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350. Høringsudkast til den kommende ressource- og affaldsplan 
Åbent - 07.00.01-A00-11-20 

Overskrift 

Høringsudkast til den kommende ressource- og affaldsplan 

Resumé 

By-, kultur- og miljøområdet har udarbejdet et forslag til den kommende ressource- og affaldsplan. Planen 
indeholder mål for genanvendelsen samt forslag til mulige virkemidler. By- og miljøudvalget skal tage stilling 
til, hvorvidt forslaget kan godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring. 

Beslutning 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

Indstilling 

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, 
at forslag til Ressource- og Affaldsplan 2026 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 
perioden fra 8. december 2020 til 2. februar 2021. 
 

Sagsfremstilling 

Kommunen skal udarbejde en 12-årig plan, der fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet frem til 
2032. Planen skal have særlig fokus på de første seks år og skal som minimum revideres i 2026. Udkast til 
planen skal i offentlig høring i minimum 8 uger. Efter endt høringsperiode og evaluering af høringssvar 
forelægges forslag til ressource- og affaldsplan, med eventuelle ændringer på baggrund af høringen, til 
endelig politisk vedtagelse. 
 
Udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2026 med den foreslåede undertitel 'Genbrugslaboratorium 
Frederiksberg' er udarbejdet i en kontekst, hvor der er stort fokus på klima og miljø, men hvor der også er 
potentiale for forbedring. En restaffaldsanalyse gennemført på Frederiksberg viser, at ca. 2/3 af det der bliver 
smidt ud som restaffald, kunne have været sorteret i beholderne til genanvendelse. Restaffaldsanalyser fra 
andre kommuner viser et lignende billede. 
 
EU og Folketinget har sat høje mål for forebyggelse, genbrug og genanvendelse og mange borgere og 
virksomheder går op i at leve stadig mere bæredygtigt. I juni 2020 blev der indgået en national aftale, som 
forventeligt får stor betydning for den kommende planperiode 2021-2026. Aftalen indebærer blandt andet, at 
alle danskere - både borgere og virksomheder - skal sortere 10 typer affald efter ens sorteringskriterier og 
med ens piktogrammer på beholderne. Det kan betyde, at flere vil sortere mere affald fordi der ikke længere 
er så meget tvivl om, hvordan det skal sorteres. Samtidig er Folketingets intention, at de mere ensartede 
typer affald vil skabe grobund for et bedre marked for genanvendt materiale, bedre og mere sofistikerede 
affaldsbehandlingsanlæg samt mere og bedre genanvendelse. Imidlertid indebærer den nationale aftale 
også nogle væsentlige omkostninger for kommunen, som er beskrevet nærmere under Økonomi. 
 
Denne kontekst med stort fokus på og høje ambitioner for forebyggelse, genbrug og genanvendelse 
afspejles i udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2026. På baggrund af en temadrøftelse om den kommende 
affalds- og ressourceplan i by- og miljøudvalget den 22. juni 2020 er afsættet, at Frederiksberg Kommune 
skal være blandt de førende kommuner på affaldsområdet. Derfor er målene i planudkastet sat højt: 

 Gennemsnitligt 1 % forebyggelse årligt 
 Firdobling af direkte genbrug 
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 Fordobling af den samlede genanvendelse til 72 %, svarende til 70% - 95% genanvendelse på alle 
henteordninger 

 26 ton reduktion af CO2 i 2026 i forhold til 2018 
 67 % reduktion af restaffald til forbrænding sammenlignet med 2018. 

 
De høje mål betyder blandt andet, at alle parter skal deltage i øget affaldssortering - borgere, virksomheder 
og kommunen skal i praksis skal sortere alt affald. For at få det til at ske, skal kommunen forbedre rammerne 
for sortering ved hjælp af blandt andet adfærdsdesign og dialog med borgere og virksomheder. Der skal 
noget ekstraordinært til og kommunen kender endnu ikke alle svarene. Det er nødvendigt med en 
eksperimenterende, 'laboratorie-agtig' tilgang, som bygger på dialog og samskabelse. Derfor den foreslåede 
undertitel 'Genbrugslaboratorium Frederiksberg'. Dertil skal kommunen sikre den logistik og de praktiske 
løsninger der gør, at alle borgere og virksomheder har en høj tilgængelighed til at komme af med alle typer 
affald. 
 
Grundlaget for udkastet til den kommende plan er derfor baseret på genbrugslaboratorie-tilgangen. Det 
betyder blandt andet, at borgere i villaer og rækkehuse blev opfordret til at komme med idéer og input til 
planen i julebrevet 2019. Kommunen modtog 34 forslag. Ved Festival for Bæredygtighed i 2019 blev 
deltagerne ligeledes opfordret til at give deres mening til kende. I den daglige dialog med virksomheder om 
affald, har kommunen også høstet mange gode forslag, som er kommet til udtryk i planudkastet. Forslag fra 
gymnasieelever i forhold til at begrænse madspild er der også blevet plads til. Ikke mindst indgår kommunen 
i netværk med andre kommuner og aktører på affaldsområdet som fx behandlingsanlæg, hvor løbende 
idéudvikling og samskabelse finder sted. 
 
Fokus på effektiviseringer 
Væsentligt forhøjede målsætninger og krav om indsamling i flere fraktioner betyder alt andet lige øgede 
udgifter til affaldsindsamling, sortering og behandling. Det er derfor naturligt, at der i Ressource- og 
Affaldsplan 2026 også er fokus på effektiviseringer med henblik på at mindske stigninger.  

Der har været fokus på effektiviseringer lige siden Frederiksberg Kommune hjemtog opgaven vedr. 
indsamling af hovedparten af affaldsfraktioner den 1. november 2010. Opgaven blev hjemtaget efter en 
nedlæggelse af R98, der hidtil havde stået for indsamlingsopgaven. Opgaven blev sendt i udbud, og der 
indkom ét tilbud. Prisen lå noget over de eksisterende omkostninger til opgaveløsningen, hvorfor 
kommunalbestyrelsen bad forvaltningen om at udregne et kontrolbud. Kontrolbuddet lå væsentligt lavere end 
både den eksisterende omkostning og det indkomne tilbud. Kontrolbuddet var 48 mio. kr. / år, 
mod hhv. 53 mio. kr. (R98) og 56,6 mio. kr. (HCS).  

Frederiksberg Renovation (FR) har siden 2010 løbende effektiviseret opgaveløsningen således, at 
udgifterne over de seneste 10 år er 47,9 mio. kr. lavere end det oprindelige budget fremskrevet med den 
gennemsnitlige P/L fremskrivning over de sidste 10 år. Effektiviseringen er i gennemsnit 4,8 mio. kr., pr. år, 
men varierer år for år, da 
FR løbende har påtaget sig nye opgaver til en samlet omkostning på 8,9 mio.kr. pr. år, indkøbt 5 el-
komprimatorbiler (20 mio. kr.) og etableret ladefaciliteter til disse (kr. 2,5 mio).  

De nye opgaver, indkøb af 5-el-biler og etablering af ladestationer er finansieret af eksisterende driftsbudget, 
og omfatter bl.a. bioaffald, farligt affald - inkl. miljøbil – plast og pap til etageboliger, plast og metal til villaer 
og madaffald. 

I 2020 og 2021 vil der blive leveret yderligere 14 el-komprimatorbiler. Finansieringen af disse biler vil ske via 
en gennemsnitlig takstforhøjelse på ca. 100 kr. / husstand. 

Sammenlignet med en lineær fremskrivning af udgiften til R98 i 2010 og tilbuddet fra HCS fra 2010 – og de 
usikkerheder, der ligger heri - har hjemtagelsen siden 2010 medført en samlet besparelse for Frederiksberg 
Kommune på hhv. 100 mio. kr. (10 mio. kr. / år) og 141 mio. kr. (14 mio. kr. / år). 
 
By-, kultur- og miljøområdets vurdering 
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Forvaltningen vurderer, at udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium 
Frederiksberg, udgør et solidt og ambitiøst grundlag for videreudviklingen af affaldsområdet på 
Frederiksberg. 

Økonomi 

Det gebyrfinansierede område 

Planens åbne genbrugslaboratorium tilgang gør, at det ikke er muligt på forhånd at vurdere den nødvendige 
økonomi og effekten for borgerne. 

Ud fra den hidtidige udvikling viser en simpel fremskrivning af sammenhængen mellem indsamlede 
mængder til genanvendelse og ressourcemæssig indsats, at mere genanvendelse betyder højere 
affaldsgebyr. Det skyldes blandt andet at der sker et kapacitetstab på beholdervolumen hver gang affaldet 
skal deles mere op. Dermed skal der flere biler og mere mandskab til at indsamle det. En anden faktor er, at 
det kræver en større dialogindsats, at få borgere og virksomheder til at sortere mere. 

Samtidig er alt det nemme er gjort. Der er sat beholdere op til alle almindelige affaldstyper, der udsendes 
jævnligt sorteringsvejledninger etc. Alle har de fysiske rammer til at sortere affald med visse undtagelser på 
grund af pladsmangel eller andre særlige forhold. Hvis kommunen skal nå målene i denne plan, skal 
potentialet for genanvendelse udnyttes i langt højere grad. Alle skal sortere og alle skal sortere grundigere 
end de gør i dag. 

Det kræver noget ekstraordinært og noget nyt. Derfor dækker det forventede budget over såvel en simpel 
fremskrivning af de erfaringsmæssige udgifter pr. procentpoint i øget målsætning. Hertil lægges en vurderet 
merudgift på 20%, der afspejler at de højere målsætningsprocenter er vanskeligere at indfri. 

For de enkelte husstande betyder det en stigning på gennemsnitligt ca. 600 kr. i løbet af planperioden, 
svarende til ca. 120 kr. pr. år 2022-2026. Det betyder at der vil være en samlet økonomi på ca. 130 mio. kr. i 
2026. 

Som forudsat i den nationale aftale på affaldsområdet af 16. juni 2020, vil der løbende gennem planperioden 
blive arbejdet med at effektivisere indsatsen, så gebyrstigningen for den enkelte husstand og 
virksomhederne bliver mindst mulig. Det forventes, at omkostningerne til nye ordninger vil kunne reduceres 
på sigt efter en indkøringsperiode. Synergieffekter mellem kommuner og i affaldsbranchen vil med tiden 
forventeligt ligeledes begrænse stigningen af gebyret. 

Fra 2027 og frem imod 2032 forventes det, at kommunen vil kunne effektivisere yderligere. Det skyldes, at 
de nationale krav til ens sortering og nye designkrav til produkter og emballage på EU niveau, forventeligt vil 
betyde, at markedet for genanvendeligt affald er kommet godt i gang. Dermed vil kommunen have indtægter 
i stedet for udgifter af at afsætte affaldet. Samtidig forventes det at omkostningerne ved køb af elskraldebiler 
er faldet, således at indsamlingen også bliver mindre omkostningstung. 
 
Det skattefinansierede område 
 
Indsatserne i Ressource- og Affaldsplan 2026 er overvejende direkte brugerrettede og kan derfor finansieres 
via brugerbetaling i form af affaldsgebyret, Der er dog visse indsatser, som ikke kan brugerfinansieres, fx 

 Forebyggelse af madspild 
 Initiativer i forhold til byggeaffald og cirkulært byggeri 
 Kommunale indkøb 

Borgmesterpåtegning 

Nej 
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Behandling 

By- og miljøudvalget, magistraten, kommunalbestyrelsen. 

Historik 

Indstilling 23. november 2020, pkt. 339: 

By-, kultur- og miljøområdet indstiller, 
1. 
at forslag til Ressource- og Affaldsplan 2026 godkendes, 
2. 
at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra 8. december 2020 til 2. februar 2021. 
 
 
Beslutning fra By- og Miljøudvalget 2018-21, 23. november 2020, pkt. 339: 

By- og Miljøudvalget indstiller, 
at forslag til Ressource og Affaldsplan 2026 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 
perioden fra 8. december 2020 til 2. februar 2021. 
 
 
Indstilling 30. november 2020, pkt. 450: 

By- og Miljøudvalget indstiller, 
at forslag til Ressource- og Affaldsplan 2026 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 
perioden fra 8. december 2020 til 2. februar 2021. 
 
Beslutning fra Magistraten_2018-21, 30. november 2020, pkt. 450: 

Magistraten og by- og miljøudvalget indstiller, 
at forslag til Ressource- og Affaldsplan 2026 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 
perioden fra 8. december 2020 til 2. februar 2021. 
 

Ansvarligt område 

BKM 

Bemærkn fælles koord 

[SKAL UDFYLDES!, HVIS ANDRE FORVALTNINGSOMRÅDER SKAL BIDRAGE TIL SAGEN – ELLERS 
VALGFRIT AT UDFYLDE. Hvis andre forvaltningsområder skal bidrage til sagen, så skal det skrives meget 
kort her. Hvis sagen skal behandles i flere udvalg så skriv evt. meget kort om hvad man skal være 
opmærksom på ift. den tværgående koordinering] 

Klar til BM/formand 

Nej 

Klar til BMP 

Nej 
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DIR behandling 

Nej 

Strategisk/Tværgåen 

Nej 

Bemærkninger BM 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Skriv meget kort om der er noget vigtigt direktionen og borgmesteren skal vide 
om sagen. Det kan være noget om en bestemt rækkefølge/timing ift. andre sager, forudsætninger o.lign. 
Hvis sagen indebærer høring i råd, nævn eller borgerhøringer, så noteres det her. Hvis sagen er 
karakteriseret som Strategisk / Tværgående, så skrives årsagen her.] 

Sagstype 

B 

Lukket 

Nej 

BKM interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af BKM. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i BKM. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

BKM fokussag 

Ja 

BUO interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af BUO. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i BUO. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

BUO fokussag 

[SKAL UDFYLDES! . Må kun udfyldes af BUO skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

KDO interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af KDO. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i KDO. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

KDO fokussag 

[SKAL UDFYLDES!. Må kun udfyldes af KDO. Skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 
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SSA interne bemærkn 

[VALGFRIT AT UDFYLDE. Må kun udfyldes af SSA. Skriv evt meget korte interne bemærkninger for 
sagsstyringen i SSA. Her noteres også, hvis evt. bilag til sagen skal være beskyttede] 

SSA fokussag 

[SKAL UDFYLDES!. Må kun udfyldes af SSA. skriv enten ja eller nej. Du må ikke skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kræver meget lang forberedelse] 

Afdchef / fagl leder 

BKM: JBS 
BUO: 
KDO: 
SSA: 

Sagsbehandler 

BKM: mm 
BUO: 
KDO: 
SSA: 

Bilag 

 Høringsudkast Ressource- og Affaldsplan 2026 
 Bilag 1 - Budget 
 Bilag 2 - Ordninger og anlæg 
 Bilag 3 - Kortlægning af affaldsmængder 
 Bilag 4 Prognose for affaldsmængder 

  

 

 

Bilag/Punkt_350_Bilag_1_Hoeringsudkast_Ressource_og_Affaldsplan_2026.pdf
Bilag/Punkt_350_Bilag_2_Bilag_1__Budget.pdf
Bilag/Punkt_350_Bilag_3_Bilag_2__Ordninger_og_anlaeg.pdf
Bilag/Punkt_350_Bilag_4_Bilag_3__Kortlaegning_af_affaldsmaengder.pdf
Bilag/Punkt_350_Bilag_5_Bilag_4_Prognose_for_affaldsmaengder.pdf


 

 
Kommunalbestyrelsen_2018-21 
 

Mødedato:  
7. december 2020 

 Sidetal:  
10 

 


