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Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009 - 2020 

 

Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 – 2020 blev udarbejdet med særlig fokus 

på de første fire år, 2009 – 2012. Planen indeholder følgende tre målsætninger 

og 16 initiativer for den periode: 

 

Målsætninger Initiativer 

Nr. Emne 

At forebygge dannel-

sen af affald 

1 Brugerdreven innovation – undersøgelse af for-

skellige målgruppers adfærd i forbindelse med 

forbrug og affald 

2 Affaldets vej – net-baseret tv som følger affal-

det fra vugge til grav 

3 Direkte genbrug – undersøgelse af muligheder-

ne for at samle direkte genbrug i større bytte-

centraler 

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse – 

kordinering af mål og midler 

At udnytte ressourcer-

ne i affaldet bedst mu-

ligt under hensyntagen 

til miljø, økonomi og 

service 

5 Pap og papir – identificering af optimal ind-

samlingsmetode 

6 Dagrenovation – identificering af optimal ind-

samlingsmetode 

7 Plastaffald – identificering af optimal indsam-

lingsmetode 

8 Kampagne for kildesorteringssystemer i hjem-

met – vis os dit køkkenskab 

9 Øget indsamling af farligt husholdningsaffald – 

kampagne målrettet borgere 

10 Øget indsamling af batterier og småt elektronik 

– undersøgelse af indsamlingsmetoder 

11 Øget indsamling af PCB-holdigt affald – kam-

pagne målrettet byggebranchen 

12 Øget indsamling af klinisk risikoaffald – kam-

pagne målrettet relevante affaldsproducenter 

13 Øget indsamling af emballageaffald – kampag-

ne målrettet erhverv 
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14 Alternative løsninger til deponi – flytte mæng-

der fra deponi til genanvendelse / forbrænding 

At øge kvalitet og ef-

fektivitet i kommunens 

affaldsordninger 

15 Styrket samarbejde med relevante affaldsaktø-

rer – modtageanlæg, genbrugsstationer og 

transportører 

16 Fremtidens affaldssystem 

 

Mange af initiativerne skulle gennemføres i samarbejde med I/S Vestforbræn-

ding og de øvrige kommuner i Vestforbrænding-samarbejdet. 

 

Resumé af status 

Af det følgende fremgår, at status for de 16 initiativer er således: 

 

 9 initiativer er gennemført, det er nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12 og 15 

 1 initiativer er delvis gennemført, det er nr. 9 

 5 initiativer pågår, det er nr. 5, 10, 11, 14 og 16 

 1 initiativ er frafaldet, det er nr. 13 

 

Status for de enkelte initiativer 

Her er status pr. 1. juli 2012 for hvert af de 16 initiativer: 

 

1. Brugerdreven innovation – undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd 

i forbindelse med forbrug og affald 

Gennemført. 

I 2008 – 2009 gennemførte Vestforbrænding i samarbejde med Danmarks De-

signskole et projekt om brugerdreven innovation, hvor design-studerende foku-

serede på brugeradfærd og brugertankegange hos følgende grupper: Familier og 

singler, butikker og deres leverandører, børn og unge samt i det offentlige rum. 

Efterfølgende har de studerende i 2010 arbejdet videre med at indtænke affalds-

håndtering og genbrug i en designhåndbog og en håndbog i inddragelse af bor-

gere. 

 

2. Affaldets vej – net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav 

Gennemført. 

I november 2008 havde Vestforbrænding-kommunerne premiere på 

www.affaldetsvej.dk, som indeholder 10 små film med Anja Philip, der var 

kendt fra tv-programmerne Viden om. Filmene handlede om genanvendelse af 

otte affaldsfraktioner (aluminium, plast, stål, farligt affald, glas, elektronik, pa-

pir og batterier), en tur med skraldemanden og et besøg på genbrugsstationen. 

Kampagnen blev fulgt op på genbrugsstationerne med udlevering af kampag-

nemateriale, derunder postkort med en genbrugsquiz. 

 

http://www.affaldetsvej.dk/
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3. Direkte genbrug – undersøgelse af mulighederne for at samle direkte gen-

brug i større byttecentraler 

Gennemført. 

Vestforbrænding har i marts 2011 udsendt et katalog, der oplister fordele og 

ulemper ved en række forskellige løsninger for direkte genbrug, derunder Spej-

dernes Genbrug på Farum Genbrugsstation. 

 

4. Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse – kordinering af mål og midler 

Gennemført på to måder. 

I juni 2010 bakkede Furesø op om en landsdækkende kampagne om affaldsfo-

rebyggelse, ”Brug mere – spild mindre”, med  informationsmateriale og henvis-

ninger til de lokale genbrugsmarkeder Spejdernes Genbrug og Furesøens Lop-

pemarked. Kampagnen pegede på følgende seks veje til mindre affald: Køb 

kvalitet, lad tingene gå videre, brug igen og igen, køb noget der aldrig bliver til 

affald, spild mindst muligt og undgå skadelige stoffer. 

 

I maj 2011 gennemførte Furesø sammen med 11 af de 18 øvrige Vestforbræn-

ding-kommuner kampagnen ”Reklamer nej tak”, som satte fokus på muligheden 

for aktivt at fravælge modtagelse af reklamer i husstandens postkasse. I løbet 

det første halve år efter kampagnen var der i Furesø 2,5% af hustandene, der  

tilmeldte sig Post Danmarks ordning ”Reklamer – nej tak”. På landsplan var tal-

let kun 1,0% i den periode. 

 

5. Pap og papir – identificering af optimal indsamlingsmetode 

Pågår. 

Der er gennemført forsøg i Ballerup og Rødovre med forskellige indsamlings-

metoder og kommunikationsformer. Vestforbrænding vil følge op med en af-

rapportering. 

 

6. Dagrenovation – identificering af optimal indsamlingsmetode 

Gennemført. 

Vestforbrænding udsendte i december 2010 en række notater om indsamling af 

følgende materialer fra haveboliger: Restaffald, bioaffald, storskrald, tørre gen-

anvendelige fraktioner, farligt affald samt batterier og småt elektronik. Endvide-

re var der et notat om hjemmekompostering i haveboliger. 

 

Som supplement hertil fik Furesø i foråret 2011 konsulentfirmaet Veksebo Mil-

jørådgivning til at udarbejde en rapport om, i hvilket omfang der er yderligere 

mængder at ”gå” efter i indsamling af genanvendelige materialer i Furesø. Rap-

porten anbefalede afhentning af flere fraktioner ved husstandene, først og 

fremmest indførelse af papirindsamling i specielle beholdere og udbygning af 

storskraldsordningen. 
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7. Plastaffald – identificering af optimal indsamlingsmetode 

Gennemført. 

Ved gennemførelse af forsøg på genbrugsstationer har Vestforbrænding fundet 

frem til en fraktion for hård plast, så hård plast og blød plast indsamles hver for 

sig på genbrugsstationerne. Ved husstande indsamles de to plasttyper i samme 

rumopdelte beholder, jf. initiativ nr. 16. 

 

8.  Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet – vis os dit køkkenskab 

Gennemført. 

I marts – april 2010 afholdt Vestforbrænding-kommunerne kampagnen ”Vis os 

dit køkkenskab”, der opfordrede borgerne til at foretage kildesortering i hjem-

met og lægge beskrivelser og billeder af deres sortering på kampagnesiden 

www.dinsortering.dk. Sorteringen kunne f.eks. omfatte flasker og hushold-

ningsglas, aviser og reklamer, batterier, husholdningskemikalier og kasserede 

brugsgenstande som mobiltelefoner. Borgerne kunne hente gensidig inspiration 

på kampagnesiden, og der var præmie inden for følgende tre kategorier i hver 

kommune: Flest typer affald på mindst plads, den sjoveste løsning og den 

smukkeste løsning. Endvidere blev der kåret samlede vindere for Vestforbræn-

ding-området, der gik videre til en landsdækkende finale. 

 

9. Øget indsamling af farligt husholdningsaffald – kampagne målrettet borge-

re 

Delvis gennemført. Skal ses i sammenhæng med initiativ nr. 10. 

Furesø har i 2009 indført indsamling af batterier på låget ved haveboliger og har 

efterfølgende opsat flere batteribeholdere i boligområder. Vestforbrænding har i 

sommeren 2010 kortlagt, i hvilket omfang borgerne medbringer farligt affald til 

Ballerup Genbrugsstation. Emnet farligt affald indgår i Affaldsplan 2013 – 

2018, hvor det er opdelt i flere delemner. 

 

10. Øget indsamling af batterier og småt elektronik – undersøgelse af indsam-

lingsmetoder 

Pågår. Skal ses i sammenhæng med initiativ nr. 9. 

Der er planlagt en kvalitativ brugerundersøgelse, hvor Vestforbrænding kobler 

sig på en undersøgelse, som Kommunernes Landsforening laver for Miljøstyrel-

sen. Når resultaterne er vurderet, kan kommunerne træffe afgørelse om lokale 

tiltag på området. 

 

11. Øget indsamling af PCB-holdigt affald – kampagne målrettet byggebran-

chen 

Pågår. 

Der er nedsat en følgegruppe med deltagelse fra 8 kommuner, derunder Furesø. 

Gruppens arbejde er blevet forsinket pga. usikkerhed om gennemførelsen af 

http://www.dinsortering.dk/
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landsdækkende regler for PCB-affald. Projektet forventes afsluttet ved udgan-

gen af 2012. 

 

12. Øget indsamling af klinisk risikoaffald – kampagne målrettet relevante af-

faldsproducenter 

Gennemført. 

Furesø gennemførte i 2011 en kampagne over for lokale producenter af klinisk 

risikoaffald, dvs. læger, tandlæger, dyrlæger, akupunktører m.fl. Det medførte 

tilgang af et antal yderligere virksomheder til kommunens ordning for klinisk 

risikoaffald. 

 

13. Øget indsamling af emballageaffald – kampagne målrettet erhverv 

Frafaldet. 

Ifølge initiativet skulle kommunerne iværksætte en kampagne målrettet erhverv 

for at fastholde fokus på genanvendelse af emballageaffald. Efter forstudier og 

undersøgelser hos Vestforbrænding omkring de forskellige genanvendelige 

fraktioner fra erhverv samt drøftelser med kommunerepræsentanter, blev der 

besluttet at sætte fokus på indsamling og afsætning af hård plast i stedet for at 

gennemføre en generel kampagne. Grunden hertil var, at i modsætning til andre 

genanvendelige fraktioner som pap, papir og blød plast, findes der i dag ikke 

velfungerende tilbud om afhentning, behandling og afsætning af hård plast.  

 

Resultater fra interviews med aktørerne i branchen viste dog hurtigt, at man ik-

ke er villig til at satse på denne fraktion på grund af usikkerhed omkring de 

mængder, der kan indsamles hos erhverv. Kommunerne vil på den anden side 

ikke pålægge virksomhederne større økonomiske byrder, hvis renovatørerne ik-

ke kan tilbyde prisvenlige ordninger for indsamling af fraktionen. 

 

Man besluttede derfor at nedlukke projektet vedr. indsamling af hård plast fra 

erhverv og afvente indførelse af husstandsindsamling af fraktionen, jf. initiativ 

16, som forhåbentlig vil resultere i større volumen af plast på markedet og der-

med mere fordelagtige priser for indsamling af fraktionen hos erhverv.     

 

14. Alternative løsninger til deponi – flytte mængder fra deponi til genanven-

delse / forbrænding 

Pågår. 

Vestforbrænding er ved at udarbejde en rapport som udgangspunkt for drøftelse 

med kommunerne om iværksættelse af tiltag på området. 

 

15. Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører – modtageanlæg, gen-

brugsstationer og transportører 

Gennemført. 

Emnet har indgået i det løbende arbejde på affaldsområdet, bl.a. ved i højere 

grad at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse, ved at arbejde hen imod 
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bedre fyldningsgrader i containere på genbrugsstationerne, ved at indføre direk-

te genbrug af døre og vinduer på Lyngby Genbrugsstation og ved at indføre 

genbrug af gamle mursten på genbrugsstationerne i Stenløse og Høje Taastrup. 

 

16. Fremtidens affaldssystem 

Pågår. 

Vestforbrænding har i 2011 indført en fællesordning for indsamling af genan-

vendelige materialer i rumopdelte beholdere. 

 

Herlev Kommune påbegyndte i 2011 et forsøg med en rumopdelt 4-kammer  

beholder til glas, papir, metal og plast ved først 50 – senere 100 – husstande,  

der havde meldt sig frivilligt. Herlev har i 2012 udbredt ordningen til stort set 

alle haveboliger. 

 

Furesø har i 2012 etableret et forsøg med samme beholder ved 100 husstande i 

tre afgrænsede villaområder. Se www.madamskrald.furesoe.dk. 

 

Rødovre Kommune påbegynder i 2012 et forsøg med to 2-kammer beholdere 

ved et antal husstande, og ordningen indføres generelt ved haveboliger i 2013. 

 

Gladsaxe Kommune planlægger en ordning en eller to 2-kammer beholdere, og 

flere andre kommuner overvejer indsamling i rumopdelte beholdere. 

 

Vestforbrænding er ved at udarbejde en rapport som udgangspunkt for drøftelse 

med kommunerne om indsamling og afsætning af genanvendelige materialer. 

 

Tilføjelse 

Det skal tilføjes, at de kommunale forvaltninger i årene 2010, 2011 og 2012 har 

brugt særdeles meget tid på en ny opgave med at administrere erhvervsaffalds-

gebyrer. De to første år skulle det ske ud fra virksomhedstyper, og i 2012 skal 

det ske ud fra en tilmeldeordning for erhverv på genbrugsstationerne. 

 

Det har ikke kunnet undgå at gå ud over andre arbejdsopgaver på affaldsområ-

det, derunder realiseringen af Affaldsplan 2009 – 2020. 

 

http://www.madamskrald.furesoe.dk/

