjen fra indsamlingen. 

El-drevne skraldebiler kan mindske støjgenerne og des-
uden give bedre luftkvalitet og mindsket klimapåvirkning 
ved kørsel på grøn el. Det er imidlertid vigtigt at være 
opmærksom på det samlede støjbillede, og foruden skral-
debilerne er der støj fra beholdernes hjul og låg.

Frederiksberg Kommune har meget trafik på et lille om-
råde med mange mennesker. Det er derfor vigtigt at mi-
nimere kørsel og få renere luft i bymiljøet ved at reducere 
forbruget af brændstof og mindske miljøbelastningen. 
Vores egen indsamling giver forholdsvis store mulighe-
der for løbende at tilpasse indsamlingen til byens behov.

#5

FLEKSIBEL 
INDSAMLING
INDSAMLING PÅ ANDRE TIDSPUNKTER
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VI VIL STYRKE INDSAMLING AF 

ELEKTRONIK OG FARLIGT AFFALD 

VED AT:

• Optimere indsamlingen af elektronik hos villaer og eta-
geboliger på baggrund af pilotprojekt.

• Optimere afleveringsmulighederne for farligt affald i 
etageboliger, for eksempel ved at borgerne for nem-
mere adgang til at aflevere farligt affald, og til gengæld 
forpligte ejendomme til at opsætte kommunens materiel 
til farligt affald.

• Vurdere mulighederne for at indsamle farligt affald i be-
holder hos villaer og rækkehuse på baggrund af erfarin-
gerne fra pilotprojekt.

• Undersøge muligheden for at optimere indsamlingsme-
toderne hos villaer og etageboliger i samarbejde med 
transportørerne, som henter affaldet.

• Optimere dialog- og informationsindsatsen over for 
kommunens borgere om elektronik og farligt affald og 
øge incitamentet til korrekt sortering gennem styrket in-
formations- og vejledningsindsats om regler, miljø, øko-
nomi med mere.

• Afklare hvordan håndteringen af elektronik og farligt af-
fald kan optimeres i kommunale institutioner.

I 2018 SAMLER VI

80
PROCENT  

ELEKTRONIK OG  
FARLIGT AFFALD IND
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Indsatsen for at få indsamlet mere elektronik og farligt af-
fald skal styrkes. De nuværende ordninger i kommunen 
har ikke resulteret i den ønskede effekt. 

Der er derfor behov for at udvikle indsatsen og opnå en 
højere effektivitet i indsamlingen. Det skal være nemt og 
enkelt for borgerne at aflevere elektronik og farligt affald. 
Derfor skal den nuværende ordning med skabe til farligt 
affald evalueres. Skabene er aflåste, og man har derfor i 
dag brug for ejendomsrepræsentanten for at aflevere far-
ligt affald. Udgangspunktet er, at beboerne skal have let 
adgang til at aflevere farligt affald, uden at gå på kompro-
mis med sikkerheden.

Vores nuværende ordninger for elektronik er rettet mod 
indsamling af stort elektronik, men knap så hensigtsmæs-

sig for småt elektronik. Da der både er miljøskadelige 
stoffer og ressourcer i  småt elektronik (for eksempel i 
mobiltelefoner), skal vi derfor finde nye løsninger til ind-
samling af elektroniske produkter. Der er ligeledes behov 
for at sætte fokus på håndteringen af elektronik og farligt 
affald i kommunens egne institutioner. 

I 2013 gennemførte vi et pilotprojekt for at undersøge 
forskellige beholdertyper til indsamling af småt elektro-
nik. Erfaringerne fra dette pilotprojekt og en undersøgel-
se af indsamlingen af farligt affald danner baggrund for 
den videre indsats.

#6

ELEKTRONIK OG 
FARLIGT AFFALD
EFFEKTIV INDSAMLING
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Vores indsamling af affald er i høj grad udviklet til at hente 
det daglige affald som emballager, aviser, haveaffald og 
restaffald. Men indimellem står man i situationer, hvor af-
hentningsordningerne ikke slår til – for eksempel når man 
bygger, når man flytter, eller når der grundet andre større 
hændelser som oversvømmelse, brand og lignende kan 
opstå meget storskrald, der skal håndteres. Det kalder vi 
”det situationsbestemte affald”. Borgernes efterspørger 
desuden mulighed for aflevering af flere affaldstyper som 
for eksempel spejle og keramik.

Genbrugsstationen er stedet, hvor man kan sortere sit af-
fald bedst muligt. Men som et supplement til genbrugs-
stationen, vil vi gerne udvikle informationsmaterialer og 
indsamlingsmateriel, der giver beboerne mulighed for at 
sortere det situationsbestemte affald og få det afhentet – 
og samtidig have fokus på ressourcerne.

Det er lykkedes os at synliggøre ressourcerne i stor-
skraldet ved i stort omfang at fjerne de store lukkede 

containere og erstatte dem med løs afhentning. Men 
storskraldsordningen giver løbende udfordringer – dels 
for borgerne, dels i forhold til kommunens indsamling. 
Det gælder blandt andet i forhold til krav til sorteringen, 
hvordan adgangsvejen og det enkelte opsamlingssted er 
indrettet, hvornår der afhentes og skraldemændenes ar-
bejdsmiljø.

Der er derfor et behov for at udvikle storskraldsordnin-
gen, for eksempel med skræddersyede tilbud til den en-
kelte ejendom og tilbud om rumopdelte affaldscontaine-
re. Ligeledes kan der ses på muligheder for at genbruge 
mere for eksempel ved reparation af kasseret indbo samt 
inspiration og vejledning ved etablering af byttehjørne i 
ejendommen.

#7

STORSKRALD
ÆNDRING AF ORDNINGEN

"MERE BRUGERVENLIG 
ORDNING, DER OPFYLDER 

BORGERENS BEHOV, 
SIKRER RESSOURCERNE 

OG FORBEDRER 
SKRALDEMÆNDENES 

ARBEJDSMILJØ"
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VI VIL ÆNDRE ORDNINGEN FOR 

STORSKRALD VED AT:

• Evaluere den nuværende storskraldsordning med hen-
blik på at sikre ressourcerne og forbedre arbejdsmiljøet.

• Udvide indsamlingsordningen så den kan håndtere visse 
typer af sorteret situationsbestemt affald gennem af-
prøvning og eventuelt udvikling af nye typer af bruger-
venligt opsamlings- og indsamlingsmateriel.

• Udvikle en kriseplan eller lignende, der kan beskrive, 
hvordan affald håndteres i uvante og pludseligt opstå-
ede situationer, for eksempel efter brand, ulykker eller 
skybrud.

• Udvikle systemer så en større del af storskraldet kan 
blive direkte genbrugt for eksempel  ved indsamling 
af større indbogenstande, der evt. kan istandsættes og 
sælges videre. 

• Udvikle inspirationskatalog til ejendomme om hvordan 
byttehjørner, storskraldsrum m.v. kan indrettes på en 
hensigtsmæssig måde.

• Undersøge muligheden for at oprette decentrale byt-
tecentre flere steder på Frederiksberg.

• Lave forsøg med mobile affaldscontainere eller anden 
opsamling, hvor ejendomme, der ikke har plads til op-
samling af storskrald i gården, kan aflevere storskrald i 
for eksempel en aflåst container med flere rum, tilbyde 
moduler eller lignende til opsamling og afhentning.
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#8

BISPEENGEN 
GENBRUGSSTATION
FOKUS PÅ RESSOURCERNE I AFFALDET

VI VIL ØGE FOKUS PÅ RESSOURCERNE PÅ 

BISPEENGEN GENBRUGSSTATION VED AT:

• Udvikle genbrugsstationen så flere brugte ting genanvendes direkte, 
eventuel via genbrugsvirksomheder eller frivillige organisationer. En 
mulighed er at være mere opsøgende over for besøgende og tilbyde 
aktiv hjælp til sortering.

• Udvikle byttecentret på genbrugsstationen ved for eksempel at gøre 
det muligt at aflevere byggematerialer til direkte genbrug.

• Gennemføre pilotprojekter, hvor vi undersøger om det er muligt at ud-
nytte ressourcerne i affaldet bedre.

• Arbejde for at arrangere arrangementer, så genbrugsstationen bliver et 
naturligt samlingssted i byrummet.

• Undersøge mulighederne for at afsætte produkter, der er afleveret på 
genbrugsstationen, til reparation – enten med henblik på forlængelse 
af levetid eller til nye produkter. 

• Udvikle genbrugsaktiviteter til at motivere skoler og institutioner gen-
nem guidede besøg, undervisning og projekter.

• Undersøge muligheden for at iværksætte flere grønne tiltag som for 
eksempel etablering af regnvandsopsamling.
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Byens borgere og virksomheder kan aflevere affald på en 
fleksibel og hensigtsmæssig måde på Bispeengen Gen-
brugsstation. Genbrugsstationen er et naturligt omdrej-
ningspunkt for at omdanne affald til ressourcer. Driften 
på genbrugsstationen er velfungerende, og vi opnår en 
høj effektivitet i forhold til at genanvende det indkomne 
affald. I 2012 blev 84 procent af det indkomne affald gen-
anvendt.

Fremadrettet er der behov for at bringe ressourcerne 
i kredsløb og gøre en endnu større indsats for at sikre, 
at mindst muligt affald bliver sendt til forbrænding. Ved 
at fremme direkte genbrug i byttecenteret og supplere 
med aflevering af produkter og materialer til velgørende 
institutioner, kan genbrugsstationen leve op til sit navn 
og blive en station for genbrug. 

Genbrugsstationen skal være en del af det pulserende by-
rum og en del af den byudvikling som gør, at Frederiks-
berg er et spændende sted at opholde sig. Det kan ske 
ved at integrere genbrugsstationen mere i byrummet, så 

den også danner ramme for arrangementer, uden affaldet 
nødvendigvis er i fokus. De besøgende skal føle, at gen-
brugsstationen er brugervenlig og et rart sted at komme, 
med spændende aktiviteter, som man kan være en del af. 

Ressourcebevidsthed skal være et gennemgående tema 
på genbrugsstationen. Der er allerede etableret løsninger 
som solceller, grønt tag på mandskabsbygningen, LED-
belysning og jordvarmeanlæg, hvilket kan gøres mere 
synligt over for brugerne og eventuelt suppleres med 
yderligere grønne tiltag som for eksempel regnvands-
opsamling. Derudover kan genbrugsstationen danne en 
naturlig ramme for udstillinger og lokal undervisning om 
ressourcerne i affaldet.

Initiativerne skal koordineres med Amager Ressour-
cecenter og Københavns Kommune.

"INTEGRERE 
GENBRUGSSTATIONEN I 

BYRUMMET"

"MERE AFFALD BLIVER 
BRUGT DIREKTE OG DER 
ER STOR OMSÆTNING I 

BYTTECENTRET"
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VI VIL UDVIKLE DE DIGITALE 

VÆRKTØJER VED AT:

• Udvikle et digitalt univers for affaldsansvarlige med selv-
betjening, kalender, advisering om afhentning, booke 
en konsulent, forbrugstal, beregning af affaldsmæng-
der, inspiration og mulighed for erfaringsudveksling.

• Udvikle ”værktøjskasser” med kampagner og informa-
tion om sortering og genbrug til lokal adfærds- og hold-
ningsændring.

• Integrere det digitale univers med fakturering og ejen-
domsskattebillet, så man for eksempel kan formidle for-
brugstal på fakturaerne.

• Udvikle vidensdatabase til kommunens egne medarbej-
dere for at øge antallet af straksafklaringer.



#9

DIGITALE 
VÆRKTØJER
TIL AFFALDSANSVARLIGE OG EGNE 

MEDARBEJDERE

"HURTIGERE 
SAGSBEHANDLING, FLERE 

STRAKSAFKLARINGER, 
BEDRE MULIGHEDER 

FOR AT TILPASSE SINE 
AFFALDSLØSNINGER"
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Sortering af affald kræver et stærkt og vedholdende 
engagement. De affaldsansvarlige i byens ejendomme, 
institutioner og virksomheder er vigtige partnere for at 
forankre viden om ressourcer og genbrug, påvirke hold-
ninger og ændre adfærd lokalt. Derfor skal de have et 
bedre overblik over deres affaldsløsninger og mulighe-
der, og flere digitale værktøjer til at udføre deres arbejde. 
Det er i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi, idet 
mulighed for selvbetjening aflaster behovet for personlig 
eller telefonisk betjening. 

Et digitalt univers for ejendommenes affaldsansvarlige og 
miljøambassadørerne i kommunens institutioner kan be-
stå af digitale værktøjer, der giver overblik over tilmeldte 
og mulige services, mulighed for booking af konsulent- 

og vejledningsbesøg, overblik over print-selv værktøjer 
til adfærdsændrende informationsindsatser, inspiration 
til en større sorteringsindsats gennem tydelig visning af 
forbrugstal (kapacitet til restaffald) og giver mulighed for 
erfaringsudveksling. De affaldsansvarlige skal opleve det 
digitale univers som en hjælp til at løse de udfordringer, 
de oplever lokalt med affaldshåndteringen. 

Udviklingen af en intern vidensdatabase til straksafkla-
ring af henvendelser fra borgere og affaldsansvarlige skal 
ruste vores personale på telefoner, mail, selvbetjening 
med mere til at kunne svare direkte på henvendelser om 
indretning, afhentning og sortering.



VI VIL SÆTTE FOKUS PÅ 

RESSOURCERNE I AFFALDET OG 

BESKYTTE MILJØET VED AT:

• Styrke dialogen og vejledningen på byggepladserne 
samt informationen til relevante bygherrer og entrepre-
nører og byggepladser.

• Udvide og styrke det kommunale tilsynsarbejde på byg-
gepladserne.

• Udvikle et koncept for mere effektiv koordinering mel-
lem kommunens interne arbejdsgange og sagsbehand-
ling.

• Understøtte projekter, der undersøger mulighederne 
for at genanvende mere specifikt bygge- og anlægsaf-
fald.
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Bygge- og anlægsaffald kræver særlig opmærksomhed, 
da der både er stort potentiale for genanvendelse, og 
pligt til at frasortere miljøskadelige stoffer. Vi skal fortsat 
have fokus på at fjerne de miljøproblematiske stoffer, der 
er i bygge- og anlægsaffaldet, for at forebygge de nega-
tive effekter på miljø og sundhed. De problematiske stof-
fer er blandt andet PCB, kviksølv, bly og asbest. Derud-
over vil vi gøre en ekstra indsats for at øge sorteringen af 
byggeaffald, højne kvaliteten af det sorterede og dermed 
den egentlige genanvendelse af specifikke affaldstyper, 
såsom mursten, tagpap, asfalt og gips. Sidst, men ikke 
mindst, vil vi have fokus på affaldsminimering og direkte 
genbrug, såsom genbrug af vinduer, døre med videre.

Indsatsen kræver, at vi styrker dialogen og vejledningen 
over for bygherrer og entreprenører. Vejledningen kan 

ud over lovpligtige forhold give input til, hvordan kort-
lægning af materialer og miljøproblematiske stoffer samt 
andre forhold ved nybygning, renovering og nedrivning 
kan bidrage til at sikre ressourcerne. På den måde vil det 
blive nemmere at renovere bygninger, og der sættes sam-
tidig fokus på affaldssortering og genanvendelse af byg-
gematerialerne. 

Derudover vil vi styrke tilsynsarbejdet ved at foretage 
flere besøg på byggepladser. Der skal ske en større koor-
dinering internt i vores sagsbehandling og vejledning på 
tværs af kontorer og afdelinger i forhold til affaldsregler, 
bygningsvedligeholdelse, drift og ansøgning om tilladel-
ser med mere, så den samlede service bliver mere effek-
tiv og vejledningen mere målrettet.

#10

BYGGERI
FOKUS PÅ RESSOURCERNE I AFFALDET OG 

BESKYTTELSE AF MILJØET

TILSYN OG 
VEJLEDNING,

BESØG PER ÅR:

50
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TIDSPLAN 
FOR INDSATSOMRÅDERNE

2014 2015 2016 2017 2018
#1  
Dialog

#2  
Organisk affald

#3  
Sortering

#4  
Indretning til affald  
og genbrug

#5  
Fleksibel indsamling

#6 
Elektronik og farligt affald

#7  
Storskrald

#8  
Bispeengen Genbrugsstation

#9  
Digitale værktøjer

#10  
Byggeri

Planlægning Forsøg I gang Evaluering

!

!

!

!

! !
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! !

!

!

!

!
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ØKONOMI
ESTIMEREDE NETTOOMKOSTNINGER 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Holdningsændrende kampagner: + 0,2 mio. kroner 
Digitale værktøjer: + 0,5 mio. kroner

Holdningsændrende kampagner: + 0,2 mio. kroner
Materiel til elektronik og farligt affald: + 0,5 mio. kroner
Digitale værktøjer: + 0,3 mio. kroner

Holdningsændrende kampagner: + 0,2 mio. kroner
Organisk (forsøg): + 0,5 mio. kroner 
Materiel til elektronik og farligt affald: + 0,5 mio. kroner 
Digitale værktøjer: + 0,3 mio. kroner

Holdningsændrende kampagner: + 0,2 mio. kroner
Organisk (forsøg): + 0,5 mio. kroner
Materiel til elektronik og farligt affald: + 0,5 mio. kroner

Holdningsændrende kampagner: + 0,2 mio. kroner
Organisk: + 1,5 mio. kroner 
Materiel til elektronik og farligt affald: + 0,5 mio. kroner

92,4

89,9

90,7

90,4

91,4

De estimerede nettoomkostninger finansieres af gebyrer 
over for borgere og virksomheder.
Ændringer i nettoomkostninger for 2014 – 2018 i forhold 
til 2013 vedrører alene de estimerede initiativer, som vur-
deres at have betydning for de samlede omkostninger. Der 
er ikke taget højde for de variationer i indtægter fra salg af 

genanvendelige materialer, som naturligt vil forekomme, 
eller andre ikke p.t. kendte udsving.

Omkostninger til sortering er ikke estimeret, da bereg-
ningsforudsætningerne ikke er afklaret. 

millioner 
kroner 9089 91 92

89,2

90,3
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