Notat
AffaldPlus KPIer 2020
1. Sikre forudsætningerne for at ejerkommunerne når EU’s og regeringens krav om genanvendelse
KPI

Aktivitet

Resultat

FN verdensmål

Ansvar

Vores indsats

Det gør vi konkret ved
at

Vi opnår

KPIen understøtter

Afdeling

Bedre genanvendelse af
husstandsindsamlede
genbrugsfraktioner.

Kommunikation om nye
ordninger Papir/Pap og
Metal/Glas/Plast med
henblik på at opnå
bedre sortering.

Renere fraktioner og
bedre afsætning af
materialer til
genanvendelse.

12.5

KOM

At gennemføre forsøg
med nye fælles
landsdækkende
piktogrammer og
farvezoneinddeling på
Næstved
Genbrugsplads.

At implementere nye
piktogrammer og
fraktionsskilte på
genbrugspladsen i
Næstved og dermed
skabe forudsætningerne
for, at der kan træffes
en kvalificeret
beslutning om
genbrugspladsernes
fremtidige skilte og
indretning.

Gøre det nemmere for
kunder at finde rette
container til affald og
dermed øge
genanvendelsen.

12.5

KOM/GBA
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Styrke genanvendelsen
generelt ved at bruge
samme piktogrammer
som ved husstandene.
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Flytte genanvendeligt
affald fra fraktionen
’småt brændbart’ til
fraktionen ”rest efter
sortering”

Gennemføre forsøg på
mindst to
genbrugspladser, samt
afprøve forskellige
former for hvordan
kunder selv viser
renheden af fraktionen,
fx via sorteringsspor

Udvikling af konceptet
for genbrugspladserne
og i sidste ende mere
affald til genanvendelse.

12.5

GBA

Indføre fraktionen
’Tekstiler’ på alle
genbrugspladser

Opstille containere til
formålet på alle
genbrugspladser

Større andel af affaldet
til genanvendelse, og
mindre affald til
energiudnyttelse

12.5

GBA

Lokalisere område for
etablering af
haveaffaldsplads i Sorø
og ved Stillinge Strand.

Skabe bedre mulighed
for aflevering af
haveaffald

Optimeret og øget
indsamling af haveaffald

11.6

GBA

Få accept fra
planmyndighed til
arealdisponering.
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2. Øge andelen af direkte genbrug
KPI

Aktivitet

Resultat

FN verdensmål

Ansvar

Vores indsats

Det gør vi konkret

Vi opnår

KPIen understøtter

Afdeling

Etablering af genbrugsbutik i
Slagelse og etablering af
PlusMarked i Ringsted.

Åbning af PlusButik i
Slagelse og åbning af
PlusMarked i Ringsted.
Derudover afholde
mindst én event i
forlængelse heraf.

Øget mængde af affald
behandles som
genbrug, samt øget
salg.

12.5

GBA

Øge samarbejde med
virksomheder gennem
indførelse af ”direkte genbrug
for virksomheder” på
yderligere 2 lokaliteter.

Konceptet fra PlusByg
gennemføres yderligere
2 steder

Øget mængde til
genbrug samt
forbedret samarbejde
med erhvervslivet.

12.5

GBA

Gennemføre forsøg med
reparation af hårde hvidevarer.

Etablere faciliteter til
afprøvning og
reparation af hårde
hvidevarer, evt. i
samarbejde med
ekstern part.

Øget genbrug af hårde
hvidevarer.

8.4

GBA/KOM

Gennemføre forsøg med
reparationscafé.

Opstart af
forsøgsprojekt, hvor
PlusBygs
reparationsværksted
udlejes til eksterne

Vi minimerer
mængden af affald via
upcyclingssamarbejde
med lokalsamfundet.

8.4

GBA/KOM

Dato: 13-04-2020 / Initialer: NID

3

Notat
parter med henblik på
etablering af
”reparationscafé”/upcyc
lingsaktiviteter
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3. Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion
KPI

Aktivitet

Resultat

FN verdensmål

Ansvar

Vores indsats

Det gør vi konkret

Vi opnår

KPIen understøtter

Afdeling

AffaldPlus er dobbelt så
gode som lovgivningens
miljøkrav på energiområdet.

Der vil være fokus på
udvalgte parametre i
røggassen (Støv, HCl, SO2,
NH3) fra affaldsenergianlæggene, samt fokus på
renhedsgraden
(tungmetaller, synlige
urenheder, krav til plastik)
af PULP fra KOD-anlægget

Et vigtigt bidrag til
reduktion af
miljøbelastningen fra vores
aktiviteter.

11.6

EN

Miljøcertificering af Sorø
Fjernvarme.

Den krævede proces for
certificering gennemføres.

Dokumentation for
overholdelse af krav til
anlæggets miljøbelastning

11.6

EN

Kortlægning af, hvad der
skal til for at etablere
Carbon Capture (CO2
fangst)

Der gennemføres analyse af
mulighederne for
etableringen af Carbon
Capture

Første skridt i retning af,
at gøre affaldsenergianlæggene CO2 neutrale.

11.6

EN
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4. Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne
KPI

Aktivitet

Resultat

FN verdensmål

Ansvar

Vores indsats

Det gør vi konkret

Vi opnår

KPIen understøtter

Afdeling

Indgåelse af aftale med SK
Forsyning om fremtidig
varmeafsætning i Slagelse

Der skal findes en afklaring
af affaldsvarmens fremtid i
Slagelse.

Afklaring af fremtidig
kapacitet på affaldsenergianlæggene.

7.1

Direktør

Afklaring vedrørende
ovnlinje 2 og 3 i Næstved.

Der gennemføres analyser,
så der kan tages stilling til
fortsat drift efter 2023.

Afklaring af fremtidig
kapacitet på affaldsenergianlæggene.

7.1

EN

Optimering af interne
transportopgaver.

Alle medarbejdere med
transportopgaver
gennemfører kurser i ”grøn
kørsel” og ”glatførekørsel”.

Mindre brændstofforbrug,
mindre slitage.

8.4

GBA

Udarbejdelse af
bæredygtighedsrapport.

AffaldPlus udvikler og
udarbejder bud på
bæredygtighedsrapport
efter FN-kriterier.

Øget troværdighed og
gennemsigtighed.

12.8

KOM

Etablering af nyt auditorie.

YderZonen skal kunne
rumme ca. 10.000
besøgende årligt.

Udbrede AffaldPlus’
budskaber til endnu flere
børn og unge.

13.3

KOM
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Optimere kørsel gennem
færre skader pr. km.
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Aktiv Arbejdsplads.

Der gennemføres forsøg
med Aktiv arbejdsplads i
hele AffaldPlus.

Gladere og mere
produktive medarbejdere.

8.2

Direktør

Øge biodiversiteten på
AffaldPlus’ arealer.

Gennemgå alle ejendomme
og kategorisere
plejeniveauet for grønne
arealer ved laveste niveau
ift. anvendelsen.

Bidrage til at stoppe tabet
af biodiversitet.

15.5

Miljø- og
arbejdsmiljø

Etablering af KLAP-job.

Indgå samarbejde med
landsforeningen LEV om
skåne- og fleksjobs.

Der skal årligt minimum
være ansat 10 personer i
KLAP-jobs.

8.5

EN/GBA
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