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DETTE 
DOKUMENT 
ER AKTIVT
Når du læser dette doku-
ment på skærmen, vil det 
være aktivt. Du kan derfor 
trykke dig rundt mel-
lem de enkelte afsnit ved 
hjælp af indholdsforteg-
nelsen eller de LINKS som 
er markeret i teksten. Ved 
at læse affaldsplane på 
skærmen, og ikke printe 
den ud, spare vi papir – 
og det er også nemmere 
at hoppe rund bland de 
afsnit, som du har mest 
interesse i.

Forord

I Rødovre Kommune er affald ikke bare  
affald. Vi ser på affaldet som ressourcer,  
hvor materialerne kan bruges igen og igen. 

For den enkelte borger kan 
affaldet synes værdiløst og være 
noget, som bare skal kasseres så 
nemt som muligt, men de res-
sourcer der er brugt til fremstil-
lingen af det vi smider ud er ikke 
uendelige. Derfor skal vi sortere 
vores affald og indsamle det, så 
vi kan genbruge de værdifulde 
ressourcer igen og igen. Det 
giver god mening for både mil-
jøet og økonomien. 

Rødovre Kommune har allerede 
en affaldsordning, hvor borgerne 
har gode muligheder for at 
sortere deres affald og komme 
af med de genanvendelige 
materialer så som papir, plast, 

glas, metal og madaffald direkte 
ved husstanden, men vi vil gerne 
blive endnu bedre. 

Derfor vil vi i de kommende år 
se på hvordan vi kan indrette 
affaldsordningen, så vi uden at 
det betyder ringere levestan-
dard eller afsavn for borgerne 
og virksomheder, kan sortere 
flere ressourcer og problemstof-
fer ud af affaldet. Det er bl.a. det 
som denne affaldsplan handler 
om.

I planen kan du læse om de 
initiativer vi sætter i gang på 
affaldsområdet i Rødovre Kom-
mune. 

Vi har valgt at fokusere på 
endnu bedre sortering, bedre 
indsamlingsordninger, mere 
direkte genbrug og bedre 
informationsmateriale og digitale 
løsninger til borgere og virksom-
heder.

God læselyst

Erik Nielsen
Borgmester
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Denne affaldsplan indeholder rammerne for  
Rødovre Kommunes affaldsplanlægning 2014-
2024, men med særlig fokus på de første 5 år. 

Indledning

Affaldsplanen består af en hoved-
del og en kortlægningsdel. Hoved-
delen, der præsenteres i denne 
rapport, indeholder mål, indsats-
områder og de konkrete initiativer, 
kommunen vil iværksætte indenfor 
de næste to år.

Kortlægningsdelen, der indeholder  
KORTLÆGNING OG PROGNOSE 

FOR AFFALDSMÆNGDERNE 
præsenteres i en selvstændig rap-
port, som findes på hjemmesiden:  
WWW.RK.DK/AFFALD 

Affaldsplanen 2014-2024 tager 
udgangspunkt i en vision om 
bedre udnyttelse af ressourcerne 
i affaldet.  

Rødovre Kommune har tre 
konkrete mål på affaldsområdet 
i den kommende planperiode. 
Under de enkelte mål har 
kommunen planlagt et antal 
indsatsområder, som er et mere 
konkret bud på, hvilke problem-
stillinger vi ønsker at løse i den 
kommende planperiode, og 
derved hvordan kommunens 
ressourcer vil blive prioriteret. 
Disse indsatsområder præsente-
res enkeltvis efter hvert mål.

I indsatsområdet præsenteres 
desuden en estimeret tidsplan 
for, hvornår kommunen planlæg-
ger at arbejde med det konkrete 
indsatsområde inden for de 

første 5 år af planperioden. Et 
indsatsområde iværksættes via 
konkrete initiativer.

Under hvert initiativ er anført, 
hvordan Rødovre Kommune 
påtænker at gennemføre aktivi-
teten. Nogle initiativer foregår 
som et tværkommunalt projekt. 
De tværkommunale initiativer 
gennemføres i samarbejde med 
I/S Vestforbrænding og kommu-
nerne i Vestforbrændings opland.

Gennem et styrket samarbejde 
og videndeling med andre kom-
muner, vil Rødovre Kommune 
forbedre kvaliteten af vores 
affaldsordninger og igangsætte 

nye tiltag, som kommunen skal 
arbejde med i løbet af perioden.

Målgrupper
Der lægges vægt på at gennem-
føre indsatser, der henvender sig 
til tre overordnede målgrupper, 
så information og ordninger 
skræddersys til den relevante 
målgruppe. I det enkelte ind-
satsområde er markeret hvil-
ken målgruppe, som indsatsen 
primært retter sig mod:

MÅL 3MÅL 2MÅL 1VISIONINDHOLD

4 AFFALDSPLAN 2014-2024 / AFFALD = RESSOURCER

http://www.rk.dk/affald 


MÅL 3
Kommunikation og samarbejde

som skaber handling

MÅL 2
Problem stofferne
skal ud af affaldet

INITIATIV

INITIATIV

INDSATS- 
OMRÅDE

INDSATS- 
OMRÅDE

VISION
Affald = 

Ressourcer

INDSATS- 
OMRÅDE

MÅL 1
Ressourcerne skal 

ud af affaldet

Indledning

 Husholdninger

 Virksomheder

  Kommunen som  
virksomhed

Rødovre Kommune indførte i 
2013 en ny affaldsordning hos 
de private husstande og kom-
munale institutioner, der gør det 
nemt at frasortere genanven-
deligt affald, men der er stadig 
meget affald hos borgerne 
og ikke mindst hos virksom-
hederne, der kan sorteres og 
udnyttes bedre. 

Når Rødovre kommune som 
virksomhed selv sorterer sit 
affald, kan vi gå forrest og vise 
andre virksomheder, hvordan 
man med miljø og ressourcer 
for øje på bedste vis genanven-
der og håndterer sit affald.

Økonomi
Finansieringen af initiativer 
under indsatsområderne bliver 
belyst under beskrivelsen af de 
påtænkte initiativer.

Initiativer, der ikke er udgifts-
tunge, vil indgå i det almindelige 
driftsbudget.

Større initiativer, der ikke kan 
rummes indenfor den almin-
delige budgetramme, vil blive 
særskilt budgetteret. 

Udgifterne til fællesinitiativer, 
hvor Vestforbrænding er tovhol-
der, indgår i kommunens budget 
for affaldsområdet via betaling 
af den årlige A-takst til Vestfor-
brænding.

Omkostninger til tilsyn og tiltag 
til affaldsforebyggelse er skattefi-
nansieret.
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I Rødovre Kommune tager vi ressource-  
og miljøproblemerne alvorligt og forsøger  
at gøre noget ved dem – også selvom  
udfordringerne er af global karakter. 

AFFALD = 
RESSOURCER 

Tanken er, at borgere, virksom-
heder og kommunen håndterer 
deres affald som en værdifuld 
ressource, der så vidt muligt skal 
genanvendes. 

På grund af voksende forbrug 
og affaldsmængder, stiger presset 
på vores ressourcer, som er de 
grundstoffer, vi bruger til at pro-
ducere nye varer med. Hvis vi 
ikke passer på dem, vil de stille 
og roligt slippe op.

Alt affald består i bund og grund 
af værdifulde ressourcer, som vi 
skal sikre genanvendt og nyttig-
gjort i langt højere grad end i 
dag. 

Vision

Vores opgave som kommune er 
derfor at sikre, at disse ressour-
cer bliver indsamlet effektivt og 
genanvendt i produktionen af 
nye varer. 

Når vi gør det enkelt for bor-
gerne at sortere og bortskaffe 
affaldet i vores kommune, kan vi 
være med til at gøre en forskel 
og sikre vores fælles ressourcer. 

I de efterfølgende kapitler 
beskrives hvilke mål Rødovre 
Kommune har opstillet, for at 
arbejde hen mod visionen. 
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VORES VISION ER AT AFFALD 
ER LIG RESSOURCER. DE RES-
SOURCER SKAL VI SIKRE BLIVER 
INDSAMLET OG GENANVENDT, 
OG VI STARTER HOS OS SELV.



Rødovre Kommune 
vil arbejde hen mod 
visionen med følgende 
3 mål

Vision

En af de største globale 
udfordringer er, at visse 
ressourcer er begrænsede. 
Vi skal frasortere de dele 
af affaldet, som kan bruges, 
for at begrænse denne res-
sourceknaphed – men i høj 
grad også for at medvirke til 
et sundt miljø, da genanven-
delse er godt for både miljø 
og CO2-regnskab.

Mange produkter indeholder 
stoffer, som er farlige for 
mennesker og kan forurene 
det øvrige affald og miljøet.  
Vi skal frasortere de pro-
blematiske og farlige stoffer 
og sikre specialbehandling 
af denne type affald, inden 
det ødelægger muligheden 
for genanvendelse af det 
resterende affald og skaber 
uhensigtsmæssige effekter på 
sundhed og miljø.

Kommunikation er en af 
grundstenene i kommunens 
indsats på affaldsområdet. 
Vi skal sikre, at vores kom-
munikation – lige fra dialogen 
til informationen – inspirerer 
brugerne til handling. Vi skal 
også sikre os gode aftaler 
med vores samarbejdspart-
nere og leverandører, så bor-
gerne oplever en god service 
på affaldsområdet.

MÅL 1

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅL 2

Problem stofferne
skal ud af affaldet

MÅL 3

Kommunikation og
samarbejde som skaber 
handling

Baggrund for valg af mål  
og indsatsområder
De valgte mål og indsatsom-
råder støtter alle op om de 
målsætninger der er både 
nationalt og på EU-niveau, men 
med udgangspunkt i hvad der 
gavner borgerne,og hvad der 
fortsat sikrer en fremtidssikret 
affaldsløsning. 
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 Ressourcerne 
 skal ud af affaldet

1
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Hvad vil vi?
Rødovre Kommune vil
•  forbedre sorteringen af 

affald fra husholdninger 
og virksomheder og 
derigennem øge genan-
vendelsen

•  mindske andelen af 
ting, som hvert år bliver 
smidt ud som affald.

•  fokusere på problem-
stoffer i affald

 •  øge rådgivning og tilsyn 
hos virksomhederne 
for at sikre en bedre 
affaldshåndtering

•   forbedre informationen 
til borgere og virksom-
heder om affald og 
skabe bedre selvbetje-
ningsløsninger

I Rødovre Kommune er vi gode til at sortere 
vores affald – men der er stadigvæk flere  
værdier at hente i affaldet. Vi skal fokusere på 
Affaldshierarkiet og sikre, at affaldet føres  
op i værdikæden.

Mange af de ressourcer, som 
bruges til at producere alt fra 
fødevarer til mobiltelefoner, er 
stille og roligt ved at slippe op. 
Det gælder fx grundstoffer som 
fosfor og aluminium som netop 
findes i det affald, vi hver dag 
smider væk. Når der skal udvin-
des nye råstoffer, ved fx mine-
drift, medfører det en stor miljø-
belastning, som påvirker både 

RESSOURCERNE 
SKAL UD AF 
AFFALDET

energiforbrug og CO2-udlednin-
gen. Ved at øge genanvendelsen 
af ressourcerne i affaldet kan 
denne miljøbelastning reduceres 
væsentligt.

Rødovre Kommune indførte i 
2013 en ny affaldsordning hos 
de private husstande og kom-
munale institutioner, der gør det 
nemt at frasortere genanven-

deligt affald, men der er stadig 
meget affald hos borgerne 
og ikke mindst hos virksom-
hederne, der kan sorteres og 
udnyttes bedre.

Med den nye affaldsordning 
bidrager Rødovre Kommune 
således aktivt til, at Danmark når 
de nationale mål som er udstuk-
ket via Affaldsdirektivet. Løsnin-
gen findes i bedre sortering og 
mere direkte genbrug. Vi skal 
genfinde vores ressourcer i affal-
det. Og vi skal undgå at affaldet 
opstår ved at bruge vores ting 
længere og give dem videre, når 
vi er færdige med dem. 

På den måde kan vi 
•  bevare de knappe ressourcer i 

fremtiden

•  spare energi og udlede mindre 
CO2 

•  begrænse forureningen fra 
udvinding af råstoffer og pro-
duktion af nye varer 

•  begrænse udledningen af for-
urenende stoffer fra affalds-
forbrænding, deponering og 
anden form for behandling af 
affald.

Vores opgave som kommune er 
at gøre det nemt for borgerne 
at sortere deres affald – samti-
dig med at vi sikrer effektive og 
sammenhængende affalds- og 
genanvendelsesordninger. 

Mål 1
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil forbedre 
sorteringen af byggeaffald fra 
virksomheder og borgere, såle-
des at farlige og problematiske 
stoffer fjernes, inden nedrivning 
eller renovering. Det vil give 
meget bedre mulig heder for en 
øget genanvendelse af affaldet.

Hvorfor?
Byggeaffald udgør omkring 35 % 
af den samlede affaldsmængde. 
Selvom størstedelen af denne 
affaldstype i dag genanvendes, 
er der potentiale for at gen-
anvende eller genbruge endnu 
mere. 

En udfordring er, at afsætningen 
af nedknuste byggematerialer til 
genanvendelse vanskeliggøres 
af frygten for at materialerne 
indeholder farlige stoffer som 
eksempelvis PCB. 

En anden udfordring er, at det 
med de gældende regler er van-
skeligt for kommunen at iden-
tificere bygge-, nedrivnings- og 
renoveringsprojekter på forhånd.

Mål
Vi ønsker at føre tilsyn med 
midlertidige aktiviteter, som 
nedrivning eller renovering, hvor 
screening har afstedkommet en 
kortlægning af PCB, så spredning 

af PCB begrænses mest muligt 
og materialerne i 70 % af det 
resterende indsamlede bygge- 
og anlægsaffald genanvendes.

Økonomi
Udgifter til relevante under-
søgelser og informationsmateri-
ale er indarbejdet i kommunens 
budget for affaldsområdet. 
Omkostninger til tilsyn er skatte-
finansierede.

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre 
følgende:

   •  Udvikling af informations-
materiale omkring god affalds-
sortering på en byggeplads. 
Initiativet forsøges gennemført 
i samarbejde med I/S Vestfor-
brænding.

   •  Øge tilsynsindsatsen med ned-
rivning og renoveringsprojek-
ter med henblik på en bedre 
sortering af affaldet.

INDSATSOMRÅDE 1

Bedre sortering  
af byggeaffald 

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2018
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil øge gen-
anvendelsen af virk som hedernes 
bioaffald. På den måde vil vi 
udnytte både næringsstofferne 
og energien i bioaffaldet bedre.
Især fosforen i bioaffaldet er et 
uundværligt grundstof, som vi 
ønsker håndteret med omtanke 
og ført tilbage i det organiske 
kredsløb.

Hvorfor?
Bioaffaldet indeholder vigtige 
næringsstoffer, som i stedet for 
at blive brændt bør bringes til-
bage i kredsløbet igen. Desuden 
kan energiindholdet i affaldet 

udvindes mere effektivt end ved 
forbrænding.

Mål
Målet er, at alle virksomheder 
med kantineordning og virksom-
heder i restaurationsbranchen 
vil blive informeret om sortering 
og muligheder for indsamling 
af bioaffald til genanvendelse 
senest i 2016 (Kommunen må i 
henhold til affaldsbekendtgørel-
sen ikke indsamle dagrenovation 
fra virksomheder efter 2015).

Øvrige virksomheder hvor der 
fremkommer bioaffald, skal i 
2017 og frem informeres om 
mulighederne for at frasortere 

bioaffaldet, ligesom det sker  
i de private husholdninger  
og kommunale institutioner.

ØKONOMI
Udgifter til relevante under-
søgelser og information er ind-
arbejdet i kommunens budget 
for affaldsområdet via betaling  
af erhvervsaffaldsgebyr.

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre 
følgende: 

   •  Forundersøgelse: Muligheder 
og barrierer for øget indsam-
ling af bioaffald fra erhverv.

   •     Informationskampagne mål-
rettet til erhverv om øget 
frasortering af bioaffald.

INDSATSOMRÅDE 2

Bedre udnyttelse af 
bioaffald fra erhverv

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2016 – 2018
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil forbedre 
indsamlingen af småt elektronik 
fra private husstande og kom-
munale institutioner.

Hvorfor?
Småt elektronik bortskaffes i 
nogen grad via restaffaldet, fordi 
det alene pga. størrelsen ikke 
betragtes som storskrald, hvor 
det hører hjemme. 
De fleste elektroniske produkter 
indeholder metaller, som findes 
i meget sparsomme mængder i 
naturen, og som kræver mange 
ressourcer at udvinde. 

Derfor bliver behovet for at 
udvinde de sjældne metaller i 
affaldet stadigt større.

Samtidig stiller nye EU-regler 
skrappere krav om indsamling af 
elskrot: 65% af de markedsførte 
mængder skal indsamles senest 
i 2019.

Mål
Målet er på sigt at indføre en 
indsamlingsordning af småt elek-
tronik fra husstande og kommu-
nale institutioner, eventuelt som 
del af en indsamlingsordning for 
farligt affald.

Rødovre Kommune vil således 
øge indsamlingen af småt elek-
tronik fra fra private husstande 
og kommunale institutioner og 
få det ud af restaffaldet.

Økonomi
Udgifter til relevante under-
søgelser og forsøg er indarbej-
det i kommunens budget for 
affaldsområdet.
 Hvis undersøgelserne fører til, 
at eksisterende ordninger skal 
optimeres eller ændres, skal 
Rødovre Kommune afsætte res-
sourcer til planlægning, imple-
mentering og drift.

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre 
følgende:

   •  Undersøgelse af mulige for-
bedrede indsamlingsordninger 
for småt elektronik fra private 
husstande og kommunale 
institutioner. 

      •  Informationskampagne om 
bedre sortering af elektronik-
affald til private husstande og 
kommunale institutioner.

INDSATSOMRÅDE 3

Forbedret indsamling af  
småt elektronik

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2016
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil øge 
indsamling og genbrug af genan-
vendelige materialer fra virk-
somheder i Rødovre Kommune 
gennem bedre information og 
bedre tilsyn med virksomheder-
nes affalds håndtering.

Hvorfor?
En stor del af affaldsmængden 
fra erhverv kan genanvendes. 
Affaldet består for en stor del 
af mængderne af bygge- og 
anlægsaffald samt emballageaf-
fald. Begge affaldstyper indehol-
der mange værdifulde res-
sourcer som i højere grad bør 

genanvendes frem for at blive 
sendt til forbrænding. 

Kommunen har ikke længere 
til opgave at anvise genanven-
deligt affald fra virksomheder, 
men kommunen skal stadig 
vejlede, informere og føre tilsyn 
med at virksomheder sorterer 
og genanvender det affald, de 
producerer.

MÅL
At øge genanvendelsen af 
erhvervsaffaldet gennem øget 
vejledning, information og tilsyn.

Økonomi
Udgifter til vejledning og infor-
mation  er indarbejdet i kommu-
nens budget for affaldsområdet 
via betaling af erhvervsaffalds-
gebyr.

Omkostninger til tilsyn er skat-
tefinansieret.

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre 
følgende:

      •  Forbedre hjemmesiden om 
affald for erhverv.

   •  Vejledning og information til 
virksomheder om sorterings-
pligt for visse genanvendelige 
materialer.

   •  Øget tilsyn med virksomheder.

   •     Øget fokus på svigtlæs, hvor 
der er afleveret genanvende-
ligt affald til forbrænding.

INDSATSOMRÅDE 4

Øget indsamling af 
genanvendeligt affald  
fra virksomheder

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2018

MÅL 3MÅL 2MÅL 1VISIONINDHOLD
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil udvikle 
kommunes genbrugsstation, så 
den får en grønnere profil.

Hvorfor?
Genbrugsstationen i Rødovre 
Kommune bliver årligt besøgt 
omkring 70.000 gange af bor-
gere og virksomheder. Der bli-
ver på pladsen årligt håndteret  
15.000 tons affald. 

Genbrugsstationen er derfor et 
vigtigt omdrejningspunkt for, at 
affald bliver omdannet til res-
sourcer. 

Denne aktivitet skal optimeres 
og synliggøres, blandt andet 
ved at se på mulighederne for 
energibesparende tiltag indenfor 
grøn teknologi, direkte genbrug 
og bedre udsortering af særligt 
vigtige affaldstyper.

Mål
I 2013 blev der genanvendt  
74 % af affaldet på Rødovre 
Kommunes genbrugsstation. 
Rødovre Kommune vil øge 
denne andel inden 2018 til 
mellem 75-80 %. Derudover vil 
vi mindske CO2-udslippet ved 
at have fokus på grønne tiltag 
og fyldningsgrader og derved 

mindske transportbelastningen 
af affaldet fra genbrugsstationen.

Økonomi
Udgifter til relevante under-
søgelser og forsøg er indarbej-
det i kommunens budget for 
affaldsområdet.

 Hvis undersøgelserne fører 
til, at der viser sig behov for 
ekstra bevillinger til gennemfø-
relse af ændringer i bygninger, 
installationer m.v., skal Rødovre 
Kommune afsætte ressourcer til 
dette.

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre 
følgende:

      •  Undersøge mulighederne  
for at iværksætte nye grønne 
tiltag på genbrugsstationen 
– fx solceller og andre energi-
besparende tiltag.

   •   Undersøge hvordan kvaliteten 
i genanvendelsen af forskellige 
fraktioner kan øges.

   •  Sikre fokus på at øge fyld-
ningsgraden af containerne så 
transportbelastningen bliver 
mindsket.

INDSATSOMRÅDE 5

Øget genanvendelse 
og grønne tiltag på 
genbrugs stationen

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2018

MÅL 3MÅL 2MÅL 1VISIONINDHOLD
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil øge 
antallet af ting, som bliver 
genbrugt direkte og til samme 
formål som det oprindelige. Det 
vil mindske affaldsmængderne.

Hvorfor?
Hvis vi bliver bedre til at gen-
bruge ting direkte, vil der blive 
produceret færre varer. Det 
betyder, at vi kan spare på forny-
bare og ikke-fornybare ressour-
cer, spare kemikalier og energi 
i fremstillingsprocessen, samt 
undgå den miljøpåvirkning vi får, 
når affaldet bliver behandlet.

Mål
At etablere mulighed for direkte 
genbrug via genbrugsstationen 
og derved mindske mængden af 
affald.

Økonomi
Udgifter til relevante under-
søgelser og forsøg er indarbej-
det i kommunens budget for 
affaldsområdet.

Hvis undersøgelserne fører 
til, at der viser sig behov for 
ekstra bevillinger til gennemfø-
relse af ændringer i bygninger, 
installationer m.v., skal Rødovre 
Kommune afsætte ressourcer til 
dette.

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre 
følgende:

   •  Undersøge mulighederne for 
direkte genbrug af byggemate-
rialer på genbrugsstationen.

      •  Undersøge mulighederne for 
samarbejde med frivillige orga-
nisationer om direkte genbrug 
af relevante ting på genbrugs-
stationen.

INDSATSOMRÅDE 6

Mere direkte genbrug

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2016 – 2018
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil forbedre 
sorteringen og genanvendelsen 
af det storskrald som indsamles 
ved fortov og i Vip-containere 
hos etageejendomme. Det gen-
anvendelige affald skal sorteres 
ud af Vip-containere. Nogle 
affaldstyper er ikke en del af 
storskraldsordningen, alligevel 
stilles det frem til fortov. Det 
betyder at der jævnligt står 
uafhentet affald i gadebilledet og 
i affaldsgårde. Det vil vi gerne 
undgå. 

Hvorfor?
Erfaringsmæssigt bortskaffes 
store mængder træ, pap og 

andet genanvendeligt affald i de 
opstillede Vip-containere. Det vil 
vi have sorteret ud, så affaldet 
bliver genanvendt i stedet for at 
blive sendt til forbrænding.

Mål
I de seneste 5 år er der i gen-
nemsnit indsamlet 4200 tons 
forbrændingsegnet storskrald pr. 
år. Målet er at reducere denne 
mængde med 500 tons i gen-
nemsnit pr. år, over en 5-årig 
periode. 

Dette kan blandt andet ske 
gennem information, vejledning 
og tilsyn, hvorved kendskab til 
sortering øges.  

Vi vil også øge kendskabet til 
hvilke affaldstyper der er en del 
af storskraldsordningen, så min-
dre affald står uafhentet hen.

Økonomi  
Udgifter til relevante undersø-
gelser og forsøg er indarbejdet i 
kommunens budget for affalds-
området. Hvis undersøgelserne 
fører til, at eksisterende ordnin-
ger skal optimeres eller ændres, 
skal Rødovre Kommune afsætte 
ressourcer til dette.

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre 
følgende:

•  Udvikling af informationsmate-
riale til boligforeninger, kolo-
nihaver og institutioner om 
sortering og genanvendelse af 
storskrald

•  Udvikling af informationsma-
teriale til villaer og rækkehuse 
om sortering og genanven-
delse af storskrald

•  Øge vejledning til ejendoms-
funktionærer omkring sorte-
ring af affald

•  Føre tilsyn med affaldsgårde 
med henblik på øget sortering 
af affald

•  I samarbejde med renovatø-
ren, at følge op på fejlsorte-
rede containere med forbræn-
dingsegnet storskrald

•  Undersøge muligheder for 
eftersortering af forbræn-
dingsegnet storskrald i Vip-
containere

•  Undersøge muligheder for 
at få flere affaldstyper med i 
ordningen for storskrald

INDSATSOMRÅDE 7

Forbedret sortering  
af storskrald 

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2018
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil gøre det 
muligt at sortere affald i det 
offentlige rum, i de områder 
hvor der færdes flest mennesker.

Hvorfor?
Når vi i Rødovre siger, at vi vil 
sikre at ressourcerne genanven-
des, er det nødvendigt at vi også 
giver mulighed for dette i det 
offentlige rum. Borgere skal ikke 
opleve, at der er forskel på vig-
tigheden af at sortere sit affald 
derhjemme og i byen.  

Mål
At gøre det nemt at bortskaffe 
sit affald til genanvendelse 

på offentlige steder, hvor der 
færdes mange mennesker eller 
naturligt opstår meget affald.
Alt affald indsamlet på offent-
lige steder sendes i øjeblikket 
til forbrænding. Vi vil gerne øge 
genanvendelsen, så 20 % af det 
indsamlede affald fra offentlige 
steder sendes til genanvendelse 
i stedet for til forbrænding.

Økonomi  
Udgifter til relevante undersø-
gelser og forsøg er indarbejdet i 
kommunens budget for affalds-
området.

Hvis undersøgelserne fører til, 
at der viser sig behov for ekstra 

bevillinger til materiel mv. skal 
Rødovre Kommune afsætte res-
sourcer til dette.
 
Initiativer
•  Undersøge hvor i det offent-

lige rum der er mest affald 
eller færdes flest mennesker

•  Undersøge muligheder og 
løsninger for sortering og 
bortskaffelse af affald i det 
offentlige rum.

INDSATSOMRÅDE 8

Bedre mulighed  
for sortering i  
det offentlige rum

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2016 – 2018
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune har en 
haveaffaldsordning, som gør det 
muligt for borgerne at få afhen-
tet haveaffald på fortov, direkte 
ved husstanden. Vi vil gerne give 
ordningen et eftersyn og opti-
mere ordningen, så endnu mere 
affald kan blive genanvendt. 

Hvorfor?
Haveaffald fylder rigtig meget i 
gadebilledet og afhentes med 
forskellige intervaller. Der er 
desuden nogle begrænsninger 
på størrelsen af det haveaffald, 
der må stilles frem til afhentning. 
Det kan skabe irritation blandt 
borgerne og kan betyde, at der 

står uafhentet affald i gadebille-
det. Det vil vi gerne undgå.

Økonomi  
Udgifter til relevante undersø-
gelser og forsøg er indarbejdet i 
kommunens budget for affalds-
området.

Hvis undersøgelserne fører til, 
at der viser sig behov for ekstra 
bevillinger, skal Rødovre Kom-
mune afsætte ressourcer til 
dette.
Mål

At oplyse om hvilket affald, der 
er en del af ordningerne og 
undersøge, om vi kan forbedre 
den gældende ordning.  

Initiativer
•  Bedre information om hvad 

haveaffaldsordningen indehol-
der

•  Undersøge forbedrings- og 
optimeringsmuligheder for  
haveaffaldsordningen

•  Styrke ordningen på baggrund 
af resultater fra undersøgelser

INDSATSOMRÅDE 9

Forbedret indsamling  
af haveaffald 

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2018
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Hvad vil vi opnå?
Vi vil opnå en større genanven-
delse af det indsamlede affald 
fra de private husstande, med 
henblik på at udnytte ressour-
cerne bedst muligt.  

Hvorfor?
Vi skal udnytte ressourcerne i 
affaldet bedre og det kræver, 
at vi bliver bedre til at sortere 
vores affald. 

Mål
Siden den nye affaldsordning 
trådte i kraft, har vi genanvendt 
ca. 30 % af de seks affaldstyper 
plast, papir, metal, glas, bioaf-
fald og restaffald, indsamlet ved 

de private husstande. Det vil vi 
gerne øge til 45 % i 2018 og 50 
% i 2020.

Økonomi  
Udgifter til relevante undersø-
gelser er indarbejdet i kommu-
nens budget for affaldsområdet.

Initiativer
•  Fokus på sortering i boligsel-

skaber og vedholdende indsats 
overfor fejlsorteringer via 
tilsyn, samarbejde og informa-
tion

•  Fokus på sortering hos villaer 
og rækkehuse og vedholdende 
indsats overfor fejlsorteringer 
via information og kampagner

•  Undersøge muligheder for at 
indsamle andre typer affald, 
end de seks der allerede 
indsamles, eksempelvis karton 
sammen med papir 

•  Løbende fokus på optimering 
og forbedring af Rødovre 
Kommunes affaldsordning for 
dagrenovation

INDSATSOMRÅDE 10

Øge genanvendelsen af 
husstandsindsamlet affald

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2016
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 Problemstoffer 
 skal ud af affaldet

2
MÅL 3MÅL 2MÅL 1VISIONINDHOLD



Hvad vil vi?
Rødovre Kommune vil
•  øge frasorteringen af 

bly, PCB, klorparaffiner, 
asbest og andre farlige 
stoffer i  bygningsaffald 

 •  øge frasorteringen af 
sparepærer og andet 
 problemaffald fra hus-
holdningsaffald 

•  styrke vidensgrundlaget 
for bedre håndtering af 
problemaffald

•  styrke vidensdeling og 
samarbejde mellem 
involverede aktører 
(kommunen, borgere, 
virksomheder og 
affaldsindsamlere)

Når vi ønsker at udnytte ressourcerne i affal-
det bedst muligt, og øge genanvendelsen, er 
det nødvendigt at sørge for, at de problemati-
ske stoffer, som findes i de ting vi forbruger og 
smider væk, håndteres forsvarligt.
De problematiske stoffer, som 
findes i vores bygninger og i det 
hele taget i vores dagligdag, skal 
fjernes, inden vi genanvender 
eller brænder affaldet. Ved for-
brænding af problemaffald, sam-
men med andet affald, er der 
risiko for, at slaggen forurenes 
og senere kan forurene miljøet.

Problemstofferne er typisk 
 kendetegnet ved, at de enten 

PROBLEMSTOFFER
SKAL UD AF 
AFFALDET

udgør et problem for sundhed 
og miljø, eller kan give arbejds-
miljøproblemer. Eksempler på 
problemaffald og sådanne stof-
fer kan være dagligdagsting som 
batterier, småt elektronik, PCB, 
medicinaffald og sparepærer.

Når vi bliver bedre til at identifi-
cere og fjerne problem- affaldet, 
vil det

skåne miljøet. Selv ganske små 
mængder af problemstof-
fer belaster miljøet betydeligt. 
Fjernes de, bliver det nemmere 
at genanvende  ressourcerne 
i affaldet og sundheden øges 
blandt mennesker.

De problematiske stoffer optræ-
der generelt ikke i store mæng-
der, men er netop kendetegnet 
ved at gøre stor skade, selv i 
meget små mængder. Derfor 
kræver det en omfattende 
indsats at få udsorteret relativt 
begrænsede mængder af disse 
stoffer.

Rødovre Kommune vil bidrage 
aktivt til at nå de nationale 
mål, der er udstukket under 
WEEE-DIREKTIVET, ELSKROT-

BEKENDTGØRELSEN og 
BATTERI BEKENDTGØRELSEN.  

WEEE-direktivet sætter et mål 
om genanvendelse af 65 % af de 
markedsførte WEEE-mængder 

senest i 2019 og Batteribekendt-
gørelsen har et indsamlingsmål 
for batterier på 45 % i 2016.

WEEE betyder Waste Electrical 
and Electronic Equipment og 
er en generel betegnelse for 
elektronikaffald.

Mål 2
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil identifi-
cere – og fjerne – de problema-
tiske stoffer, der er i bygge- og 
anlægsaffaldet, for at forebygge 
negative effekter på miljø og 
sundhed.

Hvorfor?
Byggeaffald, som indeholder fx 
PCB, trykimprægneret træ, skjult 
asbest, blyholdig maling eller 
andre problemstoffer, kan ikke 
genanvendes og skal håndte-
res som farligt affald. Selvom 
det reelt kun er en meget lille 
mængde af byggeaffaldet, der 
faktisk indeholder problemati-

ske stoffer, vil det være næsten 
umuligt at sikre genanvendelse 
af byggeaffaldet, hvis det blandes, 
før eventuelle farlige stoffer er 
sorteret fra.

Mål
Målet er at øge indsamlingen af 
farligt affald og andre problema-
tiske stoffer fra bygge branchen.

Økonomi
Udgifter til vejledning og infor-
mation  er indarbejdet i kommu-
nens budget for affaldsområdet 
via betaling af erhvervsaffalds-
gebyr.

Omkostninger til tilsyn er skat-
tefinansieret.

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre 
følgende:

•  Øget samarbejde på tværs 
i omegnskommunerne om 
bygge- og anlægsaffald ved 
samarbejde i netværksgrupper 
under I/S Vestforbrænding. 

•  Udvikle forbedret information 
og rådgivning til bygherre/
nedriver og håndværkere om 
håndtering af problematiske 
stoffer på byggepladsen.

INDSATSOMRÅDE 11

Fokus på problemaffald  
i bygge- og anlægsaffald 

Problem stofferne
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2014 – 2018

•  Bedre vejledning på genbrugs-
stationen.

•  Udvikling af koncept for tilsyn 
på byggepladser i samarbejde 
med omegnskommuner.

MÅL 3MÅL 2MÅL 1VISIONINDHOLD
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil redu-
cere antallet af sparepærer, som 
ender i restaffaldet. og istedet 
sikre, at de behandles og bort-
skaffes miljømæssigt korrekt. 

Hvorfor?
En stor del af de kasserede 
sparepærer ender i dag i restaf-
faldet. Sparepærer indeholder 
stoffer, som er skadelige for 
mennesker og miljøet.

Mål
At øge indsamlingen af sparepæ-
rer fra de private husstande og 
kommunale institutioner. 

I dag kan villaer og rækkehuse 
kun aflevere  sparepærer på 
genbrugsstationen.  Ved at øge 
mulighederne for aflevering af 
sparepærer kan der sikres en 
øget indsamling af disse.

Økonomi
Udgifter til relevante under-
søgelser, information, vejledning 
og tilsyn  er indarbejdet i kom-
munens budget for affaldsom-
rådet.

  Hvis undersøgelserne fører til, 
at eksisterende ordninger skal 
optimeres eller ændres, skal 
Rødovre Kommune afsætte res-

sourcer til planlægning, imple-
mentering og drift.

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre 
følgende:

•  Undersøge mulighederne 
for hvordan indsamlingen af 
sparepærer kan forbedres for 
enfamilieboliger, flerfmilieboli-
ger og kommunale institutio-
ner.

•  Øget information om rigtig 
håndtering af sparepærer.

INDSATSOMRÅDE 12

Forbedret indsamling  
af sparepærer

Problem stofferne
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2017
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil sikre en 
bedre indsamling af farligt affald 
fra husholdninger og kommu-
nale institutioner, hvor der tages 
højde for service, økonomi og 
effektivitet. Rødovre Kommune 
vil desunden sikre en bedre 
indsamling af klinisk risikoaffald 
fra virksomheder. Vi vil også 
styrke informationsindsatsen på 
om rådet, både til husholdnin-
ger, kommunale institutioner og 
virksomheder. 

Hvorfor?
Farligt affald er til skade for 
natur og miljø og skal derfor 
indsamles effektivt og korrekt. 
Alle husstande og virksomheder 
genererer farligt affald af vari-

erende mængde og type. Derfor 
bør indsamlingsordninger og 
informationsmateriale udarbej-
des med henblik på effektivitet 
og vejledning og oplysning.

Mål
I Rødovre Kommune indsamle-
des i 2013 36 ton farligt affald 
på genbrugsstationen. Der 
er imidlertid også meget far-
ligt affald som bliver sorteret 
forkert og derved sendes til 
forbrænding. Derfor er målet at 
etablere en husstandsindsamling 
af farligt affald fra enfamilieboli-
ger så det bliver let for disse at 
aflevere det farlige affald. Den 
indføres som supplement til den 
ordninger der gælder for alle 
boligelsakberne og etageejen-

dommene, hvor der allerede 
sker en indsamling af farligt 
affald. Det er ligeledes målet at 
etablere en indsamlingsordning 
for klinisk risikoaffald fra virk-
somheder.

Økonomi
Udgifter til relevante under-
søgelser, information, vejledning 
og tilsyn  er indarbejdet i kom-
munens budget for affaldsområ-
det. Hvis undersøgelserne fører 
til, at eksisterende ordninger 
skal optimeres eller ændres, skal 
Rødovre Kommune afsætte res-
sourcer til planlægning, imple-
mentering og drift.

INDSATSOMRÅDE 13

Farligt affald – bedre 
indsamlingsordninger

Problem stofferne
skal ud af affaldet

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2018

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre  
følgende:

•  Undersøge muligheder for opti-
mering af kommunens ordning 
for farligt affald ved etageboliger 
(viceværtordning).

•  Undersøge muligheder for  
at etablere en indsamlingsordning 
for farligt affald fra enfamilieboli-
ger og kommunale institutioner.

•  Information målrettet virksomhe-
der om muligheder for at komme 
af med farligt affald på den rigtige 
måde.

•  Etablere ordning for klinisk risiko-
affald.

MÅL 3MÅL 2MÅL 1VISIONINDHOLD
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 Kommunikation 
 og samarbejde 
 der skaber handling 

3
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Hvad vil vi?
Rødovre Kommune vil
•  øge den digitale dialog 

med brugerne.

•  sikre, at den rigtige 
viden er nem at få  
– og enkel at handle på

•  udarbejde informati-
onsmateriale specielt 
målrettet børn og unge.

Viden er en forudsætning for, at vi som  
borgere,  medarbejdere og virksomheder  
kan træffe de  rigtige valg og udføre de  
rigtige handlinger til gavn for miljøet. 

Men det er ikke nok at få viden 
stillet til rådighed.  Viden skal 
kommunikeres på en måde og 
ad  kanaler, så modtageren er 
i stand til at modtage den og 
handle på den. Viden skal også 
bruges til at sikre de bedste 
forhold for kommunens borgere 
ved indgåelse af kontrakter.

Rødovre Kommune ønsker at 

KOMMUNIKATION 
OG SAMARBEJDE 
DER SKABER HANDLING

målrette kommunikation, fx via 
digitale medier, selvbetjenings-
løsninger, nyhedsbreve eller 
andre alternative kommunika-
tionkanaler, til udvalgte bruger-
grupper.

Vi ønsker også at styrke kom-
munikation og videndeling 
internt og i forhold til andre 
kommuner gennem netværks-
samarbejder. 

Vi skal sikre, at vi hele tiden byg-
ger ovenpå eksisterende viden 
og derved skaber brugbare 
løsninger på affaldsområdet. 

Vi tror på, at synergi og fæl-
les fodslag kan bane vejen for 
en større succesrate inden for 
vores mål.

Rødovre Kommune vil inden 
indgåelse af en ny kontrakt om 
affaldsindsamling sikre, at den 
nødvendige viden er til rådighed, 
så borgerne sikres den bedst 
mulige service.

Mål 3
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil gennem 
en mere målrettet formid-
ling motivere borgerne til en 
sortering og udnyttelse af vores 
ressourcer. Derfor vil vi udvikle 
vores måde at informere om 
affald på, så der er genkende-
lighed og sammenhæng mellem 
affaldsplan, hjemmeside og infor-
mationsmateriale (nyhedsbreve). 

Hvorfor?
Det er vigtigt, at der er en god 
og nemt tilgængelig informa-
tion om affald til rådighed for 
borgere i Rødovre Kommune. 
Dette er med til at sikre, at bor-
gerne har en viden om affald, og 

hvordan affaldet behandles.

Affaldsområdet udvikles hele 
tiden, og det er derfor vigtigt, at 
Rødovre Kommune er tilstede 
med løbende opdateret infor-
mation om affald.

Mål
Rødovre Kommune skal sikre, 
at borgerne ved hvad de skal 
gøre med affaldet, og hvad der 
sker med det. Dette er med til 
at sikre en bedre genanvendelse 
af affaldet.

Økonomi  
Udgifter til relevante undersø-
gelser og informationsmateriale 

er indarbejdet i kommunens 
budget for affaldsområdet.

Initiativer
•  Forbedre affaldshjemmeside, 

så den fungerer som primær 
informationskilde til borgerne

• Udsende nyhedsbreve 2-3         
 gange årligt, som erstatning for  
 affaldshåndbogen

• Sikre en bedre information til   
 boligselskaber via hjemmesi-  
 den 

• Udarbejde information om   
 sortering af affald på flere
 sprog, til brug i boligselskaber

INDSATSOMRÅDE 14

Forbedre information om 
affaldssortering 

Kommunikation og samarbejde
som skaber handling

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2016

  • Benytte medarbejderne på   
    genbrugsstationen som
    ambadsadører for 
    affaldsordningen
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune vil øge 
borgernes og de kommunale 
institutioners muligheder for at 
kunne benytte sig af kommunes 
digitale løsninger på affaldsom-
rådet.

Hvorfor?
Selvbetjeningsløsninger kan gøre 
det nemmere for brugerne, så 
de ikke behøver vente til kom-
munens åbningstid, men istedet 
kan klare problemerne når de 
selv vil.

Mål
   Rødovre Kommune vil forbedre 
selvbetjeningsløsningerne på 

affaldsområdet så det bliver 
lettere for borgere, kommunale 
institutioner og virksomheder at 
bruge disse. 

Den nemmere adgang skal 
skabe øget tilfredshed og øge 
brugen af kommunens selvbetje-
ningsløsninger.

Økonomi
Udgifter til information, vejled-
ning og selvbetjeningsløsninger 
er indarbejdet i kommunens 
budget for affaldsområdet. 

Hvis der viser sig behov for at 
gennemføre større ændringer i 
selvbetjeningsløsningerne vil der 

blive søgt om særskilt bevilling til 
dette, hvis det ikke kan indehol-
des i det eksisterende budget.

Initiativer
Vi planlægger at gennemføre 
følgende:

   •  Forbedre selvbetjeningsmulig-
hederne på affaldsområdet for 
borgere, kommunale institutio-
ner og virksomheder.

INDSATSOMRÅDE 15

Flere og bedre 
selvbetjeningsløsninger

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2014 – 2015

Kommunikation og samarbejde
som skaber handling
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Hvad vil vi opnå?
Rødovre Kommune ønsker de 
bedste vilkår og den bedste 
teknologi anvendt i affaldsind-
samlingen. Derfor skal vi sikre os, 
at vi har den fornødne viden og 
kendskab til den bedste tekno-
logi og muligheder, ved indgåelse 
af ny kontrakt med affaldsind-
samler. 

Hvorfor?
Indsamlingen af affald fra de 
private husstande fylder meget 
i gadebilledet. Derfor ønsker vi 
ved næste kontraktindgåelse, at 
være på forkant med de bedste 
løsninger, så vi kan tilbyde den 
bedste service for borgerne. 

Økonomi  
Udgifter til relevante undersø-
gelser og forsøg er indarbejdet i 
kommunens budget for affalds-
området.

Hvis undersøgelserne fører til, 
at der viser sig behov for ekstra 
bevillinger til materiel mv. skal 
Rødovre Kommune afsætte res-
sourcer til dette.
 
Mål
Affaldsindsamlingen skal ople-
ves som en problemfri service 
for de private borgere, når 
borgerne sørger for at sortere 
deres affald og om nødvendigt 
stille det frem til afhentning. 

Initiativer
   •  Undersøge muligheder for 

støjsvag affaldsindsamling

   •  Forberede krav til renovatør 
omkring indsamlingsmateriel 
med fokus på eldrift, støj og 
emissioner

   •  Undersøge fordele og ulem-
per ved at Rødovre Kommune 
selv står for indsamling af 
affald.

INDSATSOMRÅDE 16

Fokus på forbedrings-
muligheder ved ny kontrakt  
om affaldsindsamling

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2018

Kommunikation og samarbejde
som skaber handling
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Hvad vil vi opnå?
Vi vil opnå en større bevidsthed 
om affaldssortering blandt børn 
og unge, så de kan være med 
til at fremme affaldssorteringen 
i kommunen og derved sikre 
en bedre udnyttelse af ressour-
cerne i affaldet.

Hvorfor?
Vi skal udnytte ressourcerne i 
affaldet bedre og det kræver 
at vi bliver bedre til at sortere 
vores affald. For at vi kan bliver 
bedre kræver det ikke kun 
viden og gode affaldsløsninger. 
Det kræver også at vi ser på de 
vaner vi har omkring håndtering 
af affald. Vaner skabes i vores 

opvækst, hvor vi påvirkes af de 
mennesker og miljø som vi er 
end del af og færdes i.  Derfor 
er det vigtigt at børn og unge 
bliver vant til at sortere affaldet 
så de kan bære det videre i 
deres liv. 

Mål
En bedre sortering af affald i 
kommunens institutioner og 
skoler.

Økonomi
Udgifter til relevante undersø-
gelser og informationsmateriale 
er indarbejdet i kommunens 
budget for affaldsområdet.

Initiativer
•  Udarbejde information om 

affaldssortering målrettet børn 
og unge

•  Gennemføre en kampagne 
eller konkurrence om affald 
henvendt til børn og unge.

INDSATSOMRÅDE 17

Øget bevidsthed om affalds-
sortering og genanvendelse 
blandt børn og unge

Kommunikation og samarbejde
som skaber handling

MÅLGRUPPEHVORNÅR? 2015 – 2016
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BAGGRUNDSINFO



I kortlægningsdelens prognose for affalds-
mængderne fra 2009-2024 kan det ses, at 
affaldsmængderne i Rødovre Kommune, for-
ventes at stige med 13 % i hele perioden.

Dette er gældende for både 
husholdninger og virksomheder. 
Stigningen skyldes hovedsageligt 
forventninger om økonomisk 
vækst i samfundet. Det er især 
storskrald og bygge- og anlægs-
affald, som forventes at stige 
mest, men stigningen er generel 
for alle affaldsfraktioner.

Stigende affaldsmængder bety-

BAGGRUND FOR 
VALG AF MÅL OG 
INDSATSOMRÅDER

der, at der er behov for endnu 
mere fokus på genanvendelse og 
genbrug, for at bremse denne 
tendens og sikre ressourcerne 
kommer tilbage i kredsløbet. De 
udvalgte mål og indsatsområder 
i denne affaldsplan understøt-
ter, foruden principperne i 
affaldshierarkiet, dette formål.

Den forrige affaldsplan inde-
holdt 15 konkrete initiativer, 

hvoraf de 13 var planlagt med 
I/S Vestforbrænding som tovhol-
der. Initiativerne har hovedsage-
ligt bestået af undersøgelser, der 
skulle afdække muligheder for 
nye affaldsordninger. En række 
af initiativerne har derfor dan-
net grundlag for udformningen 
og implementereingen af den 
nye affaldsordning, som trådte i 
kraft i Rødovre Kommune i april 
2013. 

Med implementeringen af den 
nye affaldsordning er Rødovre 
Kommune med til at sikre en 
høj genanvendelse af dagrenova-
tionen hos de private husstande 
og kommunale institutioner, men 

vi vil gerne blive endnu bedre. 
Derfor skal den kommende 
planperiode bruges på mere 
specifikke initiativer i forhold til 
problemstoffer i husholdningsaf-
fald og byggeaffald, mere direkte 
genbrug, bedre informationsma-
teriale og bedre selvbetjenings-
muligheder. Vi ønsker nemlig 
at give borgerne den bedste 
affaldsordning, hvor det er nemt 
at sortere og bortskaffe affaldet 
på en måde der sikrer optimal 
genanvendelse. 

Denne affaldsplan indeholder  
17 konkrete indsatsområder, 
som tilsammen skal dækker 
områderne: 

Baggrund

 
•  Bedre sortering og øget 

indsamling af genanvendeligt 
affald fra borgere, kommunale 
institutioner og erhverv

•  Direkte genbrug og grønne 
tiltag på genbrugsstationen

•  Fokus på problemstoffer og 
farligt affald med henblik på 
udvikling af indsamlingsordnin-
ger for disse typer affald

•  Bedre informationsmateriale 
og selvbetjeningsløsninger til 
borgere, kommunale institutio-
ner og erhverv

•  Fokus på service for pengene 
og optimale vilkår ved indgå-
else af kontrakter med leve-
randører
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Rødovre Kommune er i følge Affaldsbekendt-
gørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage 
en 12-årig kommunal plan for håndtering af 
affald (Affaldsplan). 

Affaldsplanen skal revideres 
mindst hvert 6. år. Planen skal 
være detaljeret for de første 5 
år og overordnet for den reste-
rende del af planperioden. 

Formålet med denne affaldsplan 
er at skabe overblik over de for-
ventede mængder affald, for på 
baggrund af dette at tage stil-
ling til, hvilke mål og indsatser 
vi som kommune skal satse på i 

HVAD ER EN 
AFFALDSPLAN?

den kommende planperiode. Vi 
bruger affaldsplanen som et sty-
rings- og planlægningsværktøj i 
vores arbejde.

En affaldsplan skal ifølge 
Affaldsbekendtgørelsen 
 indeholde:
•  EN  KORTLÆGNINGSDEL , som 

beskriver status for affaldsom-
rådet i kommunen 

•   EN MÅLSÆTNINGSDEL , som 
redegør for kommunens over-
ordnede målsætninger på 
affaldsområdet

•  EN PLANLÆGNINGSDEL med 
særlig fokus på de første 6 år 
af planperioden 

KORTLÆGNINGSDELEN beskri-
ver kommunens kortlagte 
affaldsmængder og præsenterer 

en prognose, der beskriver de 
forventede affaldsmængder for 
hele planperioden. 

MÅLSÆTNINGSDELEN beskriver 
visionen og de mål, som Rød-
ovre Kommune sigter mod på 
affaldsområdet. 

PLANLÆGNINGSDELEN beskri-
ver, i mere detaljeret form, hvad 
Rødovre Kommune vil gøre for 
at nå sine mål.

Baggrund
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Rødovre Kommune og 18 andre kommuner  
er medejere at I/S Vestforbrænding. 

Dette medejerskab udgør en 
oplagt mulighed for at dele erfa-
ringer og samarbejde indenfor 
samme interessefelt – nemlig 
kommunernes opgaver i forbin-
delse med affaldsplanlægning og 
–håndtering. Rødovre Kommune 
vil derfor deltage og bidrage 
aktivt i den fælles videns-plat-
form ”Affaldsforum”, som I/S 
Vestforbrænding står for.

SÅDAN ARBEJDER  
VI MED AFFALDS-
PLANEN

Affaldsplanen lægger op til én 
vision og 3 mål, som skal nås via 
en række konkrete indsatsom-
råder og initiativer. Målene er 
koordineret i samarbejde med 
de andre ejer-kommuner af I/S 
Vestforbrænding, så vi på den 
måde sikrer, at vi arbejder i den 
samme retning og kan drage 
fordel af hinandens erfaringer. 
Det er beskrevet i hvert initiativ, 
om det skal ske i et samarbejde 
med andre ejer-kommuner til 
Vestforbrænding, eller det ude-

lukkende er et initiativ i Rødovre 
Kommune.

Selvom vi i arbejder for de 
samme overordnede mål, er ind-
satsområderne og initiativerne 
i planen specifikke for Rødovre 
Kommune og udelukkende valgt 
på baggrund af de planer Rød-
ovre Kommune har for affalds-
håndteringen.

Rødovre Kommune vil imple-
mentere indsatsområder og 
initiativer i det daglige arbejde, 
bl.a. vil nogle af initiativerne 
have indflydelse på den måde 
der arbejdes med byggesager, 
miljøtilsyn og på genbrugsstatio-
nen. Derfor vil der være behov 
for at relevante medarbejdere 
bliver informeret og involve-ret 
i affaldsplanens målsætninger og 
indsatsområder. På miljøtilsyn vil 
der eksempelvis være fokus på 
at motivere virksomhederne til 
bedre sortering af affaldet og 
dermed bidrage til øget genan-

vendelse, mens der i forbindelse 
med byggesager vil være fokus 
på sortering og bortskaffelse af 
bygge- og anlægsaffald.

De eksisterende regulativer for 
husholdninger og erhverv vil 
måske skulle revideres i den 
kommende planperiode, hvis 
der indføres nye indsamlings-
ordninger. 

I beskrivelse for samtlige ind-
satsområder fremgår i hvilken 
tidsperiode indsatsen og initiati-
ver sættes i gang. Rødovre Kom-
mune vil løse opgaverne som 
selvstændige projektopgaver.  

Baggrund
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AFFALDSHIERARKIET
1. Forberedelse med henblik på genbrug
2. Genanvendelse
3. Anden nyttiggørelse
4. Bortskaffelse

1

3

2

4

Rødovre Kommune er forpligtet til at leve op 
til de regler, som er beskrevet i den danske 
lovgivning – som i flere tilfælde bunder i mål  
og regler udstukket fra EU.

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN 
dikterer, at Rødovre  Kommunes 
affaldsplan ikke må være i 
modstrid med den  nationale 
affaldshåndteringsplan,  kaldet 
RESSOURCESTRATEGIEN.  

Rødovre Kommune vurderer, at 
vi med de valgte mål og initiati-
ver i denne affaldsplan rammer 
de overordnede målsætninger, 

LOV GIVNING

som Ressource-strategien inde-
holder.

Kommunerne skal ifølge 
AFFALDS DIREKTIVET  håndtere 
affaldet i overensstemmelse 
med AFFALDS HIERAKIET , hvor 
genanvendelse vejer tungere en 
nyttiggørelse (fx forbrænding) 
som igen vejer tungere end 
bortskaffelse (fx deponering).

Kommunerne skal ifølge 
Affaldsdirektivet:
•  Senest i 2020 
 -  genanvende minimum 50 % 

af papir, metal, glas og plast 
fra husholdninger. 

 -  genbruge, genanvende eller 
materialeudnytte mindst  
70 % af (ikke-farligt) bygge- 
og anlægsaffald 

Kommunen er ifølge affalds-
bekendtgørelsen forpligtet til 
at sørge for særskilt indsamling 
af ikke-genanvendeligt farligt 
affald fra virksomheder. For 
husholdninger er det både det 
genanvendelige og det ikke-gen-
anvendelige farlige affald, som 
kommunen skal sikre en indsam-
lingsordning for.

For affald bestående af kasseret 
elektrisk og elektronisk udstyr 
(kaldet WEEE) gælder der 
særlige regler, som er udstukket 
i ELSKROT BEKENDTGØRELSEN. 
Reglerne omfatter blandt andet, 

Baggrund

at de der modtager affaldet 
og skiller det ad, har pligt til at 
tage de farlige stoffer ud for sig, 
inden de øvrige materialer bliver 
gen anvendt, forbrændt eller 
de poneret. 

DET NYE WEEE-DIREKTIV sætter 
et mål om genanvendelse af 65 
% af de markedsførte WEEE-
mængder senest i 2019.

BATTERIBEKENDT GØRELSEN 
har et indsamlingsmål for bat-
terier på 25 % i 2012 og 45 % i 
2016.
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Til gennemførelse af de initiativer og 
opfyldelse af de mål som Rødovre Kommune 
har beskrevet i deres affaldsplan, skal der 
naturligvis benyttes en afstemt mængde 
ressourcer, i form af timer og økonomi.

Udgifter til konkrete under-
søgelser, informationsmateriale, 
vejledning og tilsyn er indarbej-
det i kommunens budget for 
affaldsområdet. Hvis undersø-
gelserne fører til, at eksisterende 
ordninger skal optimeres eller 
ændres, skal Rødovre Kommune 
afsætte ressourcer til dette.

ØKO NOMI

En række initiativer i affaldspla-
nen løses i samarbejde med I/S 
Vestforbrænding og de øvrige 
kommuner i fællesskabet. Disse 
initiativer, som er relevante 
for flertallet af kommunerne, 
finansieres solidarisk via Vestfor-
brænding.

Finansieringen sker dels via et 
gebyr pr. indbygger, som hver 
kommune indbetaler til I/S Vest-
forbrænding til sådanne tværgå-
ende udviklings opgaver, og dels 
via en særlig pulje øremærket 
initiativer til nedbringelse af 
affaldsmængden til forbræn-
ding gennem øget genanven-
delse.  For både de midler, der 

fremkommer via kommunens 
indbyggerafhængige betaling, 
og dem, der fremkommer via 
behandlingsgebyret, gælder, at 
det er eksisterende poster, der 
forventes fastholdt på sit nuvæ-
rende niveau. De initiativer, der 
løses i fællesskab, vil derfor ikke 
medføre øgede omkostninger 
for kommunen i planperioden.

Baggrund
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Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
tlf. 36 37 70 00
www. rk.dk
E-post:  rk@rk.dk


