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Corona, lukkede genbrugspladser 
og nyt bookingsystem
Marts og april blev en turbulent tid 
for hele verden, da Corona-krisen 
ramte. Også AffaldPlus blev kastet ind 
i ’orkanens øje’ og måtte navigere efter 
bedste evne i en ny verden. 

I statsministerens tale den 11. marts 
bad hun alle offentlige virksomheder, 
som ikke varetog en kritisk funktion, 
om at lukke ned eller så vidt muligt 
lade medarbejderne arbejde hjemme. 
Hos AffaldPlus vurderede vi, at det var 
vigtigt at opretholde arbejdskraften på 
vores anlæg, så vi stadig kunne be-
handle det husstandsindsamlede affald. 
Regeringen bad om, at private virksom-
heder så vidt muligt holdt hjulene i gang, 
og derfor lod vi 9 ud af 20 genbrugs-
pladser være åbne for virksomheder i 
hverdagene. 

Lukkede pladser for private
Weekenden den 14.-15. marts blev me-
get kaotisk på vores genbrugspladser. 
Flere pladser i vores omkringliggende 
kommuner valgte nemlig at lukke. Det 
gav, i kombination med forårsoprydning 
og uventede fridage, ekstra pres og 
lange køer hos os. 

Genbrugsvejlederne forsøgte sig med 
kun at lukke otte biler ind ad gangen for 
at overholde kravet om afstand, men 
desværre oplevede de, at flere kunder 
på pladsen ikke formåede at holde den 
ønskede afstand til hverken hinanden 
eller vores medarbejdere. 

Derfor vurderede vi, i overensstemmelse 
med udmeldingen fra Kommunernes 
Landsforening (KL), at det ikke var 
’kritisk’ for private at komme af med 
deres affald her og nu, og vores plad-
ser lukkede for private den 17. marts. 

Private har hele tiden fået hentet affald 
derhjemme, haft adgang til vores 10 
haveaffaldspladser og haft mulighed for 
at bestille afhentning af storskrald og 
haveaffald, hvis deres kommune tilbød 
det. 

Delte vande
Beslutningen om at lukke pladserne 
for private delte dog vandene. Nogle 
syntes, det var helt fair jf. regeringens 
opfordring om at blive hjemme og undgå 
smittespredning. Andre kunne slet ikke 
forstå beslutningen, da pladserne er 
udendørs, og affald til genbrugspladsen 
hobede sig op på deres matrikel. Des-
værre oplevede flere kommuner også, 
at lukkede pladser medførte en øget 
dumpning af affald på offentlige arealer. 

Kontrolleret genåbning
Den 28. marts ændrede KL deres an-
befalinger, efter Sundhedsstyrelsen 
havde vurderet, at det var forsvarligt at 
genåbne pladser for private. Åbningen 
skete den 31. marts i tæt koordination 

og samarbejde med landets øvrige gen-
brugspladser, så vi undgik unødvendigt 
pres på nogle kommuner. KL opfordrede 
til, at der lokalt blev indført nødvendige 
tiltag for at sikre, at en genåbning kunne 
foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. 
Hos AffaldPlus vurderede vi, at et book-
ingsystem var løsningen. 

Spritnyt bookingsystem
I løbet af ingen tid fik vores samar-
bejdspartner udviklet et yderst simpelt 
og brugervenligt bookingsystem, som 
kunderne tog rigtig godt imod. I løbet af 
de første tre dage modtog vi over 9.000 
bookinger fordelt på 18 genbrugsplad-
ser. I den første uge oplevede vi kun 
et fald fra 106.000 til 100.000 kunder 
sammenlignet med sidste år. 

Meldingen fra vores genbrugsvejledere 
er, at genåbningen forløb roligt og kon-
trolleret, og at folk havde stor respekt 
for regler om afstand, håndhygiejne 
m.m. Bookingen opretholdes, så længe 
det er nødvendigt. •

Kø foran Næstved Genbrugsplads i weekenden den 14.-15. marts.



Behandling af indsamlet glas
Før Corona-krisen lagde sig over os, 
kommunikerede vi meget om glas. 
Mere præcist det husstandsindsam-
lede glas, hvor både borgere og politi-
kere var bekymret for genanvendelsen, 
som i dag sker i Polen. 

Siden indførelsen af affaldsordningerne 
i 2018/2019 har alle borgere fået hentet 
glas derhjemme. Glasset indsamles i et 
rum sammen med metal og hård plast 
og sorteres efterfølgende, før det sen-
des til genanvendelse. 

Lokal genanvendelse 
desværre ikke mulig
Oprindelig skulle Reiling i Næstved 
sortere metal, glas og hård plast (MGP) 
og aftage borgernes glas. Det gjorde 
de også i en periode, men virksomhe-
den måtte opgive først sorteringen og 
senere også modtagelsen af det sor-
terede glas, da de med deres teknologi 
ikke kunne opnå en høj nok kvalitet på 
glasset. Reilings anlæg er optimeret til 
at håndtere glas indsamlet for sig, og 
indsamlingen af MGP, plus den efter-
følgende sortering, giver langt mindre 
glasskår, hvilket har vist sig desværre 
ikke at fungere hos Reiling, der har en 10 
mm grænse på skårene.

Glas og flasker afleveret på genbrugs-
pladsen genanvendes dog stadig hos 
Reiling i Næstved. Det samme gælder 
glas fra lokale kuber.

Indsamlet glas genanvendes i Polen
Hos AffaldPlus er vi ærgerlige over, at 
glasset ikke kan genanvendes lokalt. At 
køre det til Reiling ville være både nem-
mere og billigere. Når man genanvender 
glas i stedet for at fremstille nyt, opnår 
man en miljøgevinst, og 10 % af den går 
tabt pga. den ekstra transport.

I dag afsætter vi nemlig glasset til en 
virksomhed i Polen. Vi har været på in-
spektion på fabrikken i Polen, som i kraft 
af stor kapacitet og moderne teknologi 
godt kan håndtere glasset fra MGP og 
sende det videre til genanvendelse på 
glasværker i samme område. 

Nyt udbud kan sikre 
lokal genanvendelse
I dag er det RGS Nordic i Herlufmagle, 
der står for at sortere MGP. Vi har dog 
et nyt udbud ude på sorteringen, hvor 
vi lægger op til, at en del af glasset skal 
sorteres i en kvalitet, som kan genan-
vendes lokalt. Vi forventer at have en ny 
kontrakt omkring 1. august 2020. •

Glasværket i Polen kan håndtere 800 ton glas i døgnet. Glasset læsses op i 
tragte, herefter bliver det knust, og en medarbejder sorterer de største emner 
fejlsorteret affald fra. På et bånd sørger magneter for, at metal sorteres fra. 
Herefter kommer glasset igennem to sigter og ned i en tørre ovn. Til sidst sør-
ger elektromagnetiske filtre for, at glasset sorteres i brunt, grønt og mixet glas. 
Denne elektromagnetiske sortering kan sortere helt ned til 3 mm’s skår!



Sorø Bioenergi nærmer sig første spadestik
På Kragelundsvej 12 i Sorø er Affald-
Plus netop nu i gang med at bygge Sorø 
Bioenergi. Et helt nyt fjernvarmeværk, 
som i stedet for naturgas kommer til at 
køre på lokalt have- og parkaffald.

De store maskiner er godt i gang med 
at byggemodne grunden, og omkring 1. 
juni forventer vi at tage første spadestik 
til selve byggeriet. Et byggeri, som ikke 
bare er med til at sænke varmepriserne 
for fjernvarmekunderne i Sorø, men et 
byggeri som også producerer el sva-
rende til 2.200 borgeres årlige forbrug.

Herudover er bygningen designet med 
bæredygtige materialevalg. Mængden 
af beton er fx reduceret med 25 %, taget 
bliver et grønt sedum-tag, som er med 
til at styrke biodiversiteten, og facaden 
beklædes med trælameller, som er be-
handlet mod råd uden brug af kemikalier.

Ressourcerne i have- og 
parkaffaldet recirkuleres
En tur på genbrugspladsen med trai-
leren fuld af haveaffald vil i fremtiden 
give grøn varme i radiatoren i Sorø 
og recirkulerer vitale næringsstoffer, 
herunder fosfor, til dansk landbrug. Hele 
den grønne affaldsressource bruges. De 
mindre næringsrige dele i form af grene 
og træaffald bliver til grøn energi, og de 
mere næringsrige og lettere bionedbry-
delige dele i form af bl.a. blade, plantere-
ster og græs bliver til jordforbedring på 
marker.

Klimagevinst
Ved at gå fra naturgas til biomasse sparer vi hvert år 10.000 tons CO2. Vi giver 
dermed vores bidrag til at nå målet om at reducere Danmarks udledning med 
70 % i 2030 og opnå klimaneutralitet i senest 2050.

AffaldPlus købte 1. januar 2018 Sorø Fjernvarme af SEAS-NVE. Vi havde alle-
rede erfaring med energiproduktion og affaldsbehandling og så muligheden for 
at udskifte naturgassen med have- og parkaffald. 

Grøn energi og lokal cirkulær økonomi
Have- og parkaffald er den mest bære-
dygtige form for biomasse. Affaldet er 
indsamlet eller afleveret på genbrugs- 
og haveaffaldspladser i de seks Affald-

Plus-kommuner. Dvs. minimal transport 
og brug af grønt haveaffald, der er en 
fornybar og årlig tilbagevende ressource 
fra beskæringer og havearbejde fra lo-
kalsamfundets egne haver og parker. •
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Næstved Genbrugsplads har fået en ’forårs-makeover’, som betyder, at kunderne vil 
opleve en lidt anderledes indretning af pladsen samt nye skilte med farver på.

Næstved Genbrugsplads er nu indrettet med farvezoner og nye skilte. Farvezonerne 
angiver den hovedgruppe, som affaldet hører til, og det skal gøre det lettere for kun-
derne at finde den rigtige container til affaldet. Dvs. at hvis man fx skal aflevere bygge-
materialer, skal man kigge efter containerne med blå skilte. Skal man derimod aflevere 
elektronikaffald, skal man kigge efter de orange skilte osv.

Vi har samtidig opsat nye skilte med farver, nye piktogrammer og numre. Der er nemlig 
blevet udviklet et nyt, landsdækkende piktogramsystem, som vi bakker op om. Tanken 
bag det fælles piktogramsystem er at gøre sorteringen lettere for borgerne ved, at de 
møder de samme piktogrammer for affaldet - både på beholderne derhjemme og på 
genbrugspladsen – og hvis man fx tager i sommerhus i en anden kommune.

Indtil videre er der tale om et forsøg kun på Næstved Genbrugsplads. Erfaringerne bru-
ger vi til evt. at justere lidt i konceptet, før vi kigger på, hvordan vi kan indføre lignende 
forandringer på vores øvrige genbrugspladser. •

Næstved Genbrugsplads har fået kulør

Udvidede åbnings-
tider i Rønnede

Ny PlusButik 
i Slagelse

Den 1. april kunne vi efter aftale med Faxe Kommune udvide 
åbningstiderne på genbrugspladsen i Rønnede. 

Fremover åbner pladsen 1 time tidligere og har ikke en ugentlig 
lukkedag. Herudover vil der være åbent hver søndag (ikke kun i 
sommerhalvåret) og på flere helligdage. •

Vi har længe arbejdet på at få en PlusButik i Slagelse, og nu er 
det en realitet! Den 1. maj overtager vi flotte butikslokaler på 
Kalundborgvej 86A. Lokalerne ligger centralt i Slagelse og ca. 5 
km fra genbrugspladsen. Der er 42 p-pladser til rådighed. 

Hvis Corona-situationen tillader det, så åbner vi den nye butik 
lørdag den 16. maj 2020. Åbningen af butikken betyder, at 
vi har afholdt det sidste PlusMarked i Slagelse. Butikken vil 
fremover sælge de varer, som vi ellers plejede at sælge på et 
PlusMarked. •


