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Affaldssortering i Hvidovre Kommune

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
I Hvidovre Kommune har vi for længst vænnet os til at sortere vores affald i forskellige typer affald, og de fleste steder i Hvidovre sortere vi allerede i 8 slags affald. Men nu skal vi vænne os til at sortere vores mælkekartoner og udslidte strømper, for snart vil det blive obligatorisk at sortere 10 affaldstyper i alle kommuner. Med regeringens nye klimaplan er kommunerne forpligtede til at sortere, så langt mere affald kan blive genanvendt i stedet for at blive brændt af. 



Tidsplan for nye tiltag



CenterMED den 12. september 2019 



Glas-afhentning  

København og 
Frederiksberg har 
haft glaskuber i 

mange år

Fordele:
• Ingen glasstøv på vejen
• Ingen glasstøv I luften
• Mere end 30 % hele flasker
• 100 afhenstningssteder

istedet for 8.500 
• Reducerer med 1 beholder 

for 8.500 villaer

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Hvidovre Kommune har valgt at genindføre glaskuber, og fra foråret 2022 vil det ikke længere være muligt at aflevere glas i egen glasbeholder. Der vil blive sat i alt 80 glaskuber op rundt omkring i Hvidovre. Ikke alle glaskuber er blevet installeret endnu. Et kort med alle placeringer vil kunne findes på hvidovre.dk/affald.Der er 4 fordele ved at genindføre glaskuber. Først og fremmest har det en fordel i forhold til at renovationsmedarbejderen ikke længere vil blive udsat for glasstøv. Glasstøv fra husstandsnær glasindsamling er et reelt problem og vi vil rigtig gerne passe på vores skraldemænd.  Når glas hentes ved fx haveboliger, bliver glasset typisk knust, og noget af det bliver til støv, som hvirvler rundt i luften. Det gør medarbejderne utrygge at arbejde i, da det ikke sundt at indånde.  Derudover har vi jævnligt modtaget klager over spildt glasstøv på vejene og her bliver vi nød til at sende fejemaskiner ud for at fjerne glasstøvet. Den anden fordel ved glaskuberne er at kvaliteten af glasset der indsamles vil forbedres markant. Et problem med glasindsamling ved husstanden, er at glasset nedknuses når det kommer ned i skraldebilen. Når glaskuber tømmes, gøres det med en anden type skraldebil, og der er derfor mange flere flasker der forbliver hele, og kan derved genbruges som de her. Og genbrug af glas er altså bedre for miljøet end genanvendelse (hvilket er det der sker ved glas fra husstanden). Hvis vi ser på en gennemsnitlig vinflaske, så koster den cirka 1 kg CO2 pr. kg glas at producere. Hvis vi genanvender den, så sparer vi omtrent 34 procent på CO2’en og hvis vi genbruger, så sparer vi 78 procent.Når glas bliver knust, kan glasset kun genanvendes ved omsmeltning, og det koster 15 gange så meget energi som genbrug af flasker ved skylning.Tal fra KBH viser at næsten 32% af flasker indsamlet via kube ordningen kan direkte genbruges.Vi håber naturligvis, at borgerne på sigt er villige til at gå lidt længere for at sortere glas, taget ovennævnte problemstillinger i betrækning.Placering af glaskuberne på de kommunale grunde er gjort i forhold til at de er til mindst mulig gene for beboerne i området. Derudover har vi forsøgt at sætte kuberne der hvor det giver mest mening i forhold til borgerne og den trafik der er på den enkelte lokation. Ved indsamling i kuber ligger den økonomiske fordel i indsamlingen, da der er færre indsamlingspunkter.



Tømning af 
beholdere
1. Køre skraldet ud aftenen 

før, det bliver hentet – eller 
på dagen inden kl. 6

2. Lave en plads til 
beholderne ude ved vejen. 

3. Få hentet længere inde på 
grunden mod en 
merbetaling. Jo længere fra 
skel, jo større er betalingen



Til inspiration: Sådan kan du placere dine 
affaldsbeholdere

9



Vejledende tillægsgebyrer for gangafstand 
udover 5 meter fra skel
Ved tilmelding visiteres de specifikke forhold

Hente afstand fra skel 5 -10 meter 10-15 meter 15-20 meter

Mad- og restaffald, 
ugentlig 1.564 kr. 2.737 kr. 4.301 kr.

Mad- og restaffald, 2. uge 1.000 kr. 1.564 kr. 2.346 kr.

Genbrug pap 1.000 kr. 1.000 kr. 1.173 kr.

Genbrug plast og karton 1.000 kr. 1.173 kr. 1.564 kr.

Genbrug metal og papir 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.



Afhentning 
indenfor 5 
meter  

Status
• 8.500 afhentningssteder i villaer
• 6 betaler for øget gangafstand over 5 meter

Beregning
• Administrativ håndtering af de få
• Administrativ tilsyn
• Øget gangafstand for skraldemand (2 mand + lastbil = 782 kr./t)
• Antal afhentninger

Besparelse
• 10 – 20 % på gebyret (jan. 2021)



Gebyrer i 2022 for haveboliger/villaer
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Fortidens affaldssortering - etageboliger 



Fremtidens affaldssortering - etageboliger 



Gebyrer i 2022 for etageboliger i Region 
Hovedstaden
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Spørgsmål/kommentar?



Pause



Affaldsplan i 
høring indtil 

26. april

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Hvidovre Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2022-2033 tager udgangspunkt i initiativerne fra regeringens klimaplan samt den efterfølgende reviderede affaldsbekendtgørelse. Herfra blandt andet kravet om indsamling af 10 affaldsfraktioner fra husstande. Den kommunale affaldsplan skal desuden udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan og må ikke stride mod denne.  Affaldsplanen beskriver, hvordan Hvidovre Kommune vil arbejde med affald de kommende år - den sætter rammerne og ambitionerne for håndteringen af affald i Hvidovre. Det handler både om at forebygge affald, at genanvende mere og bedre og om generelt at være en ren og bæredygtig kommune.  Der er fra nationalt hold fastsat et ambitiøst mål om, at alle landets kommuner skal øge genanvendelsen af husholdningsaffald og lignende affald til 55 %, 60 % og 65 % i henholdsvis 2025, 2030 og 2035. Hvidovre Kommunes genanvendelsesprocent er på 50 % (2021) og med affaldsplanens indsatser forventes det at øge genanvendelsen til de fastsatte mål. Du har mulighed for at komme med bemærkninger og kommentar til forslaget til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033 i høringsperioden fra den 1. Marts 2022 til den 26. April 2022. Høringssvar skal angives på Hvidovre Kommunes digitale høringsportal.  



Overordnede miljø-udfordringer

• Højt forbrug af naturressourcer og faldende biodiversitet

• Danmark producerer mest husholdningsaffald i Europa (844 kg pr person) -
gennemsnittet i EU er 500 kg

• Stor klimabelastning ved forbrug og produktion

• Affald er udtryk for spild

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Skitsere hvorfor vi arbejder med cirkulær økonomi som kan være med til at hjælpe på de udfordringer vi står overfor.Hvis alle lande skulle leve som i DK ville det kræve ressourcer svarende til fire jordkloder, vi har store klimaudfordringer Der er også problemer med de store mængder affald som hver dansker producerer hvert år. Vi ligger i den høje ende i Danmark med 844 kg/ indbygger i 2019 – gennemsnittet i EU er 500 kg.  Det er grunden til at der skal arbejdes med at forebygge at affald opstår – men også at vi skal blive bedre til at bruge de ressourcer som rent faktisk findes i affaldet. Presset på vores ressourcer vokser - de råvarer, som vi bruger til at producere nye ting med - som stille og roligt er ved at slippe op. Ressourcer som findes i vores affald. Vi skal derfor bruge mindre og genbruge mere. Begrebet ”cirkulær økonomi” er blevet det centrale omdrejningspunkt i den nationale og den internationale affaldsdagsorden. Her er visionen ”Reduce, reuse, recycle”. Med andre ord skal ressourceforbruget tænkes ind i alle led i værdikæden. Først skal ressourceforbruget til produktion af produkter reduceres, herefter skal produkterne bruges indtil de er helt udtjente. Herefter skal de genfremstilles hvis muligt. Først når produktet er udtjent starter affaldsfasen. Det affald, der kan genanvendes, skal ikke længere brændes og danne klimagasser. I stedet skal ressourcerne bruges igen og igen til nye bæredygtige materialer og produkter. 



Affaldsmængde pr. indbygger 2020

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Graf der viser at Hvidovre kommune generelt gør det godt i forhold til mængde af affald pr. indbygger.I Hvidovre Kommune producerer hver borger ca. 680 kg husholdningsaffald årligt (data fra 2020), hvor den gennemsnitlige mængde i Danmark ligger på 844 kg husholdningsaffald årligt (data fra 2019). 



Status for 
genanvendelse

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
De nationale mål for reel genanvendelse af affaldet ligger på 55 procent i 2025, 60 procent i 2023 og 65 procent af husholdningsaffaldet i 2035. Målsætningen er at Hvidovre Kommune, som minimum, skal opfylde disse mål for genanvendelsen af affald frem til 2030. I 2021 lå Hvidovre Kommune på 50 procent reel genanvendelse. Med indsamling af tekstil samt mad- og drikkekartoner med opstart i 2022, vil den reelle genanvendelsesprocent af sig selv stige uden der er de helt store initiativer på affaldsområdet. 



Hvad er en Ressource- og Affaldsplan?

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Kommunen er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Formålet med planen er at skabe et overblik over de mængder og typer af affald der indsamles i kommunen, hvilke ordninger der findes, og hvilke mål og initiativer kommunen har for at skabe mindre affald. Hvidovre Kommunes Ressource- og Affaldsplan gælder fra 2022 til 2033. Planen er detaljeret frem til 2027 og overordnet for den resterende del af perioden. Til og med 2027 er der beskrevet flere mål og indsatser, som Hvidovre Kommune ser som vigtige tiltag på affaldsområdet. I tiden op til 2027 skal der udarbejdes den næste affaldsplan, der vil gælde yderligere 6 år frem til 2033.Hvidovre Kommune har seks konkrete temaer på affaldsområdet i den kommende planperiode. Under de enkelte temaer har kommunen udvalgt et antal indsatsområder. Et indsatsområde er et mere konkret bud på, hvilke problemstillinger vi ønsker at løse i planperioden, og dermed hvordan kommunens ressourcer vil blive prioriteret. Indsatsområderne bliver præsenteret enkeltvis efter hvert tema. 



Affaldsplanens temaer
TEMA 1 Hvidovre kommune sortere 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 Virksomhedens ressourcer og affald

TEMA 6 Byggeriets affald og ressourcer



CenterMED den 12. september 2019 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Tema 1: Her er der planlagt initiativer om mere sortering i haveboliger, etageejendomme, kolonihaver samt sortering i det offentlige. Der er planlagt kampagner om affaldssortering med fokus på madaffald og farligt affald. Der vil ligeledes være fokus på nedgravede affaldsbeholdere samt kuber i forbindelse med boligforeninger. Der vil også blive kigget på direkte genbrug der omhandler fx bytteordninger i boligforeninger samt reparationscafé.  Tema 2: handler om at udvikle på vores affaldsordninger. Der er planlagt initiativer omkring fokus på at udnytte haveaffald på egen matrikel samt på grønne arealer i boligforeninger. Derudover er der planlagt kampagner omkring det at spise naturen samt overskuds- og nedfaldsæbler. Til storskrald undersøger vi mulighed for eftersortering af forbrændingsegnet affald, så genanvendeligt affald ikke sendes til forbrænding. Tekstil og mad- og drikkekartonordningen vil blive evalueret løbende og ordningerne vil blive tilpasset så frem der er brug for det.  Tema 3: handler om genbrugsmuligheder. Først og fremmest skal der være øget fokus på at styrke ordningerne for direkte genbrug på genbrugsstationen. Dernæst skal Hvidovre Kommune støtte op om at der indsamles brugte cykler til salg i Genbrugshallen.  Tema 4: om sikker og effektiv drift handler om at have en økonomisk optimal drift og skraldemændenes møde med borgerne. Her vil fokus være introduktionsforløb for nye medarbejdere om kommunernes regler. Tema 5 og 6 omhandler affald fra virksomheder – ikke dagens tema.



Informationskampagner om affald og genbrug

• Fokus på at motivere og oplyse vigtigheden af affaldssortering.
• Sorteringsløsninger i køkkenet.
• Kampagner om madspild (fx National madspildsdag d. 29. sept).
• Kampagner om nedfaldsæbler – fx del med din nabo, opskrifter på 

mad der indeholder æbler.
• Sæsonkampagner – fx rengøring af madbeholder.



Madaffald, Haveaffald 
og Spis Naturen
• Spis den vilde natur – inspirer med hvad 

der kan findes i naturen der kan spises
• Overskudsæbler/nedfaldsfrugt – Lave 

kampagner der kan inspirer borgere til at 
udnytte nedfaldsfrugt fx give dem væk til 
naboer, lave most, æblekage.

• Sæt fokus på madspild i fx Hvidovre Avis og 
hjemmeside

• Opfordre borgerne til at lade lidt af 
haveaffaldet blive i haven for at øge 
biodiversiteten 



Genbrugspladsen og 
Genbrugshallen
• Indsamling af cycler – fx opstille en 

container til brugte cycler på 
genbrugspladsen til videre salg i 
Genbrugshallen

• Samarbejde med Hvidovre bibliotek om 
salg af bøger fra Genbrugshallen

• Repair café



Sikker og effektiv 
indsamling af affald
• Skraldemændene skal klædes godt på i forhold 

til affald og borgerkontakt.



Spørgsmål/kommentar?



Ideer og tanker

• Hvordan skaber vi mindre affald?
• Tanker og ideer til grønne affaldsprojekter i 

kommunen?
• Hvordan kan jeg som borger bidrage?



Den videre proces for affaldsplanen

Høringsperiode 8 uger 1. marts – 26. April 2022

Udarbejdelse af høringssvar Maj - juni

Kommunalbestyrelsens godkendelse af 
ny affaldsplan

September 2022

Affaldsplan træder i kraft Oktober 2022



Afrunding og tak for i dag!
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