
EVALUERING AF
AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018

Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 består af en række kvantitative mål for genanvendelsen på 
Frederiksberg i 2018 og 2022. Planen indeholder endvidere en række indsatsområder, som overordnet 
beskriver de tiltag kommunen vil tage i planperioden med henblik på at realisere genanvendelsesmålene.

1 GENANVENDELSESMÅLENE 

Nedenstående skema viser genanvendelsen i 2011 til sammenligning med genanvendelsen i planperioden. 
Prognosen for den samlede mængde genanvendeligt affald er baseret på tal fra 2011, hvorfor 2011 er 
valgt. Dernæst vises den realiserede genanvendelse for hvert enkelt år i planperioden. Længst til højre i 
skemaet ses målene for planperiodens udløb ultimo 2018 samt et mål på 50 % samlet genanvendelse 
senest i 2022. Målet på 50 % i 2022 fremgår af Miljøstyrelsens strategi Danmark uden Affald fra 2013. 
Miljøstyrelsens mål gælder for hele Danmark samlet set.

Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret MålSorteret 
husholdningsaffald 
(procent) 2011 2014 2015 2016 2017 2018/2022

Total 
genanvendelse 25 36 38 38 40 42/50

Glas 64 74 80 79 82 85
Papir 63 46 43 39 34 70
Papemballage 35 53 56 58 63 50
Plastemballage 11 22 25 27 38 40
Metalemballage 21 34 36 38 38 60
Farligt affald 18 27 30 37 44 80
Elektronik 45 51 53 48 47 80

1.1 GENANVENDELSEN FORDELT PÅ AFFALDSFRAKTIONER

1.1.1 GLAS

Glasmængden ligger nogenlunde stabilt planperioden igennem, hvilket svarer til forventningerne, dog 
sådan at indsamlingen af glas fortsat skal øges med 3 % - point for, at målet på 85 % ultimo 2018 kan nås. 
Der er planlagt et forsøg med fyldemålere i kommunens offentligt opstillede kuber til glas. Formålet er 
primært at afprøve og være med til at modne teknologien, men også – hvis teknologien fungerer efter 
hensigten - at optimere tømningsplanlægning og undgå overfyldninger. En overfyldt beholder får 
formentlig nogle borgere til at tage sorteret glas med hjem igen eller i værste fald, at smide det ud som 
restaffald. Hvis denne situation kan undgås ved hjælp af fyldemålere, kan det bidrage til at nå 
genanvendelsesmålet på 85 %.



1.1.2 PAPIR

Mængden af papir indsamlet til genanvendelse er faldet med stigende hastighed igennem hele 
planperioden. Prognosen for de samlede papirmængder er baseret på forventningerne i 2011, hvor 
gratisaviser var meget udbredt, hvilket ikke længere er tilfældet. Faldet i mængden af papir har stor 
betydning for mulighederne for at nå målet for den samlede genanvendelse, idet papir udgør det største 
enkeltbidrag til de samlede mængder. Det vurderes, at faldet er udtryk for mindre brug af papir, blandt 
andet fordi fysiske reklamer fravælges og elektroniske hjælpemidler erstatter trykte materialer. "Nej tak 
til reklamer" er særlig udbredt på Frederiksberg sammenlignet med andre kommuner. Det vurderes 
således at husstandene reelt sorterer en langt større andel af deres papiraffald, end 
genanvendelsesprocenten angiver. Der planlægges derfor ikke særlige indsatser for at øge sorteringen af 
papir. Det foreslås at hjemtage beholdere til papir i løbet af 2019, således at beholderkapaciteten 
tilpasses de faldende mængder.

1.1.3 PAP

Modsat papir stiger mængderne af pap, hvilket blandt andet skyldes, at internethandel medfører en øget 
emballering og flere pakker. Relativt er stigningen i pappet endnu større end faldet for papir, men fordi 
papmængderne stadig udgør under en tredjedel af papiret, opvejer de forskellige bevægelser ikke helt 
hinanden.

Pap fylder endvidere væsentligt mere end papir og derfor er det i løbet af planperioden blevet gjort 
muligt at få tømt beholdere til pap hver uge i stedet for maksimalt hver anden uge med henblik på at øge 
kapaciteten uden at optage mere plads til beholdere. Af pladshensyn foreslås det, at ugetømning bliver 
normen fremadrettet til trods for, at oftere tømning er dyrere end et øget antal beholdere.

Erfaringerne peger på, at øget beholderkapacitet fører til øget genanvendelse. Det skyldes formentlig 
bl.a., at mange ender med at smide sorteret affald i beholderen til restaffald, hvis der ikke er plads i den 
pågældende beholder til genanvendelse. Ugetømning af pap vil derfor formentlig føre til øget 
genanvendelse.

Et andet muligt tiltag for at øge mængderne af pap og dermed den samlede genanvendelse yderligere er 
indsamling af fødevarekarton som f.eks. tetrapak og pizzabakker. Københavns Kommune forventes at 
komme med en rapport omkring indsamling af fødevarekarton i starten af 2019 og på baggrund af bl.a. 
denne rapport foreslås det overvejet i løbet af 2019, hvordan fødevarekarton skal indsamles på 
Frederiksberg.

1.1.4 PLAST

Mængderne af indsamlet plast er steget planperioden igennem, mest markant mellem 2016 og 2017. Dette 
skyldes formentlig, at vi har gjort det muligt at aflevere blød plast i beholderne, som indtil juli 2017 kun 
havde været til hård plast. Ved udgangen af 2017 var der kun 2 % -point til opnåelsen af målet på 
indsamling af 40 % i 2018.

Med henblik på at hæve genanvendelsen yderligere foreslås at øge tømningsfrekvensen på beholdere til 
plast. 

1.1.5 METAL

Der blev indsamlet 38 % metalemballage i 2017. Dermed bliver det formentlig umuligt at nå målet på 60 % 
i 2018. Dette skyldes formentlig en kombination af tre faktorer. For det første er målet på 60 % kalkuleret 
ud fra en forudsætning om muligheden for central sortering  af tørre fraktioner, dvs. samlet indsamling af 



f.eks. plast, metal og pap. Undersøgelser viser at samlet indsamling øger genanvendelsen. Det har i 
planperioden ikke været muligt at indgå samarbejde om etablering af et anlæg til central sortering 
jævnfør indsatsområde #3 sortering nedenfor. For det andet bliver der formentlig klunset en hel del jern 
og metal. Omfanget er ikke undersøgt nærmere. For det tredje og sidste kan der være kalkuleret med et 
for højt potentiale i udgangspunktet. For at øge indsamlingen til genanvendelse og samtidig mindske 
antallet af beholdere, er der igangsat forsøg med samlet indsamling og central eftersortering af plast og 
metal i villaer og rækkehuse i november 2017. En evaluering af den første periode med  forsøget 
forelægges By- og Miljøudvalget. Det foreslås at følge udviklingen i forhold til sorterings- og 
behandlingsmuligheder i løbet af 2019 og 2020 og eventuelt arbejde videre for etableringen af et centralt 
sorteringsanlæg til affald fra hovedstadsområdet i den kommende planperiode 2021-26.

1.1.6 FARLIGT AFFALD

Mængderne er steget planperioden igennem, hvilket formentlig skyldes, at alle på Frederiksberg har fået 
mulighed for at tilmelde sig afhentning af farligt affald ved deres bopæl jævnfør planens indsatsområde # 
6 Elektronik og farligt affald. Alligevel indsamles stadig kun cirka halvdelen af det opgjorte potentiale 
over for et mål om 80 procent indsamling. Derfor foreslås en nærmere evaluering af brugen af ordningen i 
2019, og på baggrund af evalueringen eventuelt en målrettet kampagne og muligvis yderligere tiltag i den 
kommende planperiode. 

1.1.7 ELEKTRONIK

Indsamlingen af elektronik steg til 53 % frem til 2015 og er herefter faldet til 47 %.

En undersøgelse gennemført af Miljøministeriet viser, at ca. halvdelen af elektronikken i Danmark 
forsvinder ud af statistikkerne af forskellige årsager, herunder klunsning. Det betyder at indsamlingen på 
omkring 50 % på Frederiksberg ligger nogenlunde som landsgennemsnittet. Dette indikerer, at der 
formentlig er tale om større strukturelle forhold, som med fordel kan løses mere centralt, frem for lokalt 
på Frederiksberg, med henblik på at øge indsamlingen af elektronik.

1.2 DEN SAMLEDE GENANVENDELSE

Den samlede genanvendelse har været stigende planperioden igennem, dog sådan at den lå på 38 % både i 
2015 og 2016. Den stigende genanvendelse skyldes den stigende genanvendelse af glas, pap, plast, metal 
og farligt affald. De nævnte affaldsfraktioner opvejer, at papirmængden er faldet markant og elektronik 
er faldet en smule jævnfør ovenfor.

Et væsentligt bidrag til den samlede genanvendelse kommer hvert år fra Bispeengen Genbrugsstation. Op 
imod 90 % af det der afleveres på genbrugsstationen afsættes til genanvendelse og mængderne der 
afleveres på genbrugsstationen har været stigende hvert år i hele planperioden.

En anden væsentlig faktor i forhold til stigende genanvendelsesprocenter er, at mængden af restaffald er 
faldet, hvilket vises i skemaet nedenfor.

Indsamlet år 2011 2014 2015 2016 2017
Restaffald i ton 31.962 30.589 29.635 28.860 26.960
Affald total i ton 44.556 47.046 46.354 45.565 44.214

Sorteret affald i ton 12.594 16.457 16.719 16.705 17.254



Stigning sorteret 
affald i ton Basisår 3.863 262 -14 549

(25 % af restaffaldet stammer fra erhverv og indgår derfor ikke i beregningen af 
genanvendelsesprocenterne for husholdningsaffaldet. Den markante stigning mellem 2011 og 2014 skyldes 
mængderne fra Bispeengen Genbrugsstation, som åbnede i august 2012).

Faldende mængder af restaffald kan enten skyldes faldende mængder affald generelt, dvs. øget 
forebyggelse / mindsket forbrug, eller det kan skyldes bedre sortering til genanvendelse således at en 
mindre andel af den totale mængde affald ender som restaffald. Som det ses af skemaet, er der tale om 
både forebyggelse og bedre sortering, undtagen i 2016, hvor den totale affaldsmængde faldt og 
sorteringen også faldt.

Samlet set over planperioden er der altså tale om en miljømæssigt god udvikling, hvor den totale 
affaldsmængde er faldet samtidig med at sorteringen og dermed indsamlingen til genanvendelse er blevet 
bedre.

Det betyder at vi med al sandsynlighed når det samlede mål for genanvendelse på 42 % i 2018.

Et væsentligt bidrag til øget genanvendelse og mindre restaffald i 2018 forventes at komme fra ordningen 
for madaffald, som er blevet etableret i etageejendommene fra marts 2018. Ved udgangen af 2018 har 90 
% af ejendommene således fået mulighed for at sortere madaffald. Når ordningen er fuldt etableret i alle 
etageejendomme og kommunale institutioner, forventeligt ved udgangen af 2019, estimeres det at 
bidrage med ca. 4 %-point øget genanvendelse årligt.

Medio 2021 forventes ARC at have etableret et anlæg til bioforgasning af madaffaldet og et anlæg til 
eftersortering af restaffald, kaldet dirty-MRF. Dirty-MRF anlægget skal udsortere plast og metal, der 
måske har været for beskidt til at blive kildesorteret, eller af andre årsager er havnet i restaffaldet. Det 
forventes at sorteringen på Dirty-MRF anlægget bidrager med 7 %-point til den samlede genanvendelse.

Vi ligger på 40 % genanvendelse i 2017 og vil dermed uden yderligere initiativer forventeligt kunne nå op 
på en genanvendelse på 51 % ved udgangen af 2022 (7 %-point fra Dirty-MRF og 4 %-point fra madaffald til 
bioforgasning). Det betyder at vi forventeligt kommer til at ligge 1 %-point over det nationale mål om 50 % 
genanvendelse i 2022. Dertil kommer, at vi tilstræber yderligere at forbedre kildesorteringen i de 
etablerede ordninger bl.a. ved hjælp driftsoptimeringer, fortsat dialog om bedre sortering med borgere og 
kommunale institutioner, kampagner mv., som detaljeret nedenfor under evalueringen af Affalds- og 
Ressourceplanens 10 indsatsområder.



2 DE 10 INDSATSOMRÅDER

Som nævnt er der i Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 beskrevet 10 indsatsområder, som skal 
understøtte opnåelsen af genanvendelsesmålene. De 10 indsatsområder er hver især evalueret nedenfor.

2.1 # 1 DIALOG

Indsatsområdet Dialog dækker kommunens tiltag i forhold til at øge genbrug og genanvendelse via dialog.

2.1.1 AKTIVITETER PÅ INDSATSOMRÅDET I PLANPERIODEN 2014-2018

Planperioden igennem har der været stor aktivitet under indsatsområdet Dialog.

Der er gennemført en stor kampagne, Operation Genbrug, hvor 100 ejendomme fik en grundig 
gennemgang af deres sortering og beholderkapacitet. 67 af ejendommene fik flere beholdere til 
genanvendelse og / eller færre beholdere til restaffald.

Der er gennemført en lang række mindre kampagner bl.a. i forbindelse med indsamling af bioaffald fra 
villaer og rækkehuse, indendørs sortering til flygtninge, sortering i kollegier med mange 
udvekslingsstuderende, en sorteringskampagne for socialt udsatte, en kampagne for omhyggelig 
indpakning af stærkt støvende affald, årlige kampagner for aflevering af medicin og malerrester på 
apoteker og i malerforretninger, informationsskilte om affald, opslag med miljø og kulturarrangementer 
på glaskuber i det offentlige rum.

Magasinet Genbrug er blevet husstandsomdelt 3 gange årligt til og med 2017 og er indgået som led i de 
fleste kampagner. En brugerundersøgelse af Magasin Genbrug har vist, at det er et populært magasin, som 
læses af en meget stor del af modtagerne. I 2018 har magasinet ikke være omdelt, fordi ingen 
distributører var interesseret i at foretage husstandsomdelinger. Fremadrettet vil Magasinet blive omdelt 
til de husstande, der modtager lokalaviser.

I forbindelse med udrulningen af den nye ordning for madaffald, som er indført i 2018, har der været 
gennemført en kampagne i form af skriftligt informationsmateriale til de enkelte husstande, 
kampagnetekst på skraldebilerne og dialog ved diverse events og på travle forretningsområder om 
lørdagen rundt omkring i byen.

I planperioden er der endvidere blevet afholdt en række arrangementer. En genbrugsfest i 2014 og Grønne 
dage på Frederiksberg i 2015, 2016, 2017 og 2018 samt deltagelse i Frederiksbergdagene; Sundhedsdage; 
Naturdage i Søndermarken; Elbil rally; halvmaraton; julemarked; juletræstænding m.m. hvert år.

Der har været løbende deltagelse i netværk bl.a. Affald.dk, Eventnetværk, Komm.net – DAKOFA (hvor vi 
også har stået for oplæg), Kommunikationsforening, Følgegruppe for sorteringsvejledning, KL-
Kommunikation, Natur & Miljøsamarbejdet (hvor vi også har stået for oplæg), Erhvervstræf – 
netværksmøder med flere.

Der har været samarbejde med RUC om kommunikation og nudging, samarbejde med IT universitetet om 
hvordan teknologi kan støtte op om affaldssorteringen, og et samarbejde med CBS der blev afbrudt pga. 
manglende økonomiske midler. Der er endvidere samarbejde med RUC og DTU om innovative 
affaldsløsninger. Se også indsatsområde # 4 Indretning til affald og genbrug.

Kommunen har også samarbejdet med virksomheden Naboskab i et projekt støttet af Erhvervsstyrelsen for 
at øge direkte genbrug og mindske storskrald ved hjælp af bytteskabe i 10 ejendomme. Som led i 
projektet blev der etableret et lille miljøambassadørnetværk omfattende repræsentanter fra de 10 
ejendomme.



Der er lavet ’Giver-du-kage-postkort’ som fortæller hvordan man skal sortere udvalgte materialer bl.a. i 
forbindelse med hyggelige arrangementer på rådhuset. Der er produceret klistermærker til papkasser, som 
Rådhusservice kan bruge til at gøre opmærksom på, at pappet skal klappes sammen og afleveres til 
sortering. Skilte og sorteringsvejledninger opdateres løbende. Yderligere materialer udvikles efter behov.

8 studentermedhjælpere, kaldet genbrugsguider, arbejder løbende med interaktion med borgerne på 
travle forretningsgader og loppemarkedet bag rådhuset om lørdagen, samt ved diverse events, hvor de 
informerer om genbrug. Desuden køres undervisningsforløb om genbrug i skoleklasser og SFO’er og 
børnehaver. Samlet set har Genbrugsguiderne gennemført ca. 5000 dialoger om affald og genbrug årligt 
planperioden igennem.

Der er udviklet ”Best practice” eksempler, ”grønne historier” og interviews med virksomheder er blevet 
formidlet bl.a. via det husstandsomdelte Magasin Genbrug.

Faktaark om forskellige affaldsfraktioner er udarbejdet til bl.a. nystartede virksomheder. Nye faktaark 
udvikles løbende og eksisterende faktaark bliver opdateret.

2.1.2 VURDERING AF INDSATSEN OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Indsatsområdet vurderes at være gennemført fuldt tilfredsstillende. Det foreslås at indsatsen køres videre 
med deltagelse i arrangementer og netværk, genbrugsguidernes aktiviteter med skolebesøg og eventuelt 
udvikling af pædagogiske værktøjer der skal hjælpe børn i daginstitutioner i gang med at sortere 
madaffald, en planlagt kampagne imod madspild, samt generelt dialog der understøtter andre tiltag for 
sortering og genanvendelse i løbet 2019 og 2020, dvs. frem imod den kommende affaldsplanperiode 2021-
26.

2.2 # 2 ORGANISK AFFALD

Dette indsatsområde dækker indsamling af organisk affald direkte ved husstandene.

2.2.1 AKTIVITETER PÅ INDSATSOMRÅDET I PLANPERIODEN 2014-2018

I 2015 - 2017 blev der kørt forsøg med indsamling af madaffald og grønt haveaffald (bioaffald) fra villaer 
og rækkehuse. Ordningen blev permanent i marts 2018.

Fra marts 2018 er der etableret en ordning for madaffald, der ved årets udgang dækker ca. 90 % af 
etageejendommene i kommunen.

Endvidere gennemføres forsøg med indsamling af madaffald fra rådhusets kantine.

Der er indført et økonomisk incitament til sortering af organisk affald, som betyder at der - i lighed med 
de øvrige ordninger for genanvendeligt affald - vil blive opkrævet et fast gebyr for madaffald / bioaffald 
uanset mængde. Dette betyder at man kan nedbringe den nødvendige beholderkapacitet til restaffald og 
derved spare penge, hvis man sorterer meget organisk affald fra.

Der er afholdt kursus i reduktion af madspild for køkkenpersonale i kommunens institutioner i 2015.

I 2017 ansøgtes om midler fra Miljøstyrelsen til et projekt om reduktion af madspild fra færdigretter til 
ældre. Projektet var planlagt i samarbejde med Econet og SSA, men midlerne blev ikke opnået.

Virksomhedernes muligheder for at kildesortere organisk affald via private ordninger er blevet synliggjort 
ved hjælp af vejledningsbesøg i supermarkeder, restauranter, pizzeriaer og kantiner.  Alle supermarkeder 
med undtagelse af et enkelt har lagt om så de sorterer organisk affald. Det samme gælder for en del af de 



besøgte restauranter og kantiner. Næsten ingen pizzeriaer har lagt om til organisk sortering. Det skyldes 
formentligt primært, at ordningen bliver for dyr for de små erhverv, grundet manglende stordriftsfordele 
for private affaldstransportører.

Kommunen har rettet henvendelse til Miljøministeriet og Energiministeriet med henblik på at  
affaldsbekendtgørelsen ændres, således at det i lighed med øvrige ordninger for genanvendeligt affald, 
bliver muligt for erhverv at deltage i beboernes ordninger med mindre mængder i ejendomme hvor der 
findes både borgere og erhverv. I et høringsudkast til en ny bekendtgørelse, som i givet fald træder i kraft 
januar 2019, ser det ud som om kommunen er blevet imødekommet.

2.2.2 VURDERING AF INDSATSEN OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Alle initiativer under dette indsatsområde vurderes at være gennemført eller under udførelse. Ordning for 
madaffald i de resterende 10 % af etageejendommene samt i kommunens egne institutioner planlægges 
etableret i løbet af 2019. Herunder planlægges en kampagne mod madspild, ligeledes i løbet af 2019.

2.3 # 3 SORTERING

Dette indsatsområde vedrører primært etablering af et centralt sorteringsanlæg. Derudover vedrører 
indsatsområdet, at sætte fokus på miljø i de kommunale indkøb.

2.3.1 AKTIVITETER PÅ INDSATSOMRÅDET I PLANPERIODEN 2014-2018

Frederiksberg har i planperioden samarbejdet med Amager Ressourcecenter (ARC) og andre aktører med 
henblik på at etablere et større centralt sorteringsanlæg. Forskellige modeller har været drøftet. Der er 
opnået enighed om at etablere et Dirty-MRF anlæg, der kan eftersortere på restaffaldet, samt et bynært 
bioforgasningsanlæg. Plast, metal samt, eventuelt på sigt, fødevarekartoner vil blive sorteret fra 
restaffaldet på Dirty-MRF anlægget før forbrænding. Kvaliteten forventes dog ikke at være på et niveau, 
hvor det kan erstatte kildesortering. Samlet set forventes det to anlæg at kunne flytte genanvendelsen ca. 
11 % - point. De to anlæg planlægges i drift medio 2021.

Københavns Kommune har etableret et mindre sorteringsanlæg til forsøg med primært plast. Anlægget 
drives af ARC. Fra november 2017 til august 2018 køres forsøg med sammenblandet metal og plast fra 
villaer og rækkehuse på Frederiksberg. Frem til august 2018 blev det sorteret på ovennævnte 
forsøgsanlæg. Fra september 2018 er sorteringen foregået på større kommercielt anlæg med henblik på 
bedre at kunne vurdere miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved eventuelt at gøre ordningen 
permanent og udvide den til etageejendommene.

Fra juli 2017 har det været muligt at aflevere både hård og blød plast i beholderne til hård plast idet 
kommunen har indgået en aftale gennem ARC, hvor plasten eftersorteres på anlæg i Sverige og Tyskland.

Samarbejdet mellem Miljøenheden og afdelingen Udbud & Indkøb i kommunen er formaliseret med henblik 
på at sætte fokus på miljø i den kommunale indkøbspolitik, herunder reducere emballage. Vi indgår 
endvidere i Partnerskab for offentlige grønne indkøb sammen med andre kommuner (POGI samarbejdet).

2.3.2 VURDERING AF INDSATSEN OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Kommunen arbejder fortsat for at nedbringe antallet af beholdere til sortering, og i stedet finde 
løsninger, hvor affaldet kan sorteres centralt. Blandt andet er vi interesserede i perspektiverne for evt. 
yderligere sortering på det Dirty-MRF anlæg som vil blive etableret af ARC. Det er dog væsentligt, at 
kvaliteten af den centrale sortering bliver af tilstrækkelig høj kvalitet til at kunne erstatte 
kildesorteringen. Formålet med at mindske antallet af forskellige beholdere er at spare plads på 



Frederiksberg, at gøre det lettere for borgerne at sortere og dermed øge genanvendelsen, samt at 
optimere indsamlingslogistikken. Frederiksberg Kommune har ikke tilstrækkelige affaldsmængder til at 
etablere eget sorteringsanlæg og i planperioden har det ikke været muligt, at indgå et partnerskab for 
etableringen af et anlæg til sortering af f.eks. pap, papir, plast og metal. Samtidig er der er en stærk 
udvikling i gang i forhold til behandlingsmuligheder – både nationalt og internationalt. Det betyder at det 
kan være svært at vide hvilken type sorteringsanlæg, der vil være den mest fordelagtige for Frederiksberg 
på sigt. Det er også muligt, at private virksomheder vil etablere anlæg, som kan aftage og behandle vores 
affald på en tilfredsstillende måde.

På grund af disse usikkerheder vurderes det mest hensigtsmæssigt, at følge udviklingen frem imod den 
kommende planperiode i 2021 med henblik på et bedre grundlag for at kunne beslutte hvilken type anlæg 
vi i givet fald vil arbejde frem imod.

2.4 # 4 INDRETNING TIL AFFALD OG GENBRUG

Indsatsområdet vedrører primært sortering af affald i det offentlige rum, men også mere hensigtsmæssig 
indretning til sortering indenfor i boliger og institutioner, indretning til sortering udenfor på 
ejendommene, bedre hjælpemidler til skraldemændene, skiltning og et inspirationskatalog med 
indretningsløsninger.

2.4.1 AKTIVITETER PÅ INDSATSOMRÅDET I PLANPERIODEN 2014-2018

Mulighederne for at indsamle genanvendeligt affald i det offentlige rum på Frederiksberg er blevet 
afprøvet ved et forsøg, som løb frem til efteråret 2016. Her blev 10 såkaldte genbrugsøer med sortering af 
metal, plast og papir gjort permanente.

Der er gennemført en mindre forundersøgelse, som peger på, at der er stort potentiale for yderligere 
sortering i det offentlige rum. Der er endvidere stillet forslag om et forsøg vedrørende opstilling af flere 
og pænere beholdere til sortering på travle forretningsgader. Der er imidlertid endnu ikke bevilget penge 
(skattefinansierede midler).

En gruppe studerende fra RUC har i samarbejde med kommunen udviklet en fleksibel model for en 
flerfunktionel opsamlingsplads, hvor der er plads til cykelparkering, solbadning og beholdere til affald. 
Yderligere samarbejde med to studerende fra DTU, har resulteret i udviklingen af en prototype på en 
manuel pappresser. Pointen hermed var at spare plads til beholdere til pap. Der søges fortsat samarbejde 
med studerende, som ønsker at videreudvikle pappresseren.

Der har været gennemført et forsøg i 2015 med støtte fra Miljøstyrelsen. I forsøget blev det afprøvet om 
uddeling af beholdere til indendørs sorteringsløsning ville fremme genanvendelsen. Det blev samtidig 
undersøgt om en sammenblanding af de tørre fraktioner (pap, papir, plast og metal) med henblik på 
senere sortering på et sorteringsanlæg, ville fremme genanvendelsen. Endvidere blev affaldet afhentet 
hyppigere. Genanvendelsen steg væsentligt under forsøget. Det er desværre endnu ikke muligt at sortere 
på et centralt sorteringsanlæg jf. indsatsområde # 3 Sortering, hvorfor sammenblanding af tørre fraktioner 
ikke kan gennemføres endnu. Hyppigere tømning af beholdere til plast og muligheden for hyppigere 
tømning af beholdere til pap er til gengæld gennemført og foreslås yderligere optimeret i 2019 jævnfør 
særskilt sag der forelægges By- og Miljøudvalget i januar 2019.

I planperioden er der etableret 140 liter beholdere til småt elektronik i større ejendomme. Hidtil er alt 
elektronik blevet håndteret manuelt som en del af storskraldsordningen, uanset elektronikkens størrelse, 
mens 140 liter beholderne tømmes mekanisk op i skraldebilen.



Der er løbende dialog med Frederiksberg Renovation i forhold til yderligere hjælpemidler til 
skraldemændene, primært til brug i forbindelse med indsamling af storskrald.

Glaskuber og affaldsøer i det offentlige rum er i planperioden blevet skiltet tilsvarende beholderne ved 
etageejendomme og villaer. Dermed opnås den tilstræbte genkendelighed som er en målsætning i Affalds- 
og Ressourceplanen.

Det har vist sig problematisk med skilte af plast uden PVC på offentligt opstillede beholdere, idet graffiti 
afrensning ødelægger skiltene. Derfor udvikles nye skilte til glaskuberne, som evt. også kan benyttes til de 
offentligt opstillede affaldsøer.

Der findes materiale til inspiration fra kampagnen Operation Genbrug (se # 1 Dialog), hvor der blev taget 
billeder af beholdere og skure på 100 ejendomme. Ligeledes findes billeder af innovative løsninger 
udviklet i samarbejde med studerende. Disse billeder kan benyttes efter behov i dialogen med f.eks. 
kommunens arkitekter og medarbejdere ansat indenfor byfornyelse.

I relation til ejendomsforeninger og viceværter er der udviklet en folder, som beskriver de 
arbejdsmiljøkrav, der skal være opfyldt ved afhentningspladser for affald. Heri findes også en række fotos 
til inspiration.

Personalet i kommunens institutioner er for de flestes vedkommende mere fokuserede på sorteringen inde 
i bygningerne. Til deres inspiration medbringes ved vejledningsbesøg, billeder af beholdere og 
sorteringsmøbler til indendørs brug.

Det vurderes at behovet for inspirationsmateriale til forskellige målgrupper således er opfyldt.

2.4.2 VURDERING AF INDSATSEN OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Indsatsområdet vurderes at være gennemført for så vidt angår, at der har været aktivitet i forhold til alle 
de i planen beskrevne indsatser. Samtidig vurderes det, at der fortsat er et stort uudnyttet potentiale 
primært i forhold til sortering i det offentlige rum. I Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 
2019-2024 er der stort fokus på sortering i det offentlige rum. Enkelte andre kommuner har også valgt at 
opstille beholdere til sortering på gader og stræder. Det foreslås at Frederiksberg Kommune indsamler 
erfaringerne fra disse kommuner og på den baggrund tager stilling til en eventuel indsats i den kommende 
planperiode 2021-2026.

2.5 # 5 FLEKSIBEL INDSAMLING

Indsatsområdet vedrører indsamling af affald på ændrede tidspunkter af døgnet, udvikling af målemetoder 
til at måle effektiviteten af affaldsordningerne, flere skraldebiler på el, flere straksafklaringer og bedre 
indsamling i ejendomme med lift.

2.5.1 AKTIVITETER PÅ INDSATSOMRÅDET I PLANPERIODEN 2014-2018

I planperioden er der indført mulighed for at tømme restaffald allerede fra kl. 5.45, hvor trængslen i byen 
er begrænset. Samtidig er der indført en tvungen pause kl. 7.40-8.10, således at den værste myldretid 
omkring skolerne undgås. I skoleferierne køres fra kl. 6 og med en tvungen pause kl. 7.55-8.10. 
Genanvendeligt affald indsamles fra kl. 8.10. Ændringerne har skabt bedre fremkommelighed i trafikken 
og i særdeleshed omkring skolerne i myldretiden. Samtidig betyder den tvungne pause mindre risiko for 
hurtig nedslidning blandt skraldemændene. 



Der har planperioden igennem været fokus på el ved køb af nye skraldebiler. Elskraldebiler koster ca. 4,2 
mio. kr., mens dieseldrevne biler koster ca. 1,6 mio. kr. Derfor har det krævet en særskilt sagsfremstilling 
at få vedtaget indkøb af 15 elbiler fra 2019 og frem, samt muligvis yderligere 5 elbiler herefter med 
henblik på at udskifte den samlede flåde. Skraldebilerne på el betyder mindre støj i gaderne og mindre 
udledning af CO2 i forbindelse med indsamlingen af affald.

Straksafklaringer er i planperioden blevet styrket ved en periode, hvor en medarbejder fra Affald & 
Genbrug sammen med Frederiksberg Renovations arbejdsmiljørepræsentant hver uge sammen førte tilsyn 
med ejendommene. Endvidere behandles mindre sager om lys og krog på affaldsskuret uden inspektion, 
dvs. alene på baggrund af indmeldinger fra skraldemændene. Der er udviklet et digitalt værktøj, 
selvbetjening.nu, som fører til flere straksafklaringer, når borgerne henvender sig til 
affaldsmedarbejderne i Borgerservice. Behandlingen af fejlsorteringer er endvidere effektiviseret og kan 
nu gennemføres af studentermedhjælper.

Ejendomme med lift har hidtil kun haft beholdere til restaffald og papir fordi betjening af lift kræver to 
mand på skraldebilen. De øvrige genanvendelige fraktioner køres af kun én person. Desuden kan liftene 
typisk ikke klare beholderstørrelser over 240 liter, hvilket er blevet betragtet som et problem i forhold til 
pap, der indsamles i beholdere på mindst 400 liter. Forsøg gennemført i foråret 2017 har vist, at det er 
muligt at indsamle pap i 240 liter beholdere samt at det fungerer fint med 2 mand på bilerne til pap, plast 
og metal. Ca. halvdelen af kommunens liftejendomme har derfor fået beholdere til alle typer affald i 
løbet af 2018.

2.5.2 VURDERING AF INDSATSEN OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Indsatsområdet vurderes at være gennemført med undtagelse af måling på effektiviteten af ordningerne. 
Det skyldes primært, at data er svært tilgængelige i kommunens affaldsdatabase. Vi står overfor at skulle 
have ny affaldsdatabase i 2019 idet den gamle leverandør stopper. Det foreslås at optimering af 
målemetoder bliver en prioritering i forhold til visninger i denne nye database.

2.6 # 6 ELEKTRONIK OG FARLIGT AFFALD

Indsatsområdet dækker forskellige initiativer med henblik på at øge indsamlingen af elektronik og farligt 
affald.

2.6.1 AKTIVITETER PÅ INDSATSOMRÅDET I PLANPERIODEN 2014-2018

Afleveringsmulighederne for farligt affald i større etageejendomme er blevet optimeret ved at borgerne 
har fået mulighed for selv at kunne låse skabet til farligt affald op. Hidtil har det kun været viceværten 
eller den affaldsansvarlige der havde adgang. Der er lavet nyt udbud og den gamle type skabe udfases 
gradvist.

Etageejendomme med mere end 20 husstande har fået mulighed for at have en 140 liter beholder til småt 
elektronik. Det er en forbedring i forhold til før, hvor alt elektronik skulle afleveres som storskrald. En del 
småt elektronik er formentlig blevet smidt ud som restaffald, fordi det intuitivt ikke virkede 
miljøforsvarligt at smide småt elektronik som f.eks. en gammel mobiltelefon på jorden ved siden af stort 
elektronik som f.eks. ovne og køleskabe.

I løbet af 2017 er der registreret mange overfyldninger af 140 liter beholderne til småt elektronik og 
større ejendomme har derfor fået mulighed for at få mere end 1 beholder til småt elektronik.

Villaer og rækkehuse fik i april-maj 2016 udleveret en 40 liter boks til farligt affald og småt elektronik. 
Boksen tømmes kvartalsvist, hvis den sættes ud på dagen for tømning af storskrald.



Etageejendomme og institutioner har mulighed for at tilmelde sig og få en boks til farligt affald og småt 
elektronik på lige fod med villaer og rækkehuse, dog sådan at tømning sker efter bestilling. Tilmelding er 
nødvendig, fordi der skal være en affaldsansvarlig som dels kan bestille afhentninger og dels sørge for, at 
det farlige affald håndteres på en forsvarlig måde. Ca. 650 ejendomme med 4-19 lejligheder er blevet 
inviteret per brev til at tilmelde sig boksen. Institutioner får information om muligheden for at deltage i 
ordningen ved vejledningsbesøg. Ved planperiodens udgang er der 1990 bokse i villaerne og 191 bokse i 
etageejendomme og institutioner.

2.6.2 VURDERING AF INDSATSEN OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Alle handlingspunkter under dette indsatsområde er gennemført.

Dette til trods, er vi langt fra at have nået de kvantitative mål for indsamling af elektronik og farligt 
affald. Spørgsmålet er derfor hvorvidt der kan gøres mere for at nå målene.

En undersøgelse gennemført af Miljøministeriet viser, at ca. halvdelen af elektronikken i Danmark 
forsvinder ud af statistikkerne af forskellige årsager, herunder klunsning. Det betyder at indsamlingen på 
47 % på Frederiksberg ligger nogenlunde som landsgennemsnittet. Dette indikerer, at der formentlig er 
tale om større strukturelle forhold, som med fordel kan løses mere centralt, frem for lokalt på 
Frederiksberg, med henblik på at øge indsamlingen af elektronik.

Københavns Kommune gennemførte i august 2017 en undersøgelse af restaffaldet i kommunen. 
Undersøgelsen viste bl.a. at andelen af elektronisk affald fra etageejendomme ligger på 0,4 %, mens 
farligt affald fra etageejendomme udgør 0,3 % af restaffaldet. Da etageejendomme i København er 
sammenlignelige med dem på Frederiksberg, er det sandsynligt, at en tilsvarende undersøgelse på 
Frederiksberg, ville afstedkomme et lignende resultat – dog med den forskel, at ca. 50 % af det der 
betragtes som farligt affald i København, indsamles på Frederiksberg som enten restaffald, hård plast eller 
metal. Det drejer sig om tomme plastbeholdere, tomme spraydåser fra personlig hygiejne og beholdere 
med faremærket lokalirriterende. 

Farligt affald vurderes at være særligt vigtig, at få indsamlet korrekt, pga. den potentielle miljøbelastning 
ved fejlbehandling.

Derfor foreslås en nærmere evaluering af brugen af ordningerne for farligt affald frem imod den 
kommende planperiode. På baggrund af evalueringens resultater vil det blive vurderet om der er behov for 
yderligere tiltag som f.eks. en målrettet kampagne og / eller at en ordning for farligt affald bliver gjort 
obligatorisk for alle, herunder etageejendomme og kommunens institutioner.

2.7 # 7 STORSKRALD

Dette indsatsområde dækker over indsamlingen af storskrald, herunder en kriseplan i forhold til f.eks. 
skybrud eller andre kriser, der genererer meget storskrald.

2.7.1 AKTIVITETER PÅ INDSATSOMRÅDET I PLANPERIODEN 2014-2018

Der er udviklet en kriseplan således at skybrud, ulykker eller brand kan håndteres.

Den nuværende storskraldsordning er blevet evalueret.

På baggrund af evalueringen er der samlet en række gode idéer og planlagt forsøg, som dog af logistiske 
og økonomiske årsager ikke er blevet igangsat i løbet af planperioden. Idéer og planlagte forsøg er som 
følger:



 Udvide indsamlingsordningen så også spejle og planglas kan blive indsamlet
 Benytte ladvogne i stedet for komprimatorbiler og køre alt hvad der kan genbruges (uden 

reparation eller lignende) til et aftalt sted, hvor det afsættes til borgere eller virksomheder til 
direkte genbrug

 Benytte seler og andre hjælpemidler som flyttemænd benytter dvs. tænke på storskrald som 
flytning i stedet for affald

 At tage alt hvad borgerne stiller til storskrald inkl. porcelæn og andre mindre genstande 
(undtagen affald der indeholder organiske dele). Dermed kan man øge service og evt. øge det 
direkte genbrug. Kommunen har samarbejdet med virksomheden Naboskab i et projekt støttet af 
Erhvervsstyrelsen for at øge direkte genbrug og mindske storskrald ved hjælp af bytteskabe i 10 
ejendomme. Derved håndteres en del af de mindre genstande, som sættes ud til storskrald, men 
kun i de pågældende 10 ejendomme.

 Anbefale dobbeltskure, hvor beboerne har adgang i den ene ende, hvor der må byttes mv. 
Vicevært og skraldemænd har adgang i den anden ende. Dermed vil kan det kunne undgås, at der 
bliver rodet i storskraldet efter at det er sat op til afhentning.

2.7.2 VURDERING AF INDSATSEN OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Som det fremgår ovenfor, er der fortsat mange muligheder for at gennemføre yderligere tiltag i forhold til 
storskrald. Imidlertid forudsætter tiltagene større ændringer og indgriben i arbejdsmiljøet for 
skraldemændene samt større økonomiske investeringer. Derfor betragtes det ikke som realistisk, at 
tiltagene vil blive gennemført inden udgangen af 2018.

Samtidig er mere direkte genbrug, herunder af storskrald, et stærkt indsatsområde i Københavns 
Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2019-24. Det foreslås at Frederiksberg Kommune følger udviklingen i 
København med henblik på en større indsats i den kommende planperiode på Frederiksberg 2021-26.

2.8 # 8 BISPEENGEN GENBRUGSSTATION

Indsatsområdet dækker aktiviteter vedrørende Bispeengen genbrugsstation, som åbnede i august 2012 og 
derfor – ved planperiodens begyndelse – var forholdsvis ny. Genbrugsstationen drives af ARC ligesom de 
øvrige genbrugsstationer i ARC’s ejerkommuner.

2.8.1 AKTIVITETER PÅ INDSATSOMRÅDET I PLANPERIODEN 2014-2018

ARC foretager løbende undersøgelser af hvordan ressourcerne i det affald der afleveres på 
genbrugsstationen kan udnyttes bedre. Dette sker dels ved genudbud af behandlingen af de forskellige 
typer affald og dels ved egne forsøg. Frederiksberg Kommune bakker op om disse undersøgelser og følger 
dem bl.a. ved kvartalsvise møder i teknikerudvalget, hvor kommunerne og ARC mødes og drøfter 
udviklingen på tværs.

I 2014 initierede Frederiksberg Kommune et samarbejde med Københavns Kommune og ARC med henblik 
på at formalisere afholdelsen af arrangementer på Bispeengen Genbrugsstation. Formålet var, gennem 
flere arrangementer, at gøre flere forskellige målgrupper bekendte med genbrugsstationen, og derved øge 
besøgstallet. Imidlertid blev genbrugsstationen allerede i løbet af 2014 så velbesøgt, at afholdelsen af 
arrangementer vurderedes at ville forstyrre den daglige drift. Derfor blev samarbejdet om arrangementer 
standset.

I 2015 lukkede byttecenteret på Bispeengen Genbrugsstation. Det skyldes såkaldte ’super klunsere’, der 
rev genstande ud af hænderne på genbrugsstationernes kunder, slås indbyrdes om genstandene og havde 
en aggressiv adfærd overfor pladspersonalet.



Dermed var en udbygning af byttecenteret på Bispeengen Genbrugsstation ikke længere relevant.

Fra september 2015 har kommunen i stedet, i samarbejde med Københavns Kommune og ARC kørt et 
forsøg, hvor tilmeldte almennyttige organisationer har mulighed for at afhente genstande til direkte 
genbrug på Bispeengen Genbrugsstation. Erfaringerne indikerer at samarbejdet dels øger det direkte 
genbrug og dels giver en god oplevelse for genbrugsstationens kunder. Forsøget er blevet evalueret ultimo 
2016 og det er besluttet at videreføre forsøget til medio 2019 med henblik på at slutevaluere forsøget og 
indstille forslag om enten at gøre ordningen fast eller erstatte den med en anden ordning.

Det er blevet undersøgt hvorvidt ledige der er i forløb på ’F86 – Afklaring og Beskæftigelse’ kunne have 
interesse i at reparere genstande til direkte genbrug fra genbrugsstationen, men svaret var, at der ikke 
var et tilstrækkeligt match mellem på den ene side behovet for kontinuerlig arbejdskraft og på den anden 
side personer med blandede kvalifikationer og arbejdsevne på den anden.

Ligeledes er en række almennyttige organisationer blevet spurgt om de kunne have interesse i at aftage 
genstande til reparation, men de har takket nej.

Muligheden for reparation af genstande der afleveres på genbrugsstationen, således at de kan genbruges 
direkte er også blevet undersøgt i den forstand, at Ankestyrelsen i 2017 har afgjort, at kommuner 
principielt gerne må reparere og videresælge ting til genbrug. Der findes derfor en mulighed for på sigt 
f.eks. at indgå samarbejde med kommunens beskæftigelsesafdeling omkring reparation som meningsfuld 
aktivering af ledige. Opgaven kunne også lægges ud til frivillige, men dette ville erfaringsmæssigt kræve 
en større koordineringsindsats fra kommunens side.

I Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 er der en målsætning om at motivere skoler og institutioner ved 
hjælp af bl.a. guidede besøg på genbrugsstationen. Langt de fleste borgere på Frederiksberg har dog 
mulighed for at aflevere sorteret papir, pap, plast, metal, elektronik, farligt affald, storskrald og i et vist 
omfang glas lige ved deres bopæl. På denne baggrund lægges indsatsen i højere grad på at informere om 
hvordan man skal sortere på sin bopæl, snarere end på genbrugsstationen.

2.8.2 VURDERING AF INDSATSEN OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Alle planlagte tiltag under dette indsatsområde vurderes at være fuldt gennemført og genbrugsstationen 
har oplevet stadig stigende besøgstal og affaldsmængder igennem hele planperioden. Udviklingen på 
genbrugsstationen følges og understøttes løbende af kommunen, primært gennem kvartalsvise møder i 
teknikerudvalget, hvor der sidder repræsentanter for alle ejerkommuner og ARC. Det forventes ikke, at 
genbrugsstationen vil være i fokus hverken frem imod den kommende planperiode eller i den kommende 
plan 2021-2026.

2.9 # 9 DIGITALE VÆRKTØJER

Indsatsområdet dækker udvikling og opgradering af IT løsninger på affaldsområdet.

2.9.1 AKTIVITETER PÅ INDSATSOMRÅDET I PLANPERIODEN 2014-2018

Kommunen har udviklet egen selvbetjeningsløsning og hjemmeside, som trækker informationer fra 
affaldsdatabasen, men i øvrigt ikke er integreret med denne. Selvbetjeningsløsningen kan tilgås fra en 
hvilken som helst platform uden at det er nødvendigt at downloade en app.

Selvbetjeningsløsningerne på hjemmesiden er løbende blevet udbygget og vedligeholdt.

Der er udviklet en digital tømmekalender til villaer og rækkehuse til telefon og tablet.



Tømmekalenderen er endvidere opdateret og gjort mere let tilgængelig.

Der er lavet en web-sorteringsguide, så boligforeningerne selv kan skræddersy en sorteringsvejledning til 
egne forhold.

Farligt affald fra virksomheder kan nu anmeldes via virk.dk. Det er resultatet af et samarbejde mellem 
forvaltningen og Erhvervsstyrelsen.

Byggeaffald kan nu anmeldes i et tilsvarende system, som benyttes til at anmelde forurenet jord. Det 
repræsenterer et vigtigt fremskridt i forhold til det tidligere system baseret på pdf-formularer.

Der er lavet en løsning, hvor kontaktpersoner på ejendommene i forhold til madaffald, selv kan registrere 
sig.

Udviklingen af en vidensdatabase til straksafklaringer er implementeret i form af selvbetjening.nu , der 
bl.a. benyttes af tre affaldsmedarbejdere i Borgerservice.

Det fremgår af planen, at vi vil integrere det digitale univers med fakturering, så man for eksempel kan 
formidle forbrugstal på fakturaerne. Det har ikke i planperioden været muligt at gennemføre denne 
integration, bl.a. fordi den nuværende systemleverandør til affaldsdatabasen stopper. Muligheden for 
forbrugstal på fakturaen kan eventuelt efterspørges i forbindelse med etablering af affaldsdatabasen hos 
en ny leverandør. 

2.9.2 VURDERING AF INDSATSEN OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Det vurderes at der har været en solid indsats på dette område planperioden igennem. Med baggrund i at 
den nuværende systemleverandør til affaldsdatabasen stopper, forventes det, at der vil være meget fokus 
på at få etableret en ny affaldsdatabase frem imod den kommende planperiode, herunder at identificere 
behov samt sikre opfyldelsen af disse behov og en god forankring af den nye database i kontoret.

2.10 # 10 BYGGERI

Indsatsområdet vedrører tilsyn i forhold til affald på byggepladser, vejledning omkring byggeaffald, og 
behandling af anmeldt byggeaffald.

2.9.1 AKTIVITETER PÅ INDSATSOMRÅDET I PLANPERIODEN 2014-2018

I 2013 var der 30 anmeldelser og i 2016 var det steget til 200 anmeldelser. I de første 11½ måned af 2018 
var der 123 anmeldelser. 198 anmeldelser fra 19. april 2017 til 13. december 2018. Dette skal ses i forhold 
til estimeret ca. 700 anmeldelsespligtige byggerier årligt.

I april 2017 er der blevet etableret et nyt system for at anmelde og anvise byggeaffald. Systemet kører 
efter samme principper og parallelt med Jordweb, der er et velfungerende og kendt system.

Lovgivningsmæssigt skal byggeaffald anmeldes senest 14 dage før opstart af nedrivning eller renovering, 
og ofte sker det senere. Da dette giver et dårligt udgangspunkt for dialog og håndtering af affaldet, søger 
Affald og Genbrug i stedet en proaktiv tilgang, hvor der tages kontakt til bygherre når der gives 
byggetilladelse. Det giver bygherre tidligere indblik i ansvar og økonomi omkring affald. Indsatsen bliver 
modtaget godt, giver bedre resultater og dialog, og en smidigere proces.

Dialog og vejledning på byggepladser er blevet styrket i og med at der er gennemført ca. 200 tilsyn i løbet 
af planperioden. I 2018 er der gennemført planlagte 50 besøg på 39 byggepladser, idet nogle har fået 2 
besøg. Ca. 20 af besøgene var opsøgende, dvs. til byggepladser, hvor der ikke var anmeldt affald. Det 



vurderes at i hvert fald 14 af de opsøgende besøg – og formentlig flere - har ført til anmeldelser af 
byggeaffald, som ikke ville være blevet anmeldt uden et besøg.

Organisering af interne arbejdsgange er foretaget, idet der er blevet lavet anmeldelsesblanketter, som 
kan tilgås via kommunens hjemmeside og information om byggeaffald er blevet opdateret og fremsendes i 
forbindelse med byggesagsbehandling.

Vi er med i Bygge- og Affaldsplan Sjælland, hvor kommuner fra hele Sjælland deltager med henblik på at 
etablere et fælles forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald, samt IT løsninger, kortlægning af 
miljøfremmede stoffer og en højere grad af ensretning i forhold til behandlingen af byggeaffald 
kommunerne imellem. Der udarbejdes endvidere en fælles ’sjællandsvejledning’, dels til kommunerne 
selv og dels til byggeriets øvrige parter.

Vi deltager i Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB). Det er en erfagruppe 
for alle byggeriets parter, hvor vi i en del af planperioden har deltaget som høringspart på vegne af 
kommunerne i Bygge- og Affaldsplan Sjælland.

Desuden deltager vi i Dakofa (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer) netværk for bygge- og 
anlægsaffald og Netværk om nedrivning, som er etableret af Videntjenesten sammen med VHGB, 
Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og 
Miljøsanering.

2.9.2 VURDERING AF INDSATSEN OG FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER

Indsatsområdet vurderes at være gennemført, dog sådan at der fortsat er rum for forbedring.

Det estimeres at vi ved planperiodens udgang modtager anmeldelser om byggeaffald fra under 25 % af de 
anmeldelsespligtige byggerier. Der er tale om meget store mængder affald og derfor et stort miljømæssigt 
potentiale, hvis vi kan opnå flere anmeldelser, således at byggeaffaldet kan blive klassificeret og anvist til 
korrekt behandling. Flere anmeldelser vil også give bedre mulighed for, at kommunen kan vejlede 
omkring- og eventuelt være med til at facilitere –yderligere tiltag i retning af mere direkte genbrug og 
bedre kvalitet i genanvendelsen.

Det kunne være en mulighed at benytte GIS kort til at registrere igangværende og planlagte renoveringer 
med henblik på at give mulighed for kontakt mellem bygherrer, således at de kan købe og sælge brugte 
byggematerialer til hinanden. En anden mulighed kunne være oprettelsen af et register for såkaldte 
materialepas, hvor bygherrer kan registrere hvilke materialer, der indgår i en bygning med henblik på at 
have denne viden, når byggeriet skal rives ned eller renoveres. Sådanne tiltag kunne potentielt være et 
fokuspunkt i den kommende planperiode 2021-2026. 

Der ansættes et ekstra årsværk primo 2019 med henblik på mere opsøgende arbejde samt at behandle det 
øgede antal anmeldelser af byggeaffald, som forventeligt resulterer dels fra den øgede proaktive indsats, 
dels fra et øget fokus på byggeaffald på nationalt niveau.

Konkret foreslås et mål på 100 vejledningsbesøg i 2019 og 100 vejledningsbesøg i 2020 vedrørende 
byggeaffald. Som en andel af disse besøg, foreslås at lave aftaler med håndværkere, som håndterer 
byggeaffald fra mindre, men til gengæld typisk mange byggerier med henblik på at vejlede om deres 
muligheder for korrekt og optimeret håndtering af byggeaffaldet, herunder mulighederne for at benytte 
genbrugsstationer.

Det planlægges endvidere at opdatere vores hjemmeside i overensstemmelse med 
’Sjællandsvejledningen’, når den er færdig, dvs. sikre en overskuelig guide til krav og rammer for 



bygherres forpligtelser ved nedrivning, renovering og nybyg, herunder anmeldelser, miljøkortlægning, 
sanering, renhedsprøver etc.


