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Emne: Afrapportering af KPI’er for 2019  
 

Dato: 14. april 2020 

 

 

1. Sikre forudsætningerne for at ejerkommunerne når EU’s og regeringens 
krav om genanvendelse 

-Analysere og kortlægge, hvordan EU’s mål om genanvendelse af 55 % i 
2025 kan nås med henblik på kommunernes affaldsplaner, som skal 
vedtages i 2020. 

Målet er delvist nået. Den nationale affaldsplan er endnu ikke udmeldt. Arbejdet 
kan først færdiggøres, når det er sket. 
 
 
-Påbegynde udrulning af dansk fælleskoncept for piktogrammer på 
genbrugspladser. 

Målet er nået. Der er igangsat et projekt, hvor piktogrammerne prøves af på 
Næstved Genbrugsplads. 
 
 
-Påbegynde særskilt indsamling af fraktionerne tekstiler, flamingo og en 
fælles fraktion for folier. 

Målet er delvist nået. Indsamling af fraktionerne tekstiler og flamingo er 
påbegyndt på henholdsvis 6 og 3 genbrugspladser. Fraktionerne indføres på de 
øvrige genbrugspladser i 2020. 

 

2. Øge andelen af direkte genbrug 

-Åbne lokalt genbrugsbyggemarked og udbygge samarbejdet med 
virksomheder, som har byggematerialer tilovers. 

Målet er nået. PlusByg Næstved blev åbnet den 13. april 2019 og konceptet med 
øget samarbejde med virksomheder med arbejdstitlen ”PlusByg for virksomheder” 
er påbegyndt juni 2019. 
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-Etablere og evaluere storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted. 

Målet er nået. Indsamling af Storskrald og haveaffald i Ringsted er startet op i 
marts 2019. Der foreligger en 5 årig kontrakt med Ringsted Kommune. 
Evalueringen er en del af kontrakten og foretages løbende. 

 

-Afprøve og evaluere nyt koncept for mere direkte genbrug på Rønnede 
Genbrugsplads. 

Målet er nået. ”Genvejen til genbrug” blev åbnet den 23. marts 2019. 
Evalueringen konkluderer at konceptet bør udvides. 

 

3. Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion 

-AffaldPlus er dobbelt så gode som lovgivningens krav på miljøområdet. 

Målet er nået. 
 
 
-Haveaffaldet fra genbrugspladserne bliver til biobrændsel med en 
vægtfylde på maks. 450 kg/m3. 

Målet er nået. 
 
 
-80 % af kunderne oplever AffaldPlus som en god energileverandør og god 
til fjernovervågning. 

Målet er nået. Der er gennemført en tilfredshedsundersøgelse, som viser, at målet 
nås. 
 
 
-Gennemføre feasibility study, herunder samfundsøkonomi og 
bæredygtighed, på produktionsanlægget til fjernvarmeproduktion i 
Næstved. 

Målet er ikke nået. Arbejdet er stillet i bero, til den reviderede varmeplan for 
Næstved er politisk behandlet. 
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-Gennemføre udbud og vælge leverandør til etablering af biomasseanlæg i 
Sorø. 

Målet er nået. Anlægget forventes at kunne sættes i drift i sommeren 2021. 
 
 
-Miljøcertificering af Sorø Fjernvarme. 

Målet er ikke nået. Afventer etablering af nyt værk. 

 

4. Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne. 

-Indgå kontrakt med Næstved Fjernvarme om levering af varme. 

Målet er nået. Der er redegjort for dette på bestyrelsesmødet den 29. marts 2019. 
 
 
-Indgå kontrakt med SK Forsyning om levering af varme. 

Målet er ikke nået. Der er redegjort for dette på bestyrelsesmødet den 31. januar 
2020. 
 
 
-Registrering af informationer i relation til GDPR. 

Målet er nået. 
 
 
-Miljøcertificering af logistikteamet.  

Målet er ikke nået. Gennemføres i 2020. 
 
 
-Udvikle og gennemføre ny model for trivselsmåling 

Målet er nået. 
 
 
-AffaldPlus’ kendskabs og tilfredshedsanalyser er bedre en 
branchegennemsnittet. 

Målet er delvist nået. Der er redegjort for dette på bestyrelsesmødet den 27. 
september 2019. 
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-Tilbyde nyt undervisningsforløb i YderZonen til de ældste klasser og få 
dette etableret som en del af skolernes naturfagsundervisning. 

Målet er nået. Det færdige forløb nåede i 2019 at blive brugt af 9 klasser med i alt 
223 elever og er fremadrettet en del af YderZonens tilbud. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


