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1. Indledning 
Kortlægningsdelen skal ses som et bilag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033, 
målsætnings- og planlægningsdel. Kortlægningen indeholder oversigter over  
eksisterende affaldsordninger og behandlingsanlæg samt opgørelser af affalds- 
mængder og prognoser for de fremtidige mængder. Kortlægningsdelen indehold- 
er desuden oversigt over omkostninger til affaldsordningerne samt økonomiske 
konsekvenser ved gennemførelse af planens initiativer.  
 
Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal den kommunale affaldshåndtering ske i  
overensstemmelse med følgende affaldshierarki: 

1) Forberedelse med henblik på genbrug 
2) Genanvendelse 
3) Anden nyttiggørelse (fx forbrænding) 
4) Bortskaffelse (fx deponering) 

I Ressource- og Affaldsplanens målsætnings- og planlægningsdel er der taget  
udgangspunkt i opfyldelse af de angivne målsætninger, samtidig med, at der  
fokuseres på at de planlagte indsatser skal bidrage til, at affaldshierarkiet  
efterleves.  

Med afsæt i den nationale ”Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan  
for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”, er Hvidovre Kommunes 
overordnede mål i Ressource- og Affaldsplanen flg.:  

• Tema 1: Hvidovre Kommune sorterer mere 
• Tema 2: Hvordan skal vi samle affaldet ind i fremtiden?
• Tema 3: Hvordan får vi genbrugt mere?
• Tema 4: Sikker og effektiv indsamling af affald
• Tema 5: Virksomhedernes ressourcer og affald
• Tema 6: Byggeriets affald og ressourcer

Temaer og tilhørende indsatser er beskrevet i Ressource- og Affaldsplanens 
målsætnings- og planlægningsdel.  

Referencer og kilder anvendt i udarbejdelsen af Ressource- og Affaldsplanens 
kortlægningsdel: 
• Regeringens Handlingsplan for cirkulær økonomi, høringsversion december 

2020
• Bekendtgørelse om affald, nr. 2159 af 09. december 2020, Miljøministeriet 
• Regulativ for husholdningsaffald, Hvidovre Kommune, november 2016 
• Regulativ for erhvervsaffald, Hvidovre Kommune, november 2016 
• Affaldsplan 2024-2018 (2024), Hvidovre Kommune 
• I/S Amager Ressource Center 
• AV Miljø

Ressource- og Affaldsplan 2022-2033 er den 22. februar 2022 godkendt af  
Kommunalbestyrelsen.
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2. Affaldsordninger og modtageanlæg 
Affaldsordninger
Hvidovre Kommunes affaldsordninger for husholdninger, kommunale institutioner  
og erhverv med husholdningslignende affald. En mere detaljeret beskrivelse af  
ordningerne fremgår af Hvidovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald. 
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1, 2 Mad- og drikkekartoner er en bringeordning indtil maj 2022, hvor de indtil da kan afleveres på  
genbrugspladsen i Hvidovre. Efterfølgende er ordningen en henteordning.
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3 Afhentning af trærødder og stammer kan kun ske efter forudbestilling.
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Modtageranlæg for husholdningsaffald4 

4 Listen over modtageranlæg er de modtageranlæg der blev brugt i Hvidovre Kommune i 2021. Listen kan 
ændre sig ved fx nye udbud.
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Affaldsordninger og modtageranlæg for erhverv
Oversigt over Hvidovre Kommunes ordninger og modtageanlæg for 
erhvervsaffald. En mere detaljeret beskrivelse af ordningerne fremgår af 
Hvidovre Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. 

Genanvendeligt affald skal frasorteres og afleveres til genanvendelse, men  
fremgår ikke af ovenstående oversigt, da kommunen jf. lovgivningen, ikke 
anviser genanvendeligt affald.   
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3. Behandlingsanlæg og kapacitet 
 
Forbrændingsanlæg 
Hvidovre Kommune er sammen med 4 andre kommuner; København,  
Frederiksberg, Dragør og Tårnby, interessent i I/S Amager Ressource Center 
(ARC), hvortil der anvises forbrændingsegnet affald og klinisk risikoaffald.  
 
Der brændes affald fra i alt 640.370 indbyggere og 68.000 virksomheder, og  
deraf produceres el til 80.000 husstande og fjernvarme til 90.000 lejligheder.  
I 2020 blev der brændt 599.000 ton affald på Amager Bakke.

Den tilførte mængde forbrændingsegnet affald fra Hvidovre Kommunes  
indsamlingsordninger forventes i planperioden at blive ca. 12.000 tons årligt.

 
Deponeringsanlæg 
ARC er sammen med I/S Vestforbrænding medejer af deponiet AV Miljø, hvortil 
deponeringsegnet affald anvises.  

AV Miljøs samlede opland udgør ca. 1,5 mio. indbyggere og 80.000 virksomheder.
Det nuværende restvolumen for AV Miljø opgøres til 415.781 m3. På baggrund  
af de opstillede prognoser forventes AV Miljø at have en levetid til ultimo 2034 for 
blandet affald. 

Der indsamles pt ikke deponiegnet affald ind, og derfor forventes det at den  
tilførte mængde deponeringsegnet affald fra Hvidovre Kommunes indsamlings- 
ordninger i planperioden bliver ca. 0 tons årligt.
 

Modtageanlæg til farligt affald
Sammen med en række kommuner i ARC’s og I/S Vestforbrænding’s opland er 
Hvidovre Kommune medejer af Storkøbenhavns Modtageanlæg for Olie- og  
Kemikalie Affald, SMOKA, hvortil farligt affald anvises. SMOKA modtager årligt 
10.000-12.000 tons farligt affald og forventes benyttet i hele planperioden. 

Den tilførte mængde farligt affald fra Hvidovre Kommunes indsamlingsordninger 
forventes at blive ca. 35 tons årligt.

Genbrugspladser 
ARC driver genbrugspladserne i ARC’s opland, heriblandt Hvidovre Genbrugs-
plads, hvor borgere og virksomheder kan aflevere sorteret affald, bortset fra  
dagrenovation og enkelte andre affaldstyper. Genbrugspladsen ligger på AV  
Miljøs arealer. Afhængig af, hvornår AV Miljø’s kapacitet er opbrugt, forventes 
Genbrugspladsen at kunne bibeholde sin nuværende placering til 2034 eller  
senere.
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Genbrugshallen  
Genbrugshallen drives af Hvidovres frivillige foreninger i samarbejde med  
Hvidovre kommune. Formålet med genbrugshallen er skabe fokus på mindre  
affald og bevare ressourcer. Borgere har mulighed for at aflevere gode brugte  
effekter til hallen. En del af overskuddet (5 %) går til finansiering af en pulje,  
hvorfra foreninger registreret i Hvidovre kan ansøge om tilskud. 

Øvrige behandlingsanlæg 
Udover ovenstående anlæg benyttes desuden de øvrige modtageanlæg,  
typisk til genanvendelige fraktioner og specialbehandling, der er angivet i 
oversigterne over affaldsordninger og modtageanlæg. Der kan forekomme 
ændringer i benyttelsen af de øvrige anlæg i forbindelse med optimering af 
aftaler om afsætning og behandling af eksempelvis genanvendelige fraktioner. 
I forbindelse med optimering og udvidelse af genbrugsordningerne forventes 
mængderne af genanvendelige fraktioner at blive forøget gennem planperioden. 
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4. Affaldsmængder 
Affaldsmængder fra kommunale affaldsordninger
I de kommunale affaldsordninger indsamles affald fra husholdninger samt affald 
fra de kommunale institutioner, der er tilmeldt ordningerne.
 
Desuden omfatter dagrenovationsordningen de virksomheder, der er tilmeldt  
dagrenovationsordningen (også betegnet restaffald). I 2020 udgjorde erhvervs- 
andelen af dagrenovationsordningen 19 % (målt via volumen i liter), hvilket er 
inkluderet i nedenstående restaffaldsmængder.

Rest- og madaffald, papir, pap, glas, metal og plast:

Haveaffald: 

  
Storskrald: 
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Farligt affald til genanvendelse: 

Farligt affald til specialbehandling:

Mængder fra de kommunale affaldsordninger fordelt på behandlingsform: 

Mængderne i 2020 svarer til, at hver Hvidovreborger i gennemsnit bidrog med ca. 
3855 kg affald i til de kommunale affaldsordninger.

Mængder fra de kommunale affaldsordninger procentvis fordelt på  
behandlingsform: 

5 Heri er mængderne fra genbrugspladsen ikke talt med.
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Affaldsmængder fra virksomheder 
I Hvidovre blev der i 2018 oprettet 844 nye virksomheder og 343 flyttede til  
kommunen (opgjort på antal CVR-numre). Indenfor de otte største brancher i  
kommunen er antallet af virksomheder siden 2015 steget med 20,8 % (med i alt 
683 CVR-numre).
 
Affaldsdata for erhverv er hentet i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS) i 2019. 
Oplysninger om affaldsmængder indberettes til det nationale ADS af de forskellige 
affaldsbehandlingsanlæg. 

Nedenstående tabel viser de erhvervsaffaldsmængder der er genereret i Hvidovre 
kommune i 2019.

Figur 1 Primært erhvervsaffald 2019 - Hvidovre Kommune:

Som det også fremgår af ovenstående figur, er der store udsving i affalds- 
mængder fra erhverv, hvor fraktionerne for jord varierer kraftigt fra år til år,  
hvilket kan skyldes forskellige anlægsprojekter. Derudover udgør mængderne  
af bygge- og anlægsaffald og slam store fraktioner der bør håndteres separat. 
Samme figur vises derfor uden, slam og jord og sten nedenfor. 
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Figur 2 Primært erhvervsaffald 2019 uden jord, sten og slam 
- Hvidovre Kommune:

En række fraktioner har dog særligt fokus i kommunen (og nationalt), disse  
fokusfraktioner er derfor trukket ud i nedenstående figur. Her kan det  
umiddelbart undre, at mængderne for pap og -plast fra erhverv falder fra 2016-
2019, når mængderne fra husholdningerne er stigende. Det kan skyldes, at …

Figur 3 Primært erhvervsaffald fokusfraktioner 2019 - Hvidovre Kommune:
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Den indsamlede affaldsmængde fordelt på behandlings-
former i perioden 2016-2019

Figur 4 Primært erhvervsaffald 2019 delt på behandlingsform 
- Hvidovre Kommune:

Figur 5 Primært erhvervsaffald uden jord, stem og slam fordelt på  
behandlingsform 2019 - Hvidovre Kommune:

I disse figurer er jord samt slam trukket ud for at vise et mere informativt billede 
af affaldsbehandlingen i Hvidovre kommune. Det ses af ovenstående figur, at den 
samlede affaldsmængde på erhvervsaffaldsområdet er faldende fra 2016-2019, 
havde jord og slam været inkluderet ville der i stedet have været en stor variation 
også på andelen af affald som genanvendes, forbrændes, deponeres og går til 
særlig behandling.



16

Nedenstående tabel viser eksport af affald fordelt på fraktioner i Hvidovre 
Kommune 2016-2019

Der er ikke registreret oplysninger i Affaldsdatasystemet om import af affald 
til Hvidovre Kommune i 2016-2019. Se bilag 1 for udviklingen i den totale 
affaldsproduktion på fraktionsniveau for virksomhederne i 2016-2019 samt 
den indsamlede affaldsmængde fordelt på behandlingsform for 2016-2019.
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Affaldsmængder fra genbrugspladsen 
Hvidovre Genbrugsplads – Affaldsmængder fordelt på fraktioner 2020: 
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Hvidovre Genbrugsplads - Affaldsmængder fordelt på behandlingsform  
2016-2020:
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5. Omkostninger
 

Omkostninger fordelt på ordninger for husholdninger og virksomheder  
for 2020:

Affaldsområdet er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, og indtægter og udgifter 
skal derfor balancere over en årrække. Hvis udgifterne overstiger de indtægter,  
der er opkrævet gennem gebyrerne, må gebyrerne øges de følgende år. Hvis  
indtægterne overstiger udgifterne, må gebyrerne nedsættes de følgende år.
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6. Evaluering af affaldsplan 2014-2018 
 

Evaluering af de overordnende mål for husholdningsaffald i 
affaldsplan 2014-2018: 

Målsætninger for husholdningsaf-
fald i Affaldsplan 2014-2018 

Resultater

Mål 1: 
Markedsføring af Genbrugshallen 
optimeres mht. information om Gen-
brugshallens formål, åbningstider, og 
hvor og hvordan man afleverer ting 
til genbrugshallen.

Målet er opnået. På Hvidovre Kommunes hjemmeside er gen-
brugshallen blevet markedsført i forhold til formål, åbningstider og 
hvordan man aflevere sine effekter. Denne markedsføring har været 
fra opstart siden 2010.
Senere (2013/2014) er Facebook blevet brugt til at promovere Gen-
brugshallens effekter samt åbningstider. Dels har Genbrugshallen 
sin egen profil, og senere er Genbrugshallen blevet markedsført på 
Hvidovre Kommunes Facebook profil.
I Hvidovre Avis bliver der hver måned bragt artikler i ugen op til 
salgsdag. Derudover bliver der reklameret i Den Blå Avis og mar-
kedskalenderen på Facebook.
Medarbejderne fra genbrugspladsen i Hvidovre har ligeledes hjulpet 
med at spotte de gode vare, og har henvist til at bruge den contai-
ner der står på genbrugspladsen til effekter til Genbrugshallen.

Mål 1:
Genbrugshallens omsætning af 
genbrugelige effekter øges løbende 
i perioden.

Målet er opnået. Genbrugshallen har givet et overskud til hver af 
de 12 foreningsblokke. i 2013 blev der udbetalt kr. 28.000,- til hver 
blok, jævnt stigende til at der for 2018 kunne udbetales kr. 38.700,- 
til hver af de 12 blokke. Dog havde Genbrugshallen et ekstraordi-
nært år i 2017, hvor hver blok modtog kr. 41.100,-.

Mål 1:
1) Quark Centret underviser til sta-
dighed skoleklasser i affald, genbrug 
og ressourcer. 
2) Ny skoletjeneste er etableret på 
ARC.

Målet er opnået. 
1) Quark Centret har løbende undervist skoleklasser i affald. Temaer 
ændres løbende.
2) ARC tilbyder besøg og undervisning for 0, - 9. klassetrin. 

Mål 2: 
1) Alle ejendomme har inden 2018 
fået tilbudt materiel til pap, glas, 
papir, plast og metal. 75 % af ejen-
dommene har fået opstillet materiel 
til pap, glas, papir, plast og metal i 
2018
2) Genanvendelsen er øget til 44% af 
husholdningsaffaldet i 2018.

1) Målet er opnået. Minimum 75% af ejendommene har fået opstillet 
materiel til pap, glas, papir, plast og metal i 2018
2) I 2018 lå Hvidovre Kommunes genanvendelsesprocent for de 
7 fokusfraktioner på 27 % (inkl. erhvervsaffald i restaffald). Uden 
erhvervsaffald i restaffald lå genanvendelsesprocenten på 31 %. 
Målet blev ikke opnået.

Mål 2:
Alle afsætningsaftaler er vurderet og 
efter behov eventuelt optimeret.

Målet er opnået. Alle afsætningsaftaler er gennemgået med ARC og 
ejerkommunerne.

Mål 3:
1) Der er i 2016 åbnet for selvbe-
tjening, så viceværter digitalt kan 
bestille afhentning af affald, og i 
2018 foretager mindst halvdelen af 
ejendommene deres bestillinger via 
selvbetjening. 
2) Hvert år gennemføres løbende 
information om de forskellige selvbe-
tjeningsløsninger.

1) Målet er opnået. Hvidovre Kommune har oprettet en digital 
løsning som viceværter kan benytte når der skal bestilles afhentning 
af affald. Denne løsning bruges af minimum halvdelen af ejendom-
mene.
2) Målet er delvist opnået. Der udsendes information vedr. de for-
skellige selvbetjeningsløsninger når det er nødvendigt og relevant.

Mål 3:
1) Etablere netværk mellem ejen-
domsfunktionærer og kommunen. 
2) Etablere nyhedsmail.

1) Dette mål er ikke blevet opnået.
2) Der udsendes nyhedsmail når det er nødvendigt og relevant.
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Evaluering af de overordnede mål for erhvervsaffald i affaldsplan 
2014-2018:

Mål for erhvervsaffald i Affaldsplan 
2014-2018

Resultater

Mål 1:
I 2018 har alle virksomheder på 
Avedøre Holme kendskab til og 
viden om grøn industrisymbiose.

Der har været møde med interesserede virksomheder, der kunne 
være interesseret i symbioser. Her har mulighederne for fjernkøling, 
spildvarme samt affald (den enes affald er den andens guld). Ligele-
des har der været artikler i Miljøavisen.

Mål 2:
Alle kommunale institutioner har ved 
udgangen af 2015 materiel tilmeldt 
til de fleste fraktioner til genanven-
delse.

Målet blev opnået i 2018.

Mål 3:
1) Med kommunens byggeaffaldsvej-
ledning bidrages til en begrænset 
spredning af miljøproblematiske 
stoffer i bygge- og anlægsaffaldet, 
og den medvirker dermed til en øget 
kvalitet i genanvendelsen. 
2) Ved at genanvende flere fraktioner 
i servicesektoren arbejdes der hen 
imod, at der i Hvidovre Kommune vil 
blive genanvendt 70 % herfra i 2018, 
således at kommunen lever op til 
målet, der er fastsat i Ressourcestra-
tegien.
3) 60 % af det organiske affald 
sorteres fra dagrenovationsaffaldet, 
og sendes til bioforgasning. Herved 
lever vi ligeledes op til ressourcestra-
tegien.
4) Ved tilsyn og kampagne oplyse og 
opfordre om tilmelding til dagreno-
vationsordningen, der også er for 
virksomhederne.

1) Der er informeret om bygge- og anlægsaffald på kommunens 
hjemmeside, hvor bla. en vejledning er blevet oploaded. om håndte-
ring af bygge- og anlægsaffaldet.
2) Fordelingen for genanvendelsen i servicebranchen er vist i figuren 
nedenfor. Målet er dermed nået, dog skal det bemærkes, at rigtig 
meget af det genanvendte affald er asfalt fra entreprenørvirksomhed 
og biler fra to autoophuggere. De er i servicesektoren ifølge deres 
branchekoder, og derfor er de medtaget.
3) Fra 2011 til 2019 er der i mængden af indberettet madaffald/or-
ganisk affald sket en 233 dobling. Hertil skal det dog bemærkes, at 
ADS tal for 2011, som er benyttet som referenceår, er af relativt lav 
datakvalitet. Men målet er opfyldt.
4) Dagrenovationsordningen er blevet nævnt ved tilsyn på virksom-
hederne. Det har dog kun været de tilsynspligtige virksomheder, der 
er blevet oplyst om dagrenovationsordningen.

Mål 4:
Der er mindst et affaldstema på 
erhvervskontaktudvalgets dagsorden 
ved et af deres årlige møder.

Der har været affald på et af erhvervskontaktudvalgets møder

Figur 6 Behandling af servicesektor affald i 2018
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7. Fremtidige affaldsmængder
Forventet udvikling i affaldsmængderne uden nye tiltag 
Affaldsmængderne er estimeret ud fra erfaringer med mængdernes udvikling den 
seneste årrække samt nedenstående forventede befolkningsudvikling i Hvidovre 
Kommune.

*Procentvis stigning beregnet ift. indbyggertal i 2025.
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Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i affaldsmængder i de  
kommunale indsamlingsordninger, hvis der ikke gennemføres nye tiltag  
(fremskrevet ud fra befolkningsudviklingen i Hvidovre Kommune). 
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Forventet udvikling i affaldsmængder på Hvidovre 
genbrugsplads
Affaldsmængderne på Hvidovre Genbrugsplads er skønnet ud fra den forventede 
befolkningsudvikling i Hvidovre Kommune samt erfaringer med mængdernes ud-
vikling den seneste årrække.

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i affaldsmængder på  
Hvidovre Genbrugsplads, hvis der ikke gennemføres nye tiltag (fremskrevet ud  
fra befolkningsudviklingen i Hvidovre Kommune).
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Nedenstående tabel viser forventet udvikling i erhvervsaffaldsmængderne afle-
veret på Hvidovre Genbrugsplads, baseret på ARC’s brugerundersøgelse (2019), 
herunder fordeling mellem husholdninger og erhverv, samt fremskrevet ud fra 
FRIDA 2017.

Forventet udvikling i affaldsmængder i de kommunale 
indsamlingsordninger ved implementering af Affaldsplanens 
initiativer
Nedenstående tabel viser kommunens skøn over den forventede udvikling i af-
faldsmængderne i de kommunale indsamlingsordninger ved implementering af Af-
faldsplanens initiativer. Ud fra data til rådighed er det ikke umiddelbart muligt at 
udskille affaldsmængder fra de kommunale institutioner og kommunale virksomheder.
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Nedenstående tabel viser procentfordelingen på behandlingsform på baggrund af 
den forventede udvikling i affaldsmængderne i de kommunale indsamlingsordnin-
ger ved implementering af Affaldsplanens initiativer.

Af nedenstående diagram fremgår den forventede genanvendelsesprocent for 
de kommunale indsamlingsordninger med hhv. implementering af Affaldsplanens 
tiltag og uden nye tiltag for 2020-2025.

Figur 7 Fremskrivning af genanvendelsesprocent for kommunale 
indsamlingsordninger 2020-2025:
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Forventet udvikling af erhvervsaffaldsmængder
Der er udvalgt nogle fraktioner fra erhvervsaffald, som vi kalder fokusfraktioner.
Baseret på Miljøstyrelsens FRIDA fremskrivning fra 2017 er affaldsmængderne  
for fokusfraktionerne blevet fremskrevet frem til 2035. Dette kan ses i nedenstående 
figur.

Figur 8 Fremskrivning af primært affald - fokusfraktioner - Hvidovre Kommune:

 
Som det fremgår af figuren, forventes der en forsat stigning i fokusfraktionerne 
over den fremskrevne periode. Det harmonerer med billede af, at fokusfraktionerne 
er steget gennem de seneste år – se Figur 3. Der har gennem en årrække været 
opmærksomhed på udsortering af disse fraktioner fra affald til forbrænding. Det  
er derfor ikke overraskende, at disse fraktioner stiger. Hvidovre Kommune vil 
igangsætte indsatser rettet mod minimering af ressourceforbruget og dermed 
også en minimering af affaldsgenereringen. Derudover foregår der også lignende 
indsatser på nationalt niveau. Der er ikke taget højde for dette arbejde i de  
fremskrevne erhvervsaffaldsmængder.
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8. Fremtidig affaldshåndtering
Vurdering af behov for nye ordninger
Ifølge den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær  
økonomi” fra 16. juni 2020 skal kommunerne indsamle følgende 10 fraktioner  
husstandsnært: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, restaffald, tekstilaffald 
samt mad- og drikkekartoner og farligt affald.

I Hvidovre Kommune indsamles de fleste af førnævnte fraktioner hos hus- 
holdningerne, og derfor mangler ordninger for mad- og drikkekartoner samt  
tekstilaffald. Kravet for indsamling af mad- og drikkekartoner gælder fra 1. juli 
2021, og tekstilaffald fra 1. januar 2022.

EU har vedtaget nye målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald.  
I 2025 skal der genanvendes 55 %, i 2030 er målet 60 % og i 2035 er målet 65 %. 
Det er kun den reelle genanvendelse, der fremover vil tælle med i genanvendelses-
procenten, hvor fx tab i sorteringsprocessen trækkes fra, når genanvendelses- 
procenten beregnes.

Hvis der regnes med de tabsfaktorer, som Miljøstyrelsen hidtil har offentliggjort, 
ligger Hvidovre Kommunes reelle genanvendelsesprocent for husholdningsaffaldet 
på ca. 49 % i 2020 (Se figur 7). Førnævnte mad- og drikkekartoner samt tekstiler 
vil bidrage positivt til genanvendelsesprocenten ved udsortering, hvorfor Hvidovre 
Kommune er godt på vej mod at indfri EU-målet for 2025. 

Figur 9 Reel genanvendelsesprocent af husholdningsaffald i Hvidovre  
Kommune:

Derudover har den seneste restaffaldsanalyse (2020) fra 200 etageboliger og  
200 haveboliger i Hvidovre Kommune vist, at der – på trods af indsamlings- 
ordninger – er en del genanvendeligt affald i restaffaldet. Madaffald udgjorde  
hhv. 32 % og 21 % af restaffaldet fra stikprøvens etage- og haveboliger.  
Ligeledes udgjorde rent papir, rent pap, plast, glas, og metal hhv. 26 % og 19 % 
af restaffaldet fra de udvalgte etage- og haveboliger. Der er således en del  
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genanvendelige mængder i restaffaldet, som ville højne genanvendelses- 
procenten, hvis de blev udsorteret af husholdningerne i de eksisterende  
ordninger i Hvidovre Kommune.

Generelt er adfærden omkring affald og sortering blevet bedre i Hvidovre  
Kommune over de seneste år, og det kan ses på affaldsmængderne, der er  
støt faldende i mængden fra år til år. Der har fx i etageejendomme været fokus  
på at få forbedret områderne med skraldebeholdere, så områderne og  
beholderne inviterer til sortering. 

Der er blevet opstillet mange nye affaldsbeholdere ved etageejendomme,  
og det har været med til at sætte skub i affaldssorteringen. De fysiske  
indretninger har stor betydning for, hvilken adfærd, der kan udspille sig.  
Det skal ikke blot være muligt at komme af med affald, det skal også være  
nemt, oplagt og tillokkende. Hvis affaldsbeholderen er svær at komme til eller  
er ulækker at røre ved, er der barrierer for sorteringen. Omvendt bruger  
borgerne beholderne mere, hvis de er lette at bruge og står et godt sted i  
forhold til kommunens egne ruter. 

Generelt er borgerne i Hvidovre Kommune blevet bedre til at mindske mængden  
af affald samtidig med, at de er blevet bedre til at sortere deres affald. Figur 8  
viser mængden af affald pr. indbygger i Hvidovre Kommune. Mængderne  
gælder både hente- og bringeordninger samt mængderne, der bliver afleveret  
på genbrugspladsen. Grafen viser, at mængden af restaffald, der sendes til  
forbrænding er nedadgående.

Figur 10 Mængde af restaffald pr. indbygger i Hvidovre Kommune for 2017-2020:

Vurdering af overensstemmelse med affaldshierarkiet
Med Ressource- og Affaldsplanens fokus på forebyggelse af affald, direkte  
genbrug samt initiativer for at flytte affaldsmængder fra forbrænding til  
genanvendelse vurderes planens indsatser at være i overensstemmelse  
med affaldshierarkiet.
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Økonomiske konsekvenser 
I forbindelse med indførelse af nye affaldsordninger samt ændringer i  
tømningsfrekvenser, har der været større udgifter på affalds- og genbrugs- 
ordningerne. De større udgifter vedrører indkøb og levering af genbrugs- 
beholdere til både villaer og etageboliger, større udgifter til renovationsvogne  
samt til indsamling af mad/rest. Derudover har der været en stigning i  
udgifter til de indsamlede genbrugsmaterialer, grundet det stigende genbrug 
i kommunen. 

Tiltag på affaldsområdet, enten i forbindelse med indsamling af affald eller drift 
i øvrigt, har ingen direkte økonomisk konsekvens for kommunen, da området er 
takstfinansieret og derfor fungerer efter princippet, at områdets indtægter (via  
taksterne) alene skal bære områdets aktiviteter. Udsving i driften og anskaffelser 
sker via kommunens likviditet, og opgøres løbende via mellemværende til  
kommunen. 

For at nå en højere genanvendelse af affaldet, er vi nødt til at ændre vores adfærd. 
I Hvidovre Kommune vil der blive sat fokus på informationskampagner, der har  
til formål at oplyse borgere og virksomheder om sortering af flere typer affald  
og optimering af de nuværende løsninger. Der vil blive tilrettelagt en strategi, hvor 
der løbende vil blive informeret på forskellige platforme om de mange tiltag, som 
skal i gang på affaldsområdet. Bærende medie vil være Hvidovre Avis, Hvidovre 
Kommunes Facebook-side og kommunes hjemmeside. 

Der kan være behov for indsatser, der rækker ud over det normale budget.  
Udgifter til disse indsatser vil blive konkretiseret og forelagt politisk behandling 
inden igangsætning af den enkelte indsats.  
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 Bilag 1
Udviklingen i den totale affaldsproduktion på fraktionsniveau for virksomhederne i 
2016-2019:
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Den indsamlede affaldsmængde for virksomheder fordelt på behandlingsformer i 
perioden 2016-2019:
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