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I FREMTIDEN vIL EN SKRALDEMAND væRE ET MENNESKE, 

DER SKAFFER RESSOURcER TIL SAMFUNDET, SNARERE 

END éN, DER SKAFFER OS AF MED DET, vI IKKE ANER 

HvAD vI SKAL STILLE OP MED. SKRALDEMANDEN bLIvER 

FREMTIDENS HELT

”Afskaf Affald” af Tor Nørretranders, 2012
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ORD
Udviklingen i hele Europa bevæger sig mere og mere i retningen af, at 
affald ikke længere bare er affald, men også ressourcer og energikil-
der. Med regeringens strategi ”Danmark uden affald” bliver der netop 
lagt vægt på, at affald er ressourcer, der skal anvendes igen og igen. 
Målet for Danmark er, at vi i år 2022 genanvender mindst 50% af 
vores affald fra husholdninger og fra servicesektoren. I dag er det kun 
22%, der bliver genanvendt, så der er et stykke vej endnu på lands-
plan.

Solrød Kommune har en affaldsordning, der er karakteriseret ved høj 
service.  Gennem de seneste år er påvirkningen af miljøet blevet min-
dre, fordi borgerne er gode til at frasortere genanvendeligt og farligt 
affald fra restaffaldet.

I affaldshåndteringsplanen for 2014 er der fokus på, at vi skal vide-
reføre den gode service og de gode resultater. Samtidig skal vi også 
blive endnu bedre til at sortere affald til genanvendelse og til at frasor-
tere mere af det farlige affald.

I forlængelse af ressourcetankegangen skal vi blandt andet blive bedre 
til at frasortere elektronikaffald og batterier, dels fordi vi skal fjerne de 
belastende komponenter fra miljøet, men også fordi vi skal genanven-
de både jern, kobber, aluminium og de små mængder sjældne metal-
ler, der ligger i elektronikaffaldet. Bedre sortering af pap handler også 
om at blive bedre til at udnytte selve ressourcen, mens en indsats 
over for korrekt sortering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald især 
handler om at fjerne et stof, der er meget belastende for miljøet.

Et af de nye elementer for Solrød Kommune kan blive, at bioaffald 
skal frasorteres i husholdningerne for at nå målet omkring genanven-
delse på 50 %. I dag viser beregninger, at der ikke er miljømæssige 

Niels Hörup
Borgmester, Solrød Kommune
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forskelle på, om bioaffaldet bliver brændt i et forbrændingsanlæg eller 
anvendt i et biogasanlæg. Solrød Kommune haster derfor ikke med at 
gennemføre indsamling af bioaffald. Den første del af perioden frem 
til 2018 vil Solrød Kommune sammen med andre kommuner finde den 
mest miljøeffektive, brugervenlige og økonomiske løsning til indsam-
ling af bioaffald. Selve indsamlingen af bioaffald vil først ske efter 
2018.

Kravene er udfordrende, men ligger samtidig i god forlængelse af den 
hidtidige affaldspolitik i Solrød Kommune. Et godt miljø stiller krav til 
både borgere, virksomheder og kommunen og til udviklingen af de 
tekniske muligheder, og gennemførelsen af denne affaldshåndterings-
plan vil uden tvivl bringe os et stort skridt nærmere målet.

Niels Hørup
Borgmester
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Affaldshåndteringsplanen bliver brugt i kommunens hverdag, som et 
styrings- og planlægningsværktøj. Den skal medvirke til, at Solrød 
Kommune når de mål, kommunen har for affaldsområdet og kan bi-
drage til at opfylde nationale mål og mål fra EU.

I affaldshåndteringsplanen har Solrød Kommune sat sig mål, som 
støtter op omkring de igangværende tiltag i Solrød Kommune samt de 
nationale mål og mål fra EU. 

Affaldshåndteringsplanen består af en mål- og planlægningsdel og en 
kortlægningsdel. Mål- og planlægningsdelen præsenterer kommunens 
overordnede mål, kommunens konkrete mål og hvilke initiativer kom-
munen vil igangsætte for at nå målene.

Det overordnede mål er kommunens vision for, i hvilken retning udviklin-
gen skal ske på affaldsområdet frem til 2024, mens de konkrete mål, der 
gælder frem til 2019, er målbare og understøtter de overordnede mål. 

Initiativerne beskriver, hvilke problemstillinger vi vil løse i planperio-
den. Hvert enkelt initiativ er tidsprioriteret. De initiativer, der ligger 
frem til 2016, er beskrevet detaljeret. For de sidste 2 år er initiativer-
ne mere løse, da udviklingen i teknologi og samfund kan have ændret 
sig i en retning, hvor en detaljeret beskrivelse af et initiativ ikke vil 
være relevant. I 2017 vil planen blive evalueret og initiativerne for den 
kommende periode blive beskrevet mere detaljeret. 

Initiativerne er rettet mod 3 forskellige målgrupper: husholdninger, 
virksomheder og kommunen som virksomhed. Nogle initiativer er 
rettet mod en enkelt målgruppe, andre initiativer er rettet mod to eller 
tre målgrupper.

Kortlægningsdelen beskriver status for affaldsområdet i kommunen, 
herunder affaldsmængder, affaldsordninger og hvilke modtage- og 
behandlingsanlæg der bliver benyttet. Kortlægningsdelen viser om 
udviklingen af håndtering af affaldet, går den rigtige vej eller om der 
er områder, der særligt skal fokuseres på.

DET OvERORDNEDE MÅL 

ER KOMMUNENS vISION 

FOR, I HvILKEN RETNING 

UDvIKLINGEN SKAL SKE 

PÅ AFFALDSOMRÅDET 

FREM TIL 2024
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For at arbejde hen mod  
visionen er der opstillet 4  
konkrete mål. Målene er:  

1  Nedbringe mængden af 
farligt affald, elektronik 
affald og genanvendelige 
materialer i dagrenova-
tionen og i brændbart 
storskrald med gennem-
snitligt 25% ved udgangen 
af 2018.

2  Sikre udsortering af farligt 
affald fra bygge- &  
anlægsaffald. 

3  Udvikle kommunikation og 
service overfor borgere og 
virksomheder, så den høje 
tilfredshed med affaldsord-
ningen bibeholdes.

4  Øget fokus på dataind-
samling og analyser

I Solrød Kommune er vi gode til at sortere affaldet og meget affald 
bliver genanvendt. Men vi kan blive endnu bedre.  Affaldet indeholder 
mange materialer, som vi kan bruge igen og det er samtidig med, at 
der begynder at være mangel på de materialer, vi bruger til at danne 
nye produkter med. Affaldet indeholder værdifulde ressourcer, som 
vi skal sikre genanvendt og nyttiggjort i højere grad end i dag. En 
af fremtidens store udfordringer bliver at udnytte ressourcerne bed-
re. F.eks indeholder elektronikaffald metaller som kobber og sjældne 
metaller. Ved forbrænding eller deponering går disse metaller tabt og 
dermed bliver ressourcer spildt. 

Affaldet skal fremover ses som en ressource og behandles derefter. Vi 
kalder dog stadig affald for affald, men fokus skal være, at affaldet er 
en ressource, som vi skal udnytte optimalt. På landsplan er målet at 
50% af affaldet fra husholdninger og servicesektor skal genanvendes 
i 2022. Til sammenligning blev der på landsplan i 2011 genanvendt 
22%. I Solrød Kommune blev 29 % af affaldet fra husholdninger gen-
anvendt i 2013. 

Vores opgave som kommune er at sikre, at affaldet bliver indsamlet 
så effektivt som muligt og genanvendt i videst mulig omfang til nye 
produkter. Det affald, som ikke kan genanvendes, skal enten forbræn-
des eller bioforgasses med så høj en energiudnyttelse som muligt. 
Noget affald kan hverken genanvendes eller forbrændes, og må derfor 
deponeres, den mængde skal være så lille som mulig.

For at sikre en effektiv indsamling er det vigtigt, at vi har indsamlings-
ordninger, som er nemme at bruge for borgerne. Det handler både om 
adgang til ordninger og viden om, hvordan ordningerne skal bruges. 
Det overordnede mål for Solrød Kommune’s affaldshåndteringsplan 
2014-2024 er høj service og bedre udnyttelse af ressourcerne. Heri-
gennem vil Solrød Kommune bidrage til løsning af de kommende års 
udfordringer.

MÅL FOR
AFFALDS
OMRÅDET
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HAND
LINGS
PLAN SOLRØD KOMMUNE vIL AKTIvT bIDRAGE TIL, AT vI 

bÅDE FÅR EN ØGET SORTERING OG bEDRE KvALITET  

I SORTERINGEN, SÅ FLERE RESSOURcER KAN  

GENANvENDES

bORGERE

vIRKSOMHEDER

KOMMUNALE INSTITUTIONER

TEAM NATUR OG MILJØ

MÅLGRUPPE ANGIvELSE
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MÅL 1
MÅL 1  - NEDbRINGE MæNGDEN AF FARLIGT AFFALD, ELEKTRONIK AFFALD OG  

GENANvENDELIGE MATERIALER I DAGRENOvATIONEN OG I bRæNDbART STOR- 

SKRALD MED GENNEMSNITLIGT 25% vED UDGANGEN AF 2018

I Solrød Kommune er vi gode til at sortere. Vi har en af landets bedste 
indsamlingsordninger for husstande, der gør det nemt at få hentet 
næsten alt affald ved husstanden. Det betyder, at vi allerede genbru-
ger meget papir, pap, glas og metal.  Haveaffald går til kompostering 
og biobrændsel. Herudover kildesorterer vi elektronik og batterier ved 
husstandene, både fordi de udgør en miljørisiko og fordi der kan gen-
vindes værdier fra dem. Nogle af disse fraktioner kan vi også aflevere 
på genbrugspladsen (MiljøCenter Greve). Herudover er der yderligere 
et antal fraktioner, som kan genanvendes på forskellig måde, f.eks. 
rent træ til spånplader. Andre fraktioner nyttiggøres som energikilde 
ved forbrænding til produktion af el og varme.  Men der er stadigvæk 
mange værdier i vores affald, som vi ikke får sorteret fra, eller som vi 
kan udnytte bedre.

Der er potentiale for at forbedre kildesorteringen, idet der stadig går 
genbrugelige materialer og miljøfarlige genstande til forbrænding 
sammen med f.eks. dagrenovationen. Undersøgelser i andre kommu-
ner har vist, at dette potentiale varierer fra sted til sted. Det er derfor 
relevant at foretage en undersøgelse i Solrød Kommune.

Elektronik, som mobiltelefoner, vaskemaskiner og skærme, indeholder 
en del kobber, men også  guld, sølv og en række sjældne og værdi-
fulde metaller. Elektronikken bliver sendt tilbage til industrien i en 
såkaldt produkts ansvars ordning. Industrien bliver stadig bedre til at 

I SOLRØD KOMMUNE ER vI GODE TIL AT SORTERE. 

vI HAR EN AF LANDETS bEDSTE INDSAMLINGSORD-

NINGER FOR HUSSTANDE, DER GØR DET NEMT AT FÅ 

HENTET NæSTEN ALT AFFALD vED HUSSTANDEN
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adskille og udnytte ressourcerne, så de kan bruges igen og igen. Ved 
at øge genanvendelsen får vi et mindre energiforbrug og dermed et 
reduceret mindre CO2-udslip, når vi sammenligner med, at der el-
lers skal udvindes nye råstoffer ved f.eks minedrift eller skovhugst. 
Kommunen har yderligere en forpligtelse til at kontrollere, at der ikke 
eksporteres ulovligt elektronik-affald.

Solrød Kommune vil aktivt bidrage til, at vi får en øget sortering og 
bedre kvalitet i sorteringen, så flere ressourcer kan genanvendes.  
Det vil vi gøre ved at sætte en række initiativer i gang, der gør det 
nemmere for borgere og virksomheder at sortere samtidig med, at vi 
sikrer effektive og sammenhængende ordninger for genanvendelse.

MÅL
 1
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I FORTOvSINDSAMLINGEN HAR vI KONSTATERET,  

AT FRAKTIONER TIL GENANvENDELSE OGSÅ LIGGER I 

bRæNDbART STORSKRALD.
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Hvad vil vi opnå

   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

Økonomi 

Vi vil have viden om hvad der er i dagrenovationen og brændbart 
storskrald.

Fordi vi skal vide, hvad der er i dagrenovation og brændbart affald for 
mere præcist at kunne informere og igangsætte tiltag om at ned-
bringe mængden af farligt affald, elektronikaffald og genanvendelige 
materialer i dagrenovationen og det brændbare affald. Desuden skal 
vi undersøge mængden af de forskellige fraktioner for at kunne måle 
effekten af de samlede initiativer.

Vi har ikke en kortlægning af sammensætningen af affaldet i dagreno-
vationen og i stort brændbart. 

Greve Kommune har lavet en analyse af fraktioner og mængden af 
de forskellige fraktioner af dagrenovationen. Da affaldsordningerne i 
Greve Kommune og Solrød Kommune ligner hinanden meget, har vi 
brugt undersøgelsen til at vurdere om Solrød Kommune har farligt af-
fald, elektronikaffald og genanvendelige materialer i dagrenovationen. 
 
I fortovsindsamlingen har vi konstateret, at fraktioner til genanven-
delse også ligger i brændbart storskrald.

Vi vil undersøge hvilke affaldsfraktioner der er i dagrenovationen og i 
brændbart storskrald i 2014 og 2017. Undersøgelsen skal angive præ-
cis, hvilke affaldstyper der er og i hvilke mængder, samt give et billede 
af om det lykkes at nedbringe mængden af farligt og genbrugeligt 
affald i disse fraktioner.

Det anførte initiativ er indarbejdet som ønske i kommunens budget for 
affaldsområdet og er anslået til at udgøre ca. 80.000 kr. pr. gang.

ANALySE AF 
AFFALDETS 
SAMMENSæTNING

INI
TIA
TIv 11
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Hvad vil vi opnå 
   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

Økonomi 

Vi vil øge indsamlingen af farligt affald. 

Fordi undersøgelser viser, at der stadig ligger en del farligt affald i 
restaffaldet. Farligt affald er skadeligt for miljøet, hvis det ikke  
behandles på den rigtige måde.

Farligt affald kan afleveres på MiljøCenter Greve, og på Modtagesta-
tionen for farligt affald ved Solrød Renseanlæg. Borgere kan desuden 
aflevere spraydåser, opløsningsmidler og malingsrester hos farvehand- 
leren i Havdrup. Seks boligforeninger er desuden tilknyttet vicevært- 
ordningen, hvor beboerne kan aflevere farligt affald til viceværten. 

Vi vil øge indsamlingen af farligt affald gennem tilsyn og målrettet in-
formation. Derudover vil vi gennemføre en undersøgelse for mulighed 
for etablering af husstandsindsamling for farligt affald.

Tilsyn med og information om farligt affald
Af analysen i initiativ 1.1 vil det fremgå hvilke typer af farligt affald, 
der er i dagrenovationen og i brændbart storskrald. Analysen skal følg-
es op med relevant information og med tilsyn med målrettet informa-
tion i konkrete tilfælde af fejlsorteringer. 

Undersøgelse af etablering af husstandsindsamling af farligt 
affald    
I enkelte kommuner bliver farligt affald indsamlet i bokse ved hus-
standen.  Erfaringer fra disse kommuner skal indsamles og der skal 
undersøges om en lignende ordning, kan etableres i Solrød Kommune.
 
De anførte initiativer er ikke indarbejdet i kommunens budget for af-
faldsområdet, men er anslået til at udgøre 25.000 -30.000 kr. pr. år til 
drift samt 75-125 kr. pr. husstand til indkøb af bokse.

INDSAMLING 
AF FARLIGT 
AFFALD

INI
TIA
TIv 12
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Hvad vil vi opnå 
 

  
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

Vi vil reducere mængden af småt elektronik, sparepærer og batterier 
der ender i restaffaldet og kommer til forbrænding. Derudover vil vi 
sikre at stort elektronik bliver indsamlet korrekt.
   
Fordi undersøgelse fra Miljøstyrelsen* viser at husstande i Danmark 
på landsplan bl.a. smider 480 ton små elektroniske produkter, 160 ton 
batterier, 19 ton mobiltelefoner og 25 ton sparepærer i dagrenova-
tionen.  

Elektronikaffald er omfattet af producentansvar, men Dansk Producent 
Ansvar’s undersøgelser viser, at en del elektronikaffald ”forsvinder”. 
Elektronik, sparepærer og batterier indeholder stoffer som er skadelige 
for miljøet. 

I EU-direktiver er der desuden krav om høj indsamling af affald fra 
elektriske og elektroniske produkter samt af batterier.

For enfamiliehus er der ved husstanden indsamling af elektronik og bat-
terier en gang om måneden. For lejligheder er der pladser, med indret-
ning til småt elektronik samt beholdere til batterier. Elektronik, batterier 
og sparepærer kan afleveres som farligt affald på MiljøCenter Greve 
eller Modtagestationen for farligt affald ved Solrød Renseanlæg  

Vi vil øge indsamlingen af elektronik affald gennem tilsyn, informa-
tion, indretning af pladser og undersøgelse af, hvordan elektronikaffald 
håndteres i dag. 

Tilsyn med og Information om elektronikaffald 
Af analysen i initiativ 1.1 vil det fremgå hvilke typer af elektronik 
affald, der er i dagrenovationen og i brændbart storskrald. Analysen 
skal følges op med relevant information, og med tilsyn med målrettet 
information i konkrete tilfælde af fejlsorteringer. 

ØGE INDSAMLING 
AF ELEKTRONIK
AFFALD

INI
TIA
TIv 

*Miljøprojekt 1414 fra 2012 om kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger
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Indsamling af småt elektronik 
Der skal undersøges om det er muligt at indsamle småt elektronik 
sammen med batterier.

Indretning af fælles pladser til sortering
For boligområder med centrale opsamlingspladser skal pladserne ind-
rettes bedre, så det bliver nemmere at se, hvordan elektronikaffaldet 
skal afleveres. Enkelte pladser skal have etableret overdækning.
 
Undersøge håndtering af elektronikaffald 
Ifølge opgørelser fra Dansk Producent Ansvar er der en del elek-
tronikaffald der ikke bliver indsamlet. Der skal sættes fokus på hvor 
elektronikaffaldet bliver af gennem f.eks tilsyn og spørgeskemaer hos 
borgere, kommunens institutioner og virksomheder.

Det anførte initiativ er indarbejdet i kommunens budget for miljø- og 
affaldsområdet. 

ØGE INDSAMLING 
AF ELEKTRONIK
AFFALD

Hvad vil vi i Planperioden  

Økonomi 

INI
TIA
TIv 13
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Vi vil øge indsamlingen af pap, glas, metal og plast

Fordi genanvendelse af pap, glas, metal og plast giver mindre belast-
ning af miljøet og mindre spild af ressourcer. 

Øget indsamling skal ske hos både borgere, virksomheder og kommu-
nale institutioner, da der alle steder er potentiale for bedre sortering.
Øget indsamling af fraktioner er et krav i både EU’s affaldsdirektiv og 
et krav i den nationale ressourceplan.

Vi har i dag indsamling af papir, pap, glas og metal ved husstanden. 
Papir har vi en meget stor genanvendelsesprocent for, som skal fast-
holdes. Plast kan i dag afleveres på MiljøCenter Greve. 
   
Hos institutionerne er der indsamling af papir, pap og glas.  
Metal og plast skal institutionen selv køre til genbrugspladsen med.

Virksomheder står selv for deres håndtering af genanvendeligt affald.

ØGE INDSAMLING 
AF PAP GLAS 
METAL OG PLAST

INI
TIA
TIv 

Hvad vil vi opnå
 
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag
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Hvad vil vi i Planperioden

Økonomi 

I dag bliver der udført tilsyn med en del af kommunens virksomheder 
i forbindelse med de ordinære miljøtilsyn. Institutionerne har i 2012 
fået en gennemgang med fokus på at få udsorteret papir, pap og glas. 
Borgerne får tilsyn gennem kontrol på indsamlingsruterne. Derudover 
bliver der udført tilsyn i forbindelse med klagesager på både virksom-
heder og hos borgere.

Information om sortering foregår ved tilsyn, via hjemmeside, affalds- 
hæfte til borgerne, miljøavis til virksomheder m.m.

Vi vil informere, udføre særlige affaldstjek og tilsyn for at øge indsam-
lingen af pap, glas, metal og plast.
   
Information om eksisterende ordninger
Udvikling og vedligeholdelse af let tilgængelig information til borgere, 
institutioner og virksomheder om bedre sortering gennem forskellige 
medier. Informationen skal ses i sammenhæng med den fysiske ud-
formning af affaldsordningerne, f.eks. i boligselskaber og bycentrene, 
som skal bidrage til at korrekt sortering er let og naturligt.  

Affaldstjek ved institutioner og virksomheder
Affaldstjek hos kommunens institutioner og udvalgte virksomheder 
med fokus på, hvad virksomheden gør i dag og hvordan sortering og 
indsamling kan blive bedre.  Affaldstjek skal ske hvert 3. år for institu-
tionerne.

Tilsyn med sortering hos borgerne
Af analysen i initiativ 1.1 vil det fremgå, hvilke typer af genanvende-
lige materialer, der er i dagrenovationen og i brændbart storskrald. 
Analysen skal følges op med relevant information og med tilsyn med 
målrettet information i konkrete tilfælde af fejlsorteringer. 

De anførte initiativer er ikke indarbejdet i kommunens budget for af-
faldsområdet, men er anslået til at udgøre 100.000 kr. pr. år, svarende 
til 11 kr. pr. husstand.

ØGE INDSAMLING 
AF PAP GLAS 
METAL OG PLAST

INI
TIA
TIv 14
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‘‘MÅL 2
MÅL 2 - SIKRE UDSORTERING AF FARLIGT AFFALD FRA byGGE & ANLæGSAFFALD 

Når vi ønsker at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, er det 
nødvendigt at frasortere de stoffer, som giver problemer, inden de 
ødelægger muligheden for at genanvende det resterende affald.
Problematiske stoffer i bygge- og anlægsaffaldet er bl.a. PCB, asbest 
og bly. 

Kendetegnet ved problemstofferne er, at de udgør et problem for 
sundhed og miljø eller kan give et arbejdsmiljøproblem.  Generelt op-
træder de problematiske stoffer ikke i særlig store mængder, men er 
netop kendetegnet ved at gøre stor skade, selv i meget små mængder. 
De problematiske stoffer er begrænsende for, om bygge- og anlægsaf-
faldet kan genanvendes. 

Kommunens opgave er at indsamle så meget som muligt af farligt 
affald, så affaldet kan blive håndteret på den mest forsvarlige måde 
overfor miljø og mennesker. Indsamling af farligt affald er første skridt 
til at sjældne metaller kan udsorteres til brug som ny ressource. 

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD ER FØRSTE SKRIDT 

TIL AT SJæLDNE METALLER KAN UDSORTERES TIL 

bRUG SOM Ny RESSOURcE. 

AFF
FALDS
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INI
TIA
TIv  

 

Hvad vil vi opnå

   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

Økonomi 

Vi vil forbedre sorteringen af byggeaffald. således at problematiske stof-
fer som PCB,  asbest og bly fjernes inden nedrivning eller renovering.

Fordi byggeaffald udgør en stor procentdel af den samlede affalds-
mængde. Selvom den største del genanvendes, er der brug for at 
fokusere på, at farlige stoffer frasorteres inden nedrivning/renovering, 
så de ikke blandes med rene materialer og på den måde spredes.

I dag er der information om sortering til virksomheder gennem artikler 
i Miljøavisen og til borgerne gennem affaldshæftet. Der er desuden 
blevet udarbejdet en orientering til bygherrer, nedrivere og håndværk-
ere om identificering og håndtering af problematiske stoffer i byggeaf-
fald.

Vi vil øge indsamlingen af farligt affald fra byggebranchen gennem 
information og tilsyn

Udvikle et koncept for tilsyn 
Der skal udarbejdes et koncept for, hvordan tilsyn med nedrivning og 
renovering af bygninger skal foretages. Tilsynet skal have fokus på at 
identificere og håndtere de farlige stoffer i bygningerne.

Det anførte initiativ er indarbejdet i kommunens budget for affaldsom-
rådet.

bEDRE 
SORTERING AF byGGE 
& ANLæGSAFFALD

21

23



‘‘MÅL 3
MÅL 3  - UDvIKLE SERvIcE OG KOMMUNIKATION OvERFOR bORGERE OG 

vIRKSOMHEDER

For at borgere og virksomheder kan træffe de rigtige valg, har vi brug 
for information. I dag får vi meget information ind fra mange forskelli-
ge kanaler.  Den måde vi kommunikerer information på til borgere og 
virksomheder skal være målrettet og præcis. Solrød Kommune ønsker, 
gennem en god service og en målrettet kommunikation at gøre det 
nemt for borgere, institutioner og virksomheder at bruge de affalds-
ordninger vi har, bedst muligt. 

Affaldshæfte og skiltning skal i højere grad end i dag suppleres med 
både de nyere medier som Apps og sms’er, men også med  mere 
dialogbaserede metoder som tilsyn med  indsamlingsordningen, tilsyn 
med virksomheder og events hos f.eks boligselskaber. 

Høj service i form af nem adgang til ordningerne og god kommunikati-
on omkring ordningerne giver høj tilfredshed hos borgere og virksom-
heder. Høj tilfredshed er med til at sikre, at borgere og virksomheder 
bruger kommunens ordninger optimalt og det er med til at give en høj 
udnyttelse af ressourcerne.

Med information mener vi envejs kommunikation fra Solrød Kommu-
ne til borgere, institutioner eller virksomheder. Det kan f.eks være et 
affaldshæfte, en hjemmeside, en sms eller en Apps. 

Med kommunikation mener vi en udveksling af informationer mellem 
Solrød Kommune og f.eks borgere, institutioner og virksomheder. Det 
kan f.eks være møder, events, telefonsamtaler, men vi ser det også 
som en dialog gennem en hjemmeside/Apps, hvor borgeren kan kom-
mentere, indmelde manglende afhentning og lignende. På den måde 
er informationen fra hjemmesiden/Apps blevet til en kommunikation.

HØJ TILFREDSHED ER MED TIL AT SIKRE, AT bORG-

ERE OG vIRKSOMHEDER bRUGER KOMMUNENS ORD-

NINGER OPTIMALT OG DET ER MED TIL AT GIvE EN 

HØJ UDNyTTELSE AF RESSOURcERNE.

AFF
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INI
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Hvad vil vi opnå
   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

Økonomi 

En mere målrettet kommunikation

Vi vil gerne give borgerne en mere målrettet information for lige netop 
deres adresse og udvidelse af muligheder for kommunikation på alle 
tider af døgnet.

I dag informerer vi om affaldsordninger på hjemmeside og affaldshæfte.  
I 2013 har vi udvidet dette med sms/e-mail service om afhentnings- 
datoer og evt. uregelmæssigheder i afhentningen, og en apps til smart-
phones.

Vi vil øge serviceniveauet så vi udvider vore nuværende informationska-
naler, de bliver mere målrettede og bedre at kommunikere igennem. 
 
Undersøge brug af digitale medier
Undersøge muligheder/barrierer for udvidet brug af de digitale medier, 
herunder apps, sms/e-mail-tjenester og facebook.

brug af apps og sms-tjenester
Indtænke apps og sms-tjenester i den kommunikation vi bruger.

Nytænke hjemmeside og affaldshæfte
Nytænke de nuværende informationsformer, som hjemmeside og 
affaldshæfte, så de bliver mere målrettede og mulige at kommunikere 
igennem.

De anførte initiativer er indarbejdet i kommunens budget for  
affaldsområdet.

Ny 
INFORMATION 
OG KOMMUNIKATION
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Hvad vil vi opnå

   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

Økonomi 

Vi vil målrette information og kommunikation om affaldsordninger i 
boligselskaber. 

Fordi sorteringen på boligselskabernes lokale miljøstationer kan blive 
bedre. 

I boligselskaber indgår viceværter og bestyrelser i et samarbejde med 
kommunen omkring affaldsordningerne for boligselskabet. Ordningerne 
styres primært af viceværterne. Med initiativ i affaldshåndteringsplan 
2009-2012 er der taget hul på mere samarbejde med viceværterne. 

Vi skal styrke vores samarbejde med viceværter/bestyrelser i boligsel-
skaber omkring information og kommunikation om sortering af affaldet. 
Samarbejdet skal styrkes gennem møder og events.

Møder med viceværter/bestyrelser
Én gang om året skal der afholdes et møde for boligselskaber med hen-
blik på at optimere indsamlingsordninger for boligselskaberne.
   
Events på lokale miljøstationer
Boligselskaber skal tilbydes, at der bliver afholdt en event for beboere i 
de enkelte boligselskaber med henblik på at forbedre sortering og opti-
mere indsamlingsordningen.

bedre skiltning og indretning af lokale miljøstationer
Affaldspladser hos boligselskaberne skal gennemgås med henblik på 
bedre indretning og bedre skiltning.

De anførte initiativer er indarbejdet i kommunens budget for affaldsom-
rådet.

INFORMATION 
OG KOMMUNIKATION 
SæRLIGT TIL  
bOLIGSELSKAbER  
OM SORTERING
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Hvad vil vi opnå

   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

Økonomi 

Vi vil gerne have samme struktur og prisniveau som nabokommunerne, 
samt en ordning der er let at forstå for virksomhederne og let at admi-
nistrere for kommunen. 

Fordi vi gerne vil forbedre serviceniveauet for virksomheder, der gerne 
vil bruge genbrugspladsen MiljøCenter Greve. I nabokommunerne er 
der forskellige gebyrstruktur, en ensartet gebyrstruktur. Med nabokom-
munerne, vil det gøre det nemmere for virksomhederne.

Fra 1. januar 2013 kunne virksomheder frit aflevere affald på gen-
brugsstationer på tværs af kommunegrænserne. På MiljøCenter Greve 
afregnes efter type virksomhed (håndværker eller ikke-håndværker). 
Gebyret beregnes på årsbasis pr. tilmeldt bil.  Fra. 1. januar 2014 er der 
desuden indført klippekortsordning, hvor der afregnes pr. besøg.
På de genbrugspladser der administreres af KARA/NOVEREN eller Vest-
forbrændingen afregnes pr. besøg.

Vi vil tilstræbe at få en gebyrstruktur for erhvervets anvendelse af gen-
brugspladserne der svarer til den, der anvendes ved KARA/NOVERENs 
pladser. 

Efter den landsdækkende evaluering i 2014 af erhvervets brug af gen-
brugspladserne, skal ordningen på MiljøCenter Greve evalueres og til-
passes de kommende retningslinjer. Det må forventes, at de overordne-
de regler i affaldsbekendtgørelsen justeres. Herefter vil vi tage punktet 
op i samarbejdet med Greve Kommune. 

Hvis der skal indføres udstyr til nummerpladegenkendelse, som det 
kendes fra KARA/NOVERENs pladser må det forventes, at Solrød Kom-
munes andel af investeringen udgør af størrelsesordenen 100.000 kr.

ADGANGSREGLER 
FOR ERHvERv TIL 
GENbRUGSPLADSER
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HOS SOLRØD AUTOLAND TAPPES OLIEN FRA bILERNE FØR 

DE SKILLES AD. OLIEN SENDES TIL OPARbEJDNING OG cA. 

40% KAN DIREKTE GENANvENDES. DEN ØvRIGE DEL AN-

vENDES TIL ANDRE PRODUKTER ELLER PRODUKTIONER
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Hvad vil vi opnå

   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

Økonomi 

Et udbud der udover økonomi fokuserer på høj service overfor borger-
ne, godt samarbejde og miljøvenlige løsninger.

Det nuværende udbud udløber august 2015. Der er EU-krav om at kom-
munen skal udbyde indsamlingen i et EU-udbud.
Det er vigtigt at have et godt udbud for at få en god affaldsordning. 

Det nuværende udbud af indsamlingsordningen er et fællesudbud med 
Greve Kommune. 

Vi vil indstille, at vi har et fællesudbud med Greve, da der er et bespa-
relsespotentiale i at lave et fælles større udbud, end at lave 2 mindre 
udbud.

Udbuddet skal være gældende fra september 2015.

Udbud
På baggrund af en evaluering af de erfaringer der er fra det nuværende 
udbud, skal der udarbejdes udbudsmateriale til et nyt udbud. Herunder 
optimering i forhold til service, arbejdsmiljø og økonomi i de eksisteren-
de ordninger. F.eks skal der undersøges fordele og ulemper 

• ved papir og pap blandes sammen i papircontaineren
• ved håndtering af glas i sække, som er et arbejdsmiljøproblem
• ved indsamling af brændbart storskrald 
• ved indsamling af særligt affald herunder byggeaffald og lignende. 

De anførte initiativer er ikke indarbejdet i kommunens budget for af-
faldsområdet, men er anslået til at udgøre 200.000 kr. 

UDbUD FOR 
INDSAMLING 
AF AFFALD
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Hvad vil vi opnå

   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

Økonomi 

En forskønnelse af bycentrene gennem nedgravning af genbrugssyste-
merne. 

For at bidrage til en forskønnelse af centrene og forbedre servicen ved 
at gøre det tydeligere, hvordan der skal sorteres. Vi vil endvidere gøre 
genbrugssystemerne mindre dominerende og mere indbydende, så flere 
borgere vil anvende dem mere korrekt.

I Solrød Center og Havdrup Center er der opstillet containere til glas, 
papir og pap. Herudover er der beholdere til batterier som ikke forven-
tes ændret. 

Opsætning af nedgravede systemer
Opsætning af 3-4 nedgravede systemer i Solrød Center og 1 nedgra-
vet system i Havdrup. Systemerne vil have større kapacitet end de 
nuværende, men vil til gengæld kræve en anden type renovationsbil til 
tømning, hvorfor de skal oprettes på en gang for at bilen kan udnyttes 
optimalt.

De anførte initiativer er ikke indarbejdet i kommunens budget for af-
faldsområdet, men er anslået til at udgøre 540.000 kr. som engangsud-
gift. 

FORSKØNNELSE 
AF AFFALDSPLADSER 
vED cENTRENE
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‘‘MÅL 4
MÅL 4 – ØGET FOKUS PÅ DATAINDSAMLING OG ANALySER

Vi skal blive endnu bedre til at håndtere og udnytte ressourcerne i 
affaldet. Det betyder, at vi i højere grad skal bygge vores indsats på 
viden og forskning og i mindre grad på traditioner.

Et højt vidensniveau i Solrød Kommune’s administration vil medføre en 
fortsat effektiv udvikling. Et højt vidensniveau medfører, at vi kan væl-
ge den bedst mulige løsning første gang og give vurderinger i forhold 
til bedre miljø, økonomi og service. I forhold til eksterne samarbejds-
partnere vil Solrød Kommune kunne give et strategisk med/modspil til 
gavn for udvikling af kommunens ordninger.

Viden skal sikre, at kommunen driver sit medejerskab af affaldsselska-
bet KARA/NOVEREN på en aktiv og professionel måde. Dette er særligt 
vigtigt i en tid, hvor hele affaldssektoren er i forandring, og hvor der 
skal tages vigtige strategiske beslutninger.

Vores viden om affaldsmængder stammer i dag fra hhv. egne data og 
fra det nationale affaldsdatasystem (ADS). Det er Miljøstyrelsen, som 
driver ADS, og det er kommunens opgave at kvalitetssikre dataene 
efter lokale forhold. ADS er et forholdsvis nyt system, som endnu ikke 
er pålideligt, da der har været og fortsat er store tekniske udfordringer 
omkring systemet.

Vidensniveauet skal opbygges gennem fortsat deltagelse i forskelige 
affaldsnetværk, konferencer, ekskursioner og litteraturstudier.

ET HØJT vIDENSNIvEAU MEDFØRER, AT vI KAN 

væLGE DEN bEDST MULIGE LØSNING FØRSTE GANG 

OG GIvE vURDERINGER I FORHOLD TIL bEDRE MILJØ, 

ØKONOMI OG SERvIcE. 
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Hvad vil vi opnå

   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

En styrkelse af administrationens faglige kendskab til affaldsområdet for 
at styrke udviklingen i affaldsordningen i Solrød Kommune.

Fordi vi skal leve op til krav i den nationale ressourceplan om mere 
genanvendelse og frasortering af bioaffald og fordi et højt vidensniveau 
medfører, at man kan give vurderinger i forhold til miljø, økonomi og 
service og efterfølgende vælge den bedst mulige løsning første gang  

I forhold til eksterne samarbejdspartnere, som KARA/NOVEREN, Greve 
Solrød Forsyning og Miljøstyrelsen, vil Solrød Kommune kunne give et 
strategisk med/modspil til gavn for udvikling af kommunens ordnin-
ger. Dette samarbejde er specielt vigtigt i den kommende periode hvor 
affaldsområdet er i forandring over mod større fokus på udnyttelse af 
ressourcerne. Der kan i den forbindelse komme vigtige strategiske be-
slutninger om større investeringer i nye anlæg.

Kommunens affaldsmedarbejdere deltager i netværksgrupper og konfe-
rencer. 

Vi vil udvikle Solrød Kommunes vidensniveau indenfor affald med hen-
blik på at kunne deltage i udviklingen indenfor indsamling og håndtering 
af affald.

Vi vil udvide aktiv deltagelse i relevante netværksmøder og konferencer, 
f.eks. Dakofas årskonference samt udføre litteratur studier af relevante 
affaldsrapporter.

Nedenstående 3 områder er fokusområder i forhold til ressourceplanen. 
Derudover kan der komme andre relevante områder i løbet af planperi-
oden.
   
viden om udnyttelse af bioaffald
Der er generelt et øget fokus på ressourcerne i bioaffald. Bioaffaldet 
f.eks. madrester, kartoffelskræller og blomster brænder ikke ret godt, 
da de indeholder meget vand. Samtidigt indeholder de næringsstoffer 
som bl.a. fosfat (fosfor) som forskere skønner, vil blive en begrænsende 

OPARbEJDELSE 
AF vIDEN 

41 
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faktor i landbruget på verdensplan i takt med, at de brugbare forekom-
ster bliver udtømt. Spildevandsslam, som affaldsfraktion, indeholder 
også en del fosfat, som bliver udnyttet ved spredning på marker, hvis 
slammet ikke er forurenet. Med nyere teknologi kan en del af kulstoffet i 
bioaffald bruges til biogas eller bioethanol. 

I Solrød Kommune bliver der i dag ikke sorteret bioaffald fra hushold-
ningsaffaldet. Af bl.a. Miljøstyrelsens undersøgelser* kan man se, at det 
miljømæssigt ikke er bedre at frasortere bioaffald til biogasanlæg end 
til forbrænding, men heller ikke værre. Derudover er der ikke anlæg der 
pt. kan behandle bioaffald fra husholdninger i Solrød Kommune. 

* Miljøprojekt nr. 1458, 2013 Miljø- 

og samfundsøkonomisk vurdering af 

muligheder for øget genanvendelse af 

papir pap plast metal og organisk affald 

fra dagrenovation.

INI
TIA
TIv  

OPARbEJDELSE 
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Teknologien er under udvikling og derfor kan der ikke peges på en be-
stemt type anlæg der er velegnet. Under initiativ 3.4 er der beskrevet 
at indsamlingen af affald fra husholdningen skal i udbud gældende fra 
august 2015. Da det er dyrt at indføre en ny ordning midt i en udbuds- 
periode vil indsamling af bioaffald først ske ved udbuddet i 2019.

Solrød Kommune vil i perioden frem til 2016, i samarbejde med andre, 
analysere muligheder for sortering og forgasning af bioaffald, med hen-
blik på etablering af anlæg, så det er klart i forbindelse med udbud af 
affaldsindsamlingen.

Frasortering af bioaffald fra dagrenovation er nødvendigt for at kunne 
nå de nationale genanvendelsesmål i Ressourceplanen på 50% i 2022. 

viden om affaldssortering af de tørre fraktioner
I KARA/NOVEREN er der nedsat en analysegruppe, der har analyseret, 
hvordan man mest fordelagtigt kan opnå tilstrækkelig høj genanvendel-
se af de tørre genanvendelige materialer som papir, pap, plast, metal og 
glas. 

Solrød Kommune har deltaget aktivt i analysegruppen og holde sig 
fagligt orienteret om udviklingen, for at være forberedt på kommende 
beslutningspunkter omkring en evt. anden indsamlingsmåde og evt. nye 
sorteringsanlæg.

viden om bygge- og Anlægsaffald
Vi vil i forbindelse med initiativ 2.1 Bedre sortering af Bygge- og  
Anlægsaffald, samarbejde med andre kommuner om f.eks procedurer 
for tilsyn og informationsmateriale. Vi vil deltage i det eksisterende net-
værk blandt affaldsmedarbejdere i affaldsselskaberne KARA/NOVEREN 
og Vestforbrændingen.

Initiativerne afholdes indenfor det eksisterende budget. Økonomi 

INI
TIA
TIv  
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Haveaffaldet forekommer i store mængder og det indeholder energi og 
næringsstoffer som muligvis kan udnyttes bedre og billigere.

Der er nye metoder på vej til behandling af haveaffald, som tyder på, 
at der en økonomisk og en miljømæssige besparelse i at håndtere 
haveaffaldet anderledes end i dag

Haveaffald bliver i dag indsamlet ved husstandsindsamling og kørt til 
Solums komposteringsanlæg i Roskilde. Træ fra grene og stammer 
bliver frasorteret til biobrændsel. Resten af haveaffaldet bliver kompo-
steret. Haveaffald kan også afleveres til MiljøCenter Greve. Fra  
MiljøCenter Greve bliver haveaffaldet kørt til RGS 90, hvor haveaffal-
det tidligere blev komposteret, men nu bliver delt i 2. Grene og lignen-
de sendes til forbrænding, mens den grønne del nedknuses og lægges 
direkte ud på marker til jordforbedring. 

Vi vil undersøge, om der er andre relevante behandlingsmetoder end 
dem vi har i dag. I dag komposterer vi haveaffaldet.  

Udvikling i behandlingsmuligheder
Vi vil følge udviklingen for om andre behandlingsmetoder har potentia-
le for større miljøhensyn, bedre ressourceudnyttelse og bedre øko-
nomi. Det kan f.eks være at udnytte haveaffaldet i biogasanlæg eller 
forbrændingsanlæg.

Initiativerne afholdes indenfor det eksisterende budget.

Hvad vil vi opnå

   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden  

Økonomi

INI
TIA
TIv  

MERE vIDEN 
OM UDNyTTELSE AF 
HAvEAFFALD  
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Vi vil opnå en bedre kvalitetskontrol af data for affaldsmængder fra 
virksomheder

Fordi vi ønsker, at få overblik over de affaldsmængder, der er fra virk-
somheder, så vi kan følge udviklingen og dermed se hvor det er vigtigt 
at vejlede eller skabe muligheder for virksomheder til at øge genanven-
delse og dermed udnytte ressourcerne bedre.

I dag ved vi meget lidt om virksomhedernes affaldsmængder. Virksom-
heder, indsamlere og modtageanlæg skal indberette affaldsmængder 
i Det centrale Affaldsdata System (ADS). Systemet blev indført i 2010 
og har haft problemer med opstarten. Tallene er derfor kun i begrænset 
omfang brugbare og kan ikke anvendes til kvantitative konklusioner 
vedrørende f.eks. udviklingen af mængder.

Solrød Kommune vil, som forudsat af Miljøstyrelsen, kvalitetssikre talle-
ne i ADS. 

Kvalitetssikring af indberettede tal i ADS 
Gennem netværket i KARA/NOVEREN skal der udvikles en metode til at 
kvalitetssikre og optimere de indberettede mængder på affald. 
Kvalitetssikring af indberettede tal i ADS forventes at blive rutine.
 
Oversigt over udviklingen i indberettede mængder 
Når kvalitetssikring er blevet en rutine og indberettede tal i ADS er 
blevet pålidelige, vil vi udarbejde løbende  oversigter over udviklingen i 
mængderne for udvalgte fraktioner.

Initiativerne afholdes indenfor det eksisterende budget.

INI
TIA
TIv  

OvERbLIK 
OvER AFFALDSDATA 
FOR vIRKSOMHEDER 

Hvad vil vi opnå

   
Hvorfor skal vi have initiativet

Hvad gør vi i dag 

Hvad vil vi i Planperioden

Initiativer 

 
Økonomi
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INFO HvAD ER EN 

AFFALDSHÅND-
TERINGSPLAN

Solrød Kommunes affaldshåndteringsplan gælder fra 2014 til og med 
2024, men skal revideres mindst hver 6. år. Planen skulle egentlig 
have været gældende i en 12-årig periode, men pga. forsinkelser i den 
nationale plan, er kommunens plan også blevet forsinket.

Planen er detaljeret frem til 2018 og overordnet for den resterende del 
af perioden. Til og med 2018 er der beskrevet mange initiativer, som 
Solrød Kommune ser som vigtige for udviklingen på affaldsområdet.  
Tiden frem til 2018 skal også bruges til at udarbejde en strategi for 
den efterfølgende 6-årige periode. Den næste affaldshåndteringsplan 
skal gælde fra 2019-2030.

Formålet med affaldshåndteringsplanen er at skabe overblik over 
de affaldsmængder, der har været de foregående år, hvilke ordnin-
ger kommunen har, hvordan kommunen forventer de kommende 
affaldsmængder vil være og  at sætte mål og indsatser for, hvordan 
kommunen skal arbejde de kommende år. Affaldshåndteringsplanen 
bliver brugt som grundlag for udbud af indsamlingsordningerne og 
som et styrings- og planlægningsværktøj i hverdagen. 

En affaldshåndteringsplan 
skal ifølge affaldsbekendt-
gørelsen indeholde:

En kortlægningsdel der 
beskriver status for affaldsom-
rådet i kommunen, herunder  
affaldsmængder , ordninger og 
hvilke modtage- og behand-
lingsanlæg der bliver benyttet. 
Derudover skal der være en 
beskrivelse af omkostninger 
ved håndtering af affaldet. 
Der skal være en prognose, 
der beskriver de forventede 
affaldsmængder for hele plan-
perioden.

En målsætningsdel som 
redegør for kommunens 
overordnede målsætninger på 
affaldsområdet. Her bliver der 
præsenteret visionen og de mål 
som kommunen har sat sig.

En planlægningsdel der 
beskriver planlægningen de 
første 5 år af planperioden, 
en vurdering af behovet for 
nye indsamlingsordninger, nye 
måder at håndtere affaldet på 
og planens økonomiske konse-
kvenser. 
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Solrød Kommune er forpligtet til at leve op til de regler, som er beskre-
vet i den danske lovgivning – og som i de fleste tilfælde stammer fra 
mål og regler fra EU. Reglerne for affaldsområdet kommer fra:

• Affaldsbekendtgørelsen
• Den Nationale Ressourcestrategi
• Affaldsdirektivet  
• Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
• Direktivet om batterier og akkumulatorer

Affaldsbekendtgørelsen
Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen, at kommunen skal lave en plan 
for håndtering af affald. I Solrød Kommune kalder vi den for Affalds-
håndteringsplan.

Den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangs-
punkt i den Nationale Ressourceplan og må ikke stride imod denne.

Ressourcestrategien og ressourceplanen ”Danmark uden affald”
Regeringen har i november 2013 udgivet ressourcestrategien ”Dan-
mark uden affald”. Regeringens ressourcestrategi slår fast, at Dan-
mark brænder meget affald. Affald, som vi kunne få mere ud af ved 
at genanvende mere og genanvende bedre. Det er regeringens mål i 
langt højere grad at se affald som en ressource, der kan genbruges og 
genanvendes, og at gå væk fra et se affald som et spildprodukt.
I ressourcestrategien er der sat et mål og en række fokusområder op. 
Efterfølgende har miljøstyrelsen udmøntet strategien i en ressource-
plan af samme navn. Ressourceplanen beskriver de mål, initiativer og 
forventede effekter der skal være i Danmark i årene frem til 2024.
I den nationale ressourceplan er der ét direkte mål. Målet er, at 50% 
af affaldet fra husholdninger og servicesektoren skal genanvendes 
inden 2022. Herudover er der 16 forventede effekter indenfor for 6 
forskellige områder. Heraf er de væsentlige der vedrører Solrød Kom-
mune nævnt nedenfor. Procenter for mål, effekter og status er alle 
landsdækkende procenter.

LOv
GIv
NING
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1. Husholdninger  
og servicesektor

Mål:
50% af udvalgte materialetyper i 
husholdningsaffaldet skal ind-
samles til genanvendelse eller 
anden materialenyttiggørelse i 
2022. De udvalgte materialety-
per er: organisk affald, papir-, 
pap-, glas-, plast-, metal- og 
træaffald. I 2011 blev 22% 
genanvendet, mens 75% blev 
forbrændt.

Forventede effekter:
25% af haveaffaldet energiud-
nyttes ved forbrænding eller 
bioforgasning i 2018, højst 2 % 
deponeres og resten komposte-
res. Det forventes af endnu mere 
bliver energiudnyttet i 2024. I 
dag energiudnyttes 4%.

Genanvendelsen af papir, pap, 
glas, metal og plastemballage fra 
servicesektoren stiger til 70% i 
2018. I dag genanvendes 53%.

60% af det organiske affald fra 
restauranter, dagligvarehandel 
m.v. indsamles og udnyttes til bio-
gas i 2018. I dag indsamles 17%.

2. Elektronikaffald  
og schredderaffald

Forventede effekter:
65% af de markedsførte elek-
triske og elektroniske udstyr 
indsamles i 2018. Herunder de 
75% fra husholdningerne.

85% af de markedsførte bærba-
re batterier indsamles i 2018. I 
2011 blev 47% indsamlet.

Genanvendelsen af metaller 
øges gennem øget indsamling af 
elektronik og batterier samt for-
bedret behandling af elektronik-
affaldet, så ressourcerne bliver 
udnyttet bedre.

3. bygge- og  
anlægsaffald

Forventede effekter:
Begrænsning af uacceptabel 
spredning af problematiske stof-
fer i miljøet ved at hæve kvali-
teten af det affald, der anvendes 
til nye formål.

70% af bygge- og anlægsaffal-
det anvendes til nye formål.

4. Udnyttelse af 
næringsstoffer

Forventede effekter
80% af fosfor fra spildevands-
slam genanvendes til gødning 
(fra slamforbrænding) eller ved 
udspredning på landbrugsjord i 
2018.

5. Tilsyn og  
håndhævelse

Forventede effekter
Bedre overholdelse af krav gen-
nem håndhævelse.

Sådan støtter Solrød Kommune op omkring ressourceplanen 
Kun få af ressourceplanens initiativer er rettet mod kommunerne.  
Solrød Kommunen’s affaldshåndteringsplan skal støtte op om ressourceplanens mål og forventede effek-
ter. Det gør den på følgende måde:
•  Mere indsamling til genanvendelse fra husholdninger og servicesektor bliver der sat fokus på under 

affaldshåndteringsplanens mål 1, hvor mere skal udsorteres til genanvendelse samt mål 4, hvor der 
laves fælles strategier med KaraNoveren om udsortering af bioaffald og tørre fraktioner.

•  Elektronikaffald bliver der sat fokus på under mål 1, initiativ 1.3 om øget indsamling af elektronikaf-
fald.

•  Bygge- og Anlægsaffald bliver der sat fokus på under mål 2, hvor de er initiativer om information og 
tilsyn med byggebranchen.

•  Tilsyn og håndhævelse er der fokus på under mål 1 og mål 2, hvor der bl.a. er initiativer om tilsyn på 
virksomheder
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EU’s Affaldshierarki:

1 Forebyggelse

2 Forberedelse til 
 genbrug

3 Nyttiggørelse

4 Bortskaffelse

Affaldsdirektiv
EU’s reviderede affaldsdirektiv fra 2010 lægger op til øget ressourceef-
fektivitet og øget genanvendelse. Affaldshierarkiet skal følges, hvilket 
lægger op til øget fokus på affaldsforebyggelse og genanvendelse.
 
EU har udstukket konkrete mål for genanvendelse i 2020 på 50% 
for husholdningsaffald og 70% på bygge & anlægsaffald. Endvide-
re ønsker EU øget fokus på forbruget og genanvendelsen af kriti-
ske råstoffer og fremme særskilt indsamling af bioaffald, når det er 
relevant. Endelig skal livscyklusbetragtninger indgå som redskab ved 
vurdering af, om en given affaldsstrøm skal materialenyttiggøres eller 
energiudnyttes.

EU´s affaldshierarki prioriterer affaldshåndteringen  
således:

1.   Forebyggelse – dvs. undgå, at affaldet dannes, og begræns de negative miljøeffekter ved dets  
 håndtering. Hertil hører også direkte genbrug f.eks tøj til genbrug.

2.   Forberedelse med henblik på genbrug – dvs. f.eks. reparation eller rensning af kasserede pro- 
 dukter, så de kan anvendes til deres oprindelige formål igen.

3.  Nyttiggørelse – som er underopdelt i følgende, prioriterede rækkefølge: 
 a.   Materialegenanvendelse – dvs. hvor materialerne i affaldet omforarbejdes til produkter, 

materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål 
– det kan f.eks. være papiraffald, der omforarbejdes til pulp, der kan bruges til fremstilling 
af nyt papir. Omforarbejdning til produkter, der anvendes til energiudnyttelse, er ikke mate-
rialegenanvendelse i affaldsdirektivets forstand.

 b.   Anden nyttiggørelse - som er opdelt i to som udgangspunkt ligeværdige punkter, hvor livs- 
cyklustankegang bestemmer, hvilken der forfølges:

  i.   Anden endelig materialenyttiggørelse – dvs. hvor affaldet vedbliver med at være affald, 
men anvendes til f.eks. opfyldningsformål som erstatning for andre ikke-affaldsmateria-
ler.

  ii.   Forbrænding med energiudnyttelse - som f.eks. på danske forbrændingsanlæg, der pro-
ducerer el og varme ud fra affaldet. 

4.  Bortskaffelse – dvs. deponering eller afbrænding uden energiudnyttelse.
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Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Formålet med EU’s direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE**) er at bidrage til en bæredygtig produktion og et bæredygtigt 
forbrug. Ved at forebygge frembringelse af WEEE og desuden genbruge, 
genanvende og på anden måde nyttiggøre WEEE for at nedbringe den 
affaldsmængde, der skal bortskaffes, og bidrage til en effektiv ressour-
ceudnyttelse og genvinding af værdifulde råstoffer.

I direktivet står der bl.a., at medlemsstaterne skal sikre, at brugere af 
elektrisk og elektronisk udstyr i private husholdninger får de nødvendi-
ge oplysninger, så man kan sikre en effektiv indsamling af WEEE. Man 
skal oplyse om: 

a)   at WEEE ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdnings-
affald, og at alt WEEE skal indsamles særskilt 

b)  de returnerings- og indsamlingsordninger, der står til rådighed for 
brugerne

c)   den rolle, brugerne spiller i forbindelse med genbrug, genvinding 
og andre former for nyttiggørelse af WEEE 

d)   de potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af 
tilstedeværelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. 

Desuden er der en række konkrete krav for indsamling af WEEE.

Fra 2016 skal indsamlingsprocenten være 45% stigende til 65% i 
2019. Indsamlingsprocenten beregnes ved den indsamlede mængde 
WEEE i forhold til den mængde EEE*** der er bragt i omsætning i 
gennemsnit for de 3 foregående år.

Indtil den 31. december 2015 gælder fortsat et mål om indsamling af 
mindst 4 kg pr. indbygger i gennemsnit pr. år 

**   WEEE – Waste of Electric and  

Electronic Equipment

***  EEE  Electric and Electronic  

Equipment
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Oversigt over de  
konkrete mål

2015  indsamling på 
mindst 4 kg WEEE/ 
indbygger

2015  indsamlingsordnin-
ger for papir, me-
tal, glas og plast 
for husholdninger

2016  indsamlingsmål for 
batterier på 45%

2016  genanvendel-
se af 45% af de 
markedsførte 
EEE-mængder

2019  genanvendel-
se af 65% af de 
markedsførte 
EEE-mængder

2022  50% af organisk 
affald, papir, pap, 
metal, glas, plast 
og træaffald fra 
husholdninger 
skal indsamles til 
genanvendes eller 
anden materia-
lenyttiggørelse.

Direktivet om batterier og akkumulatorer 
EU’s direktiv om batterier og akkumulatorer stiller bl.a. krav til ind-
samlingsmål for medlemslandene.

For 2012 skal indsamlingsprocenten være 25% stigende til 45% i 
2016. Indsamlingsprocenten beregnes ved den indsamlede mængde 
batterier i forhold til den mængde batterier der er bragt i omsætning i 
gennemsnit for de 3 foregående år.

I den danske bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer stilles der 
bl.a. krav til kommunen, at sikre, at der er etableret let tilgængelige 
indsamlingsordninger for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i 
borgernes nærhed under hensyn til befolkningstætheden. Dette kan ske 
ved f.eks. indsamling ved husstanden eller opsætning af batterikuber.

43



 
 

vIDEN OM
RESSOURcER
I bIOAFFALD
Ifølge regeringens ressourcestrategi og ef-
terfølgende plan skal kommunerne tilstræbe 
at opnå 50 % genanvendelse af hushold-
ningsaffaldet inden 2022. Dette kan i praksis 
kun nås ved en kombination af tiltag, herun-
der genbrug af biodelen. Derfor er de fleste 
kommuner der ikke allerede bioforgasser 
bioaffaldet i færd med at se på mulige løs-
ninger. Sådan gør vi i dag med bioaffaldet.

Kommunerne i KARA/NOVERENs område håndte-
rer i dag det organiske affald på forskellige måder. 
Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner ind-
samler, som de eneste, affaldet som en særskilt 
fraktion. Herfra udvindes biogassen, og restpro-
duktet omdannes til kompost på AIKAN-anlægget 
i Audebo ved Holbæk. Restproduktet omdannes til 
kompost.

Solrød Kommune ejer, via sit medejerskab i KARA/
NOVEREN, en mindre del af behandlingsanlægget 
i Audebo. Biogassen herfra bruges til produktion 
af el. Kun en mindre del af varmen kan udnyttes, 
fordi anlægget ligger langt fra fjernvarmenettet. Til 
gengæld er komposten så ren, at den kan anven-
des som jordforbedring på landbrugsjord.

Økonomi
Med de nuværende takster er det dyrere at afle-
vere bioaffald til behandling på anlægget i Aude-
bo, end det er at aflevere det til forbrænding.

Miljø
Miljømæssig er der i dag stort set ingen forskel 
på at brænde bioaffaldet og på at omdanne det 
til biogas. Sammenligningen skal dog ses i lyset 
af, at teknikken i forbrændingsanlæggene er højt 
udviklet og meget effektiv, mens teknikken til pro-
duktion af biogas er på et tidligt udviklingsstadie. 
Teknikken til produktion af biogas er til gengæld i 

rivende udvikling i disse år. Det har blandt andet 
vist sig, at der kan opnås en betydelig synergief-
fekt ved at blande gylle fra landbruget med orga-
nisk affald fra husholdninger, fødevareindustrier 
og forretninger.

Sortering
Kildesortering ved husstanden har nogle ulemper. 
Den enkelte borger skal have flere beholdere stå-
ende ved huset, og kommunen skal bruge miljø-
ressourcer og økonomi på transport. 

Problemet kan gøres mindre ved brug af contai-
nere med flere rum og ved afhentning af affaldet 
hver 14. dag. Ved afhentning hver 14. dag er der 
dog risiko for, at ressourcer i bioaffaldet går tabt, 
fordi det begynder at rådne, før det bliver hentet. 
Alternativet til kildesortering ved husstanden er at 
sortere affaldet, efter det er indsamlet. Der findes 
allerede flere teknikker til den type affaldssorte-
ring. For eksempel REnescience, hvor dagrenova-
tionen tilføres varmt vand og enzymer, hvorefter 
biomassen kan udskilles sammen med papir i en 
fiberholdig grød, som kan anvendes til produktion 
af biogas. 

Teknikken er endnu ikke fuldt afprøvet i fuld 
skala, og det er endnu usikkert om restproduktet 
efter bioforgasningen er ren nok til at bruge til 
jordforbedring af landbrugsjord. Det er særligt et 
problem, hvis bioaffaldet blandes med gylle i bio-
gasanlægget, fordi gyllens næringsværdi så også 
går tabt. København har besluttet at etablere et 
Renescience anlæg til 10 tons  i timen – 80.000 
tons om året (15 -20 gange de samlede dagreno-
vationsmængder i Solrød Kommune).

bedre udnyttelse af biogas
Vi kan optimere værdien af biogas på forskellige 
måder.
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•  Vi kan afsætte biogassen til fjernvarmenettet, 

hvor den bliver udnyttet til produktion af el 
og varme. Den løsning der er valgt for Solrød 
Biogas.

•  Vi kan raffinere biogassen, så den kan indgå på 
lige fod med naturgas i naturgasnettet.

•  Vi kan anvende gassen til motorbrændstof i for 
eksempel busser og skraldebiler.

Konklusion
Omdannelse af organisk affald til biogas og kom-
post er inde i en rivende teknologisk udvikling. 

Der bliver i nær fremtid behov for at etablere nye 
anlæg til behandling af affaldet, og der skal fokus 
på renheden, så restproduktet kan udnyttes til 
jordforbedring i landbruget. 

Solrød Kommune vil i samarbejde med andre 
kommuner frem til 2016 klarlægge, hvilken tekno-
logi og hvilke partnerskaber vi vil satse på. Målet 
er, at vi i 2018 har en miljørigtig og klimavenlig 
produktion af biogas fra blandt andet det organi-
ske affald fra husholdningerne. 
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vIDEN OM
SORTERING EFTER 
INDSAMLING
Sortering direkte ved husstanden (kildesortering) 
har været god latin i mange år, men udviklingen 
af nye centrale sorteringsanlæg gør måske beho-
vet for yderligere kildesortering mindre.

Husholdningsaffaldet
Med inspiration fra Tyskland og Frankrig drøfter 
vi nu, om vi med fordel kan kildesortere hus-
holdningsaffaldet i flere fraktioner, f.eks. en våd 
fraktion, som vi omdanner til biogas, og en tør 
fraktion, som vi finsorterer på et centralt sorte-
ringsanlæg. Hvis man baserer sig på højteknolo-
giske centrale anlæg til sortering peger rapporter 
på at de skal have en størrelse der omfatter 
f.eks. hele eller det halve af Sjælland med i en 
forholdsvis ensartet sortering for at gøre dette 
økonomisk rationelt. Som alternativ strategi har 
man allerede i Jylland anlæg der kan sortere 
glas, metal og plast.

Glas
Glas er et eksempel på vellykket central sortering. I 
dag indsamler vi alle slags flasker og emballageglas 
i den samme fraktion. Hele flasker bliver sorteret ef-
ter type, rengjort og sendt til genopfyldning. Låg og 
kapsler bliver sorteret fra og genbrugt til nyt metal, 
mens glasskår bliver sorteret efter farve, fordi klart 
glas har en højere værdi end farvet glas.

Genbrug af plast
I faglige kredse er der uenighed om, hvor højt 
man skal prioritere udsortering og genbrug af 
plast. Et argument for genbrug frem for forbræn-
ding er, at affaldsforbrænding og den tilhørende 
energiproduktion skal være CO2-neutral. Da kul-
stoffet i plasten normalt stammer fra olie, regnes 
den med som drivhusgas.

Solrød Kommune indsamlede tidligere plastdunke i 
en særlig fraktion ved husstandene. Omkostninger-
ne ved indsamlingen viste sig dog at ligge væsent-

ligt over prisen på ny plast, selv om plastdunke er 
et af de plastprodukter, der er lettest at genbruge. 
Plasten indsamles nu på genbrugspladsen.

På et eventuelt kommende anlæg til sortering af 
den tørre del af dagrenovationen er der mulig-
hed for at udsortere plastfraktioner til genbrug. 
Fordelen er, at der kan opnås en meget høj ud-
sorteringsgrad i Fredericia findes et specialiseret 
anlæg til sorterings af plast, primært hård plast. 
Anlægget kan sortere plast op i forskellige typer 
og forberede det til genbrug. Videre oparbejdning 
sker i Tyskland.

Udnyttelse af energien
I Danmark er vi gode til at udnytte energien fra 
forbrændingen af affald. Først til fjernvarme og i 
de senere år også til produktion af el. Energief-
fektiviteten nærmer sig 100 procent i de nyere 
anlæg.

I de kommende år vil vi opleve et stigende behov 
for el, der kan leveres, når vindmøllerne står stil-
le. På samme måde bliver der behov for levering 
af varme, når vinden blæser, og kraftværkerne 
derfor ikke kører. Det bliver en udfordring for os, 
fordi anlæg til affaldsforbrænding helst skal køre 
på et stabilt niveau hele tiden.

Med øget udsortering af brændbare genbrugelige 
materialer falder energiproduktionen fra affald. 
Denne energi erstattes måske helt eller delvist 
af energi produceret på fossile brændsler. Den 
overordnede politik fastlægger, hvordan balancen 
skal være mellem materialegenbrug og energi-
udnyttelse af slidte materialer. For eksempel kan 
papirfibre med den nuværende teknologi genbru-
ges 3 – 4 gange. 

Konklusion
Fordelingen mellem kildesortering og central sor-
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tering vil blive bestemt af hvilke sorteringsanlæg, 
der evt. bliver etableret, hvilket forventes fastlagt 
over de nærmest kommende år. For Solrød Kom-
mune foregår afklaring og planlægning i første 
omgang sammen med de øvrige KARA/NOVEREN 
Kommuner, men hvis central sortering vælges vil 
det blive relevant at udvide dette samarbejde.
Afklaringsforløbet bliver bestemmende for hvilke 

sorteringsmuligheder, der bliver i Solrød Kom-
mune og dermed for kommende sortering hos 
borgerne. Ændring af de praktiske ordninger hos 
borgerne forventes først etableret i 2019 eller 
efterfølgende år. Dvs. i forbindelse med næste 
affaldshåndteringsplan og udbud af indsamlings-
ordningerne.

vIDEN OM
SORTERING EFTER 
INDSAMLING
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Dette afsnit indeholder prognosen for udviklingen af affaldsmængder 
fra husholdninger og erhverv i Solrød Kommune.

Prognoserne skal primært bruges til at vurdere, om der er behand-
lingskapacitet nok på de forskellige anlæg og om de forudsætninger, 
der bliver sat medfører, at Solrød Kommune lever op til målene i den 
nationale ressourceplan.

KARA/NOVEREN har i 2013 færdiggjort byggeriet af nye forbræn-
dingsovne. Med de nuværende affaldsmængder til forbrænding vil der 
være tilstrækkelig behandlingskapacitet på forbrændingsanlægget for 
alle ejerkommuner i hele planperioden.

Generelt er der en væsentlig usikkerhed forbundet med udviklingen i 
affaldsmængder. Prognosen er derfor et forsigtigt skøn på udviklingen 
af affaldsmængderne i Solrød Kommune.

Befolkningsvæksten forventer at stige med i alt 5,6 % fra 2014-24 i 
Solrød Kommune i hele perioden, men med forskellig vækst for de en-
kelte år. Den forventede befolkningsvækst er taget fra Solrød Kommu-
ne´s boligudbygningsplan 2013.

Den seneste officielle fremskrivning af affaldsmængder fra Miljøstyrel-
sen er fra 2010. Fremskrivningen viser en samlet vækst på 13,5% for 
hele perioden. 

I prognoserne frem til 2014 er der taget udgangspunkt i den forven-
tede befolkningsvækst i Solrød Kommune og Miljøstyrelsens frem-
skrivning af affaldsmængder. Den kommende ressourcestrategi for 
affaldsminimering er der dermed ikke taget højde for, da indholdet i 
denne ikke kendes.

De samlede fremtidige mængder af affald fra husholdninger fremgår af 
tabel 1.

FREMTIDIGE
AFFALDS
MæNGDER

Årstal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Mængde  
i ton

13719 13949 14141 14382 14635 15038 15343 15620 15943 16170 16373

Tabel 1
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På baggrund af de overordnede og konkrete mål i affaldshåndterings-
planen om yderligere sortering, forventer vi en reduceret mængde af 
affald til forbrænding i procent. Fordelingen mellem genanvendelse, 
forbrænding og deponering forventes at rykke sig, så langt mere affald 
bliver genanvendt fremfor at blive forbrændt. Deponering forventes 
uændret.
 
Målet i den nationale ressourceplan er, at genanvendelse af bioaffald, 
papir, pap, glas, metal, plast og træaffald skal udgøre 50% i 2022. 
Med nedenstående forudsætninger forventer vi at kunne opfylde  
målet.

•  Bedre sortering af dagrenovation og brændbart, så 25% mere end 
2012 niveauet bliver genanvendt.

•  Udsortering af bioaffald, hvor 40% af potentialet bliver frasorteret i 
2018, stigende til 75% i 2024.

•  5% af den mængde der indsamles af metal defineres som ”hushold-
ningsaffald”

•  100% af den mængde der indsamles af papir, pap, glas, metal og 
plast defineres som ”husholdningsaffald”.

Figur 1 viser udviklingen af de forskellige fraktioner fra 2013-2024. 
Af figuren kan man se, at frasortering af bioaffald forventes at blive 
indført fra 2019 og at mængderne af bioaffald vil stige frem til 2024, i 
takt med at mængderne af dagrenovation vil falde.
 

Elektronik og batterier

Plast

Metal (5%)

Glas

Pap

Papir

Bioaffald

Dagrenovation

Forventet udvikling i husholdningsaffald i tons pr. år

Figur 1
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Genbrug husholdning

Heraf bedre sortering

Heraf bioaffald

Genbrugsprocenter for husholdningsaffald

Figur 2

Det er primært frasortering af bioaffald, der gør det muligt at nå 
genanvendelsesprocenten på 50% i 2022. Figur 2 viser fordelingen af 
affaldet fra ”husholdningsaffaldet”, der vil gå til genanvendelse, som 
resultat af hhv. bedre sortering og sortering af bioaffald.

 

Erhvervsaffald
For erhvervsaffald har det ikke været muligt at lave et kvalificeret skøn 
for udviklingen. Årsagen er, at det ikke har været muligt at få pålideli-
ge data for erhvervsaffald siden 2009. Data for erhvervsaffald kommer 
fra affaldsdatasystemet, som er et relativt nyt system, hvor der har 
været og fortsat er store tekniske udfordringer.

For erhvervsaffald er det ligeledes vanskeligt at lave holdbare progno-
ser, da PCB problematikken vender op og ned på mulighederne for 
genanvendelse af byggeaffald. 
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Genbrug husholdning

Heraf bedre sortering

Heraf bioaffald

Tidsplan

Initiativ beskrivelse 2014 2015 2017 2017 2018

Mål 1: Nedbringe mængden af farligt affald, elektronikaffald og genanvendelige materialer 
i dagrenovation og brændbart affald

1.1 Analyse af affaldets sammensæt-
ning

Analyse af hvad der er i dagren-
ovationen og i brændbart storsk-
rald for husholdninger

x x

1.2 Indsamling af farligt affald Tilsyn med og information om 
farligt affald x x x x x

Undersøgelse for etablering af 
husstandsindsamling af farligt 
affald

x x

1.3 Øge indsamling af elektronik 
affald

Tilsyn med og information om 
elektronikaffald x x x x x

Indsamling af småt elektronik x x

Indretning af eksisterende fælles 
pladser til sortering x

Undersøge håndtering af elektro-
nikaffald x

1.4 Øget indsamling af pap, glas, 
metal og plast.

Information om eksisterende 
ordninger x x x x x

Affaldstjek hos institutioner og 
virksomheder x x

Tilsyn med sortering hos borgerne x x x x x

Mål 2: Sikre udsortering af farligt affald fra bygge&anlægsaffald

2.1 Bedre sortering af byggeaffald og 
fokus på bl.a. PCB, Asbest, bly Udarbejdelse af information x x

Udvikle koncept for tilsyn x

Mål 3: Udvikle kommunikation og service overfor borgere og virksomheder

3.1 Ny kommunikation Undersøge brug af digitale medier x x x x X

Brug af Apps og sms-tjenester x x x x X

Nytænke hjemmeside og affald-
shæfte x x

3.2 Information særligt til bolig- 
selskaber om sortering

Møder med viceværter og  
bestyrelser x x x x x

Events på lokale miljøstationer x x x x x

Bedre skiltning og indretning af 
lokale miljøstationer x x x x x

OvERSIGT OvER 
INITIATIvER

bI
LAG1 
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Tidsplan

Initiativ beskrivelse 2014 2015 2017 2017 2018

3.3 Adgangsregler for erhverv til gen-
brugspladser

Tilpasning af den nuværende 
ordning x

3.4 Udbud for indsamling af affald Udbud x x x

3.5 Forskønnelse af affaldspladser Opsætning af nedgravede  
affaldssystemer x

3.6 Tilpasning af ordning for haveaf-
fald Indsamling af juletræer x

Mål 4: Øget fokus på dataindsamling og analyser

4.1 Oparbejdelse af viden Viden om bioaffald x x x

(ny ordning for indsamling af 
bioaffald…)

Viden om affaldssortering af de 
tørre fraktioner x x x

Viden om Bygge- og Anlægsaffald x x

4.2 Mere viden om udnyttelse af 
haveaffald 

Udvikling af behandlings- 
muligheder x x

4.3 Overblik over affaldsdata fra virk-
somheder. Kvalitetssikring af indberettede tal x x x x x

Oversigt over udviklingen i  
indberettede mængder x x x x x

 
  

bI
LAG1 

I perioden fra 2019-2024 vil følgende initiativer sættes i værk.

•   Indsamling af bioaffald. Hvordan bioaffaldet skal indsamles 
vil blive afklaret i strategigruppen i KARA/NOVEREN

•   Sortering af de tørre fraktioner. Hvordan de tørre fraktioner 
skal sorteres vil blive afklaret i strategigruppen i KARA/

 NOVEREN.
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Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 939 af 3. juli 2013 skal der foretages en miljøvurdering, 
når en myndighed tilvejebringer følgende planer og programmer, eller 
foretager ændringer deri, da disse planer og programmer antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet : 

Solrød Kommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2024 vurderes ikke at 
medføre væsentlige negative påvirkninger på miljøet. Generelt vurde-
res de planlagte mål og initiativer at medføre en mere effektiv affalds-
håndtering, herunder højere grad af genanvendelse og bedre hånd-
tering af farligt affald. Samlet set forventes derfor en mindre positiv 
effekt på miljøet. Planen skal på den baggrund ikke miljøvurderes.

Screeningen er udarbejdet af Rambøll og kan i sin helhed ses ved at 
kontakte Solrød Kommune.

ScREENING AF 
AFFALDSHÅNDTERINGS-
PLAN 2014-2024

bI
LAG2

Miljøfaktor/ 
Påvirkning Positiv Neutral Ikke relevant

biologisk 
mangfoldighed

De planlagte anlæg (nedgra-
vede containere) etableres 
inden for byområder i tilknyt-
ning til bycentre (initiativ 3.5).

De øvrige plan-
lægningsmæssige 
tiltag vurderes 
ikke at have på-
virkninger på biolo-
gisk mangfoldighed.

Flora og fauna X
befolkning og 
menneskers 
sundhed

Planen vurderes samlet set 
ikke at påvirke befolkning og 
menneskers sundhed direk-
te, men der kan være afledte 
positive effekter på befolk-
ning og menneskers sundhed 
som følge af information om 
affaldshåndtering og til-
gængelige sorteringsordninger 
for en forbedret håndtering af 
særligt farligt affald (initiativ 
1.1, 1.2 og 1.3). 

X (Planlagte anlæg, 
containere, initiativ 
3.5)
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Miljøfaktor/ 
Påvirkning Positiv Neutral Ikke relevant

Jordbund Planen rummer overordnede 
initiativer til øget indsam-
ling af farligt affald og bedre 
sortering af bygge- og anlæg-
saffald, hvorved risikoen for 
forurening begrænses (initia-
tiv 1.2, 1.3 og 2.1). 

Jordhåndtering ved etablering 
af containere (initiativ 3.5) 
følger kommunens almindelige 
forskrifter på området.

vand Planen rummer ikke tiltag, der 
direkte påvirker vand i for-
hold til vandressourcer. Øget 
indsamling af farligt affald og 
sortering af bygge- og anlæg-
saffald kan imidlertid mindske 
risikoen for forurening af 
grundvandet (initiativ 1.2, 1.3 
og 2.1).

X (Planlagte anlæg, 
containere, initiativ 
3.5)

Luft Planens målsætning om at 
reducere mængden af ek-
sempelvis småt elektronik, 
sparepærer og batterier, der 
ender i restaffaldet, kan være 
medvirkende til at reducere 
omfanget af farligt affald og 
dermed skadelige stoffer, der 
sendes til afbrænding.

Dette medfører en mindre 
påvirkning af luftkvaliteten 
(initiativ 1.2 og 1.3).  

X (Planlagte anlæg, 
containere, initiativ 
3.5)

Klimatiske  
faktorer

På længere sigt kan initia-
tiverne i planen være med-
virkende til at mindske den 
negative påvirkning af klima-
tiske forhold ved at reducere 
mængden af affald til for-
brænding og øge andelen af 
genanvendelse. Der forventes 
derfor en positiv effekt, men 
graden af påvirkning er ikke 
mulig at vurdere på dette 
indledende stadie (initiativ 1.2 
og 1.3).

X (Planlagte anlæg, 
containere, initiativ 
3.5)
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Miljøfaktor/ 
Påvirkning Positiv Neutral Ikke relevant

Materielle 
goder

På længere sigt kan planen 
være medvirkende til at øge 
andelen af genanvendelse og 
dermed reducere materiale-
forbruget generelt (generelt 
for overordnede mål i planen). 

X (Planlagte anlæg, 
containere, initiativ 
3.5)

Landskab Planen medfører ingen på-
virkninger af udpegede 
værdifulde landskaber, da de 
eneste fysiske tiltag foretag-
es i tilknytning til bymæssig 
bebyggelse. 

Initiativ om forskønnelse af 
affaldspladserne ved centrene 
(initiativ 3.5) forventes at 
medføre en positiv effekt på 
bymiljøerne omkring Solrød 
og Havdrup Center. Ved at 
nedgrave de nye containe-
re vil genbrugssystemerne 
fremstå mindre dominerende, 
og pladserne kan derved blive 
forskønnet. 

X (Øvrige plan-
lægningsmæssige 
tiltag)

Kulturarv Planen indeholder kun eta-
blering af et enkelt anlæg i 
form af nedgravede containe-
re (initiativ 3.5). Området 
containerne placeres inden for 
er allerede befæstet, og der er 
lille sandsynlighed for at støde 
på genstande af kulturhis-
torisk værdi i forbindelse med 
anlægsarbejdet. 

Museumslovens bestemmelser 
er gældende, hvilket betyder, 
at arbejdet skal standses, hvis 
der stødes på genstande af 
kulturhistorisk værdi.

X (Øvrige plan-
lægningsmæssige 
tiltag)

bI
LAG2
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