
Status på genanvendelsen af affald i Rødovre Kommune 

 

I Rødovre er genanvendelsen af det affald som Kommunen indsamler fra borgerne, fra de kommunale 

arbejdspladser og på genbrugsstationen, steget betydeligt de seneste år.  

Halvdelen af denne stigning kommer fra den nye affaldsordning, med indsamling af plast, papir, metal, glas 

og madaffald ved de private husstande. Den anden halvdel kommer fra bedre sortering på 

genbrugsstationen, hvor især en ny container til rent træ har været en succes. 

 Af nedenstående tabel ses hvordan den total mængde affald i Rødovre Kommune er blevet behandlet i 

perioden 2012-2014. 

Affaldsbehandling   2012 2013 2014 

Genanvendelse 47,7 % 54,0 % 62,3 % 

Forbrænding 49,3 % 42,9 % 35,4 % 

Deponering 2,4 % 2,2 % 1,2 % 

Særlig Behandling 0,6 % 0,9 % 1,1 % 

i alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

I 2014 har vi således genanvendt 62,3 % af alt det affald der er indsamlet ved husstandene, de kommunale 

institutioner og på genbrugsstationen. Det er over gennemsnittet på 55,8 % for Vestforbrændings 

kommuner i 2014.  

 

 

Den totale affaldsmængde har i perioden ligget mellem 33.100 og 35.300 tons pr. år, med undtagelse af 

2011, hvor affaldsmængden toppede, sandsynligvis pga. skybruddet i juli 2011. Efterfølgende blev der 

ryddet en del kældre hos de private husstande, som medførte en øget i stigning i affaldsmængderne 

primært på genbrugsstationen, men også i storskraldsordningen. 
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I forhold til Regeringens og EUs målsætning om at 50 % af udvalgte affaldstyper i husholdningsaffaldet skal 

genanvendes i 2022, har vi i Rødovre Kommune opnået en genanvendelse på 40,3 % i 2014. Grunden til at 

denne genanvendelses procent er mindre end den samlede genanvendelses procent, er at der kun måles 

på følgende udvalgte affaldstyper: Rent træ, pap, plast, metal, emballage glas, papir, organisk affald og 

affald som er sendt til forbrænding. 

I nedenstående skema fremgår de mængder som er indsamlet i den nye affaldsordning samt i storskralds- 

og haveaffaldsordningen. Under kolonnen ”behandling” fremgår den primære behandling af affaldet. Flere 

af de genanvendelige fraktioner bliver efterfølgende sorteret for urenheder og i den forbindelse kan en 

mindre del blive frasorteret til genanvendelse. Ligeledes er der omkring 20 % af det forbrændingsegnede 

affald som er tilbage efter forbrændingen som bliver specielbehandlet.  

 

Affaldsmængder i ton 2012 2013 2014 Behandling 
Restaffald 9.604 8.046  7.135  Forbrændes 

Bioaffald 0 980  1.533  Genanvendes 

Papir 1.200 1.416  1.456  Genanvendes 

Plast 0 157  268  Genanvendes 

Metal 167 247  322  Genanvendes 

Glas 580 661  722  Genanvendes 

Forbrændingsegnet storskrald 4.451 3.409 2.830  Forbrændes 

Pap 92 124 190  Genanvendes 

Fjedermøbler 20* 64 59  Forbrændes 

Keramik og porcelæn 6* 7 25  Deponeres 

Elektronik affald 204 150  152  Speciel behandles 

Haveaffald 3.484 3.535 4.491  Genanvendes 

*Fjedermøbler samt keramik og porcelæn blev indvejet sammen i 2012. Mængdefordelingen er derfor anslået. 

 

Teknisk Forvaltning arbejder løbende på at flytte affald fra forbrænding og deponering til genanvendelse. I 

Affaldsplan 2014-2024 kan du læse om de initiativer der iværksættes.  

 

 


