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AffaldPlus: Bæredygtighedsrapport 2019
Dette er AffaldPlus’ første bæredygtighedsrapport. Bæredygtighedsrapportens formål er at sætte fokus på de
aktiviteter for 2019, som har haft bæredygtighed som
omdrejningspunkt.
Det er afgørende for AffaldPlus at kommunikere åbent
og transparent i relation til alle vores aktiviteter, også –
og især – på de områder, hvor der er plads til forbedring.
Med dette udgangspunkt skal bæredygtighedsrapporten
understøtte vores troværdighed som medspiller i lokalsamfundet. Vi tror på, at ærlighed og gennemsigtighed
skaber de bedste forudsætninger for en positiv dialog
med virksomhedens interessenter, men også for at skabe
en konstruktiv og inspirerende arbejdsplads.

miske effektiviseringer og bidrag til lokalsamfundet med
udvikling og beskæftigelse.
AffaldPlus opererer altså indenfor komplekse rammevilkår, som ofte stiller os overfor spørgsmål med tilsvarende
komplekse svar som fx:
• Hvorfor importerer vi affald fra udlandet?
• Hvorfor skal borgere husstandssortere affald, og ikke
virksomheder?
• Hvorfor sender vi glas til genanvendelse i Polen?
Disse spørgsmål, blandt flere andre, vil denne bæredygtighedsrapport forsøge at imødekomme.

FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL
Som offentligt, lokalt affaldsselskab ejet af kommunerne
Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg,
er AffaldPlus underlagt mange forskellige former for regulering, politiske interesser og strategier samt kommunernes forventninger og ambitioner. Derudover skal vi
følge politiske visioner mod en mere bæredygtig fremtid
og samtidig møde til dels modsatrettede krav om økono-

Bæredygtighedsrapporten er led i et øget strategisk fokus på FN’s verdensmål i AffaldPlus. I 2019 besluttede
AffaldPlus’ bestyrelse, at virksomheden skal tage aktiv
stilling til arbejdet med FN’s verdensmål. For at sikre forankring af verdensmålene i hele AffaldPlus vil virksomheden arbejde ud fra nedenstående perspektiv:

De illustrerede verdensmål er eksempler på, hvilke mål
AffaldPlus kan arbejde med på de tre niveauer.

SAMFUND

ORGANISATION

KERNEYDELSE
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(Cirklerne repræsenterer eksempler på projekter.)

Meget vigtigt

Meget vigtigt
Stor påvirkning

Ikke vigtigt

Interesse hos interessenter

Ikke vigtigt

Interesse hos interessenter

Lille påvirkning

Lille påvirkning

Økonomisk betydning

Stor påvirkning

Økonomisk, miljømæssig og social betydning

Meget vigtigt

For at gøre arbejdet med FN’s verdensmål håndgribeligt har vi besluttet at benytte et konkret værktøj til brug
i vurderingen af, hvornår det giver mening og værdi at
igangsætte et givent projekt/initiativ.

Ikke vigtigt

Interesse hos interessenter

Formålet med en tilgang til verdensmålene, som rummer
de tre niveauer kerneydelse, organisation og samfund, er
at sikre et fokus på verdensmålene, uanset om det drejer
sig om aktiviteter i vores direkte affaldsbehandling, vores
energiforbrug eller fx vores deltagelse i tværregionale
udviklingsprojekter.

Lille påvirkning

Stor påvirkning

Miljømæssig betydning

Meget vigtigt

Målet er at sikre et bæredygtighedsperspektiv på alle
organisatoriske niveauer, samtidig med at perspektivet
forankres vha. et konkret screeningsværktøj.
Ikke vigtigt

Interesse hos interessenter

Værktøjet til dette er inspireret af SDG Compass’ evalueringsværktøj, som har netop det formål at guide virksomheder til at træffe beslutninger omkring projekter
baseret på den tredobbelte bundlinje. Måden, værktøjet
skal anvendes på, er via en faglig vurdering af det givne
projekts 1) Betydning for interessenter og 2) Økonomisk,
miljømæssig og social betydning1. Derudover afspejles
projektets ressourcemæssige krav (økonomiske og menneskelige) i størrelsen på cirklen. På den måde kan vi vurdere, hvorvidt det giver værdi at gå ind i det givne projekt,
baseret ud fra en helhedsvurdering med bæredygtighed
og den tredobbelte bundlinje som målestok.

Lille påvirkning
Social betydning

Stor påvirkning

1

https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/
12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
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KPI’ER OG VERDENSMÅL
For at sikre den tætte kobling mellem verdensmålene og
AffaldPlus’ strategiske retning besluttede vi at koble de
årlige KPI’er med verdensmålene. Således vil de vedtagne
KPI’er knytte sig til et specifikt verdensmål, herunder delmål, for på den måde at sikre, at AffaldPlus’ udvikling ikke
blot understøtter virksomheden selv og dens interes-

ser, men også taler ind i en større, samfundsrelevant og
international diskurs. Samtidig vil integreringen af verdensmålene i AffaldPlus’ KPI’er sikre, at alle medarbejdere
- på tværs af organisatoriske afdelinger og geografiske
lokationer – arbejder mod et fælles mål: En mere bæredygtig fremtid.

EKSEMPEL PÅ KPI 2020
KPI 2020

Aktivitet

Resultat

FNs verdensmål

Vores indsats

Det gør vi konkret

Vi opnår

KPIen understøtter

Gennemføre forsøg med
etablering af reparationscafé.

Opstart af forsøgsprojekt,
hvor PlusBygs reparationsværksted udlejes
til eksterne parter med
henblik på etablering af
reparationscafé/upcycling
aktiviteter.

Minimering af affald
i samarbejde med
øvrige aktører i lokalsamfundet.

Delmål 8.4:
Frem til 2030 skal den globale
ressourceeffektivitet inden for
forbrug og produktion løbende
forbedres, og det skal bestræbes
at afkoble økonomisk vækst fra
miljøforringelse.

Oversigt over alle AffaldPlus’ KPIer 2020 findes her:
https://www.affaldplus.dk/sites/default/files/mediearkiv/Dokumenter/Hele_AffaldPlus/Bestyrelse/AffaldPlus_KPI_2020.pdf

Integreringen af verdensmålene
i AffaldPlus’ KPI’er sikrer, at alle
medarbejdere arbejder mod et fælles mål:
En mere bæredygtig fremtid.

Bæredygtighedsrapporten støtter verdensmål 12
Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder,…, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed
i deres rapporteringscyklus.

8

9

Til vores interessenter
”For AffaldPlus handler det om meget mere end håndtering
af affald og energiproduktion. Det handler om at tage ansvar
for at sikre en bæredygtig fremtid, hvor økonomisk velstand
og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger, men derimod forudsætninger.”

EN HELT SÆRLIG KOMMUNE
– ET HELT SÆRLIGT ANSVAR
I 2010 fusionerede to fælles kommunale selskaber til
selskabet AffaldPlus som et fælleskommunalt selskab
– også kendt som et §60-selskab – med det formål at
løse ejerkommunernes opgaver indenfor affaldshåndtering og energiproduktion. AffaldPlus er altså ikke en
almindelig virksomhed, men er heller ikke en almindelig
kommune. Vi er AffaldPlus, et interessentskab, en helt
særlig kommune.

VI TAGER VORES SAMFUNDSANSVAR ALVORLIGT
Med dette følger også særlige vilkår, og heraf følger også
et særligt ansvar – nemlig et samfundsansvar, der kræver, at vi står til ansvar for alle borgere i de kommuner,
vi er ejet af. Det er AffaldPlus’ ansvar, at en helt essentiel del af lokalsamfundenes infrastruktur opretholdes,
vedligeholdes og optimeres med fokus på bæredygtige
løsninger. Det er samtidigt vores ansvar at bidrage til lokalsamfundenes økonomiske vækst og beskæftigelse.
Og ultimativt er det vores ansvar, at ejerkommunerne
når både nationale og internationale målsætninger på
affalds- og energiområdet. Det handler altså ikke bare
om affald, men om opretholdelsen og udviklingen af vores
byer. Hvordan vi konkret løfter vores samfundsansvar,
er formuleret i vores strategi 2019-25, som bl.a. tager
udgangspunkt i den tredobbelte bundlinje og FN’s 17
verdensmål.

lokale løsninger. Det er bl.a. derfor, at vi i AffaldPlus vil
arbejde målrettet og fokuseret på at imødekomme FN’s
verdensmål der, hvor det giver mening – både for os som
virksomhed, for ejerkommunerne, for lokalsamfundene
og for borgerne. Derfor har vi udvalgt verdensmål 7, 11
og 12 som dem, vi primært understøtter i vores strategi
2019-25, samtidig med at vi har øje for, hvordan vi som
virksomhed også kan løfte ansvaret på andre områder.
Det er bl.a. dette, denne bæredygtighedsrapport har til
formål at beskrive.

VI SKAL LØFTE I FÆLLESSKAB
Gennem de senere år er det blevet klart for os alle, at
affaldsbranchen stadig står overfor en række store udfordringer med vidtrækkende konsekvenser for vores
klode. Og selvom vi tager vores ansvar dybt alvorligt og
hver dag forsøger at skabe forudsætninger for en bedre
jord at bebo i fremtiden, er det uden tvivl i fællesskab med
andre affaldsselskaber, at vi står stærkest. Som samlet
affaldsbranche, ikke bare i Danmark, men også internationalt, kan vi nå i mål, hvis vi løfter ansvaret sammen.
Derfor er det afgørende for AffaldPlus at indgå i vidensdeling gennem udviklingsprojekter i samarbejde på tværs
af grænser – både i forhold til geografi og brancher.
Dette er der heldigvis politisk opbakning til, senest udtrykt gennem Klimarådets ”Kendte veje og nye spor til
70 % reduktion – retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark”, hvor Klimarådet bl.a. opfordrer
til skærpede regler for erhvervene for at imødekomme
ønsket om øget udsortering og genanvendelse af plast.
Der er ingen tvivl om, at vi bevæger os i den rigtige retning. Men der er heller ingen tvivl om, at vi har lang vej
endnu. AffaldPlus’ bæredygtighedsrapport 2019 gør status: Hvad har vi nået, og hvad er næste skridt.

LOKAL FORANKRING, GLOBALT UDSYN
Som fælleskommunalt affaldsselskab er AffaldPlus lokalt
forankret – men med globalt udsyn. Vi er ultimativt underlagt internationale retningslinjer, konventioner samt
hård og blød lovgivning, som alle er med til at definere
os som virksomhed, og som i sidste ende har kæmpe
betydning for vores borgere. Det er derfor også vores ansvar i AffaldPlus at bevare det globale perspektiv i vores

10

God læselyst.

John Kusz
Adm. direktør

PlusButik

Pulpanlæg

PlusByg

Affaldsenergianlæg

Haveaffaldsplads

Biobrændselsanlæg

Genbrugsplads

Sorø Bioanlæg

Administration

Miljøanlæg

Sorø

Ringsted

Slagelse
Næstved

Faxe

Vordingborg
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Hjertet banker for affald
Bæredygtighed er kernen i AffaldPlus’ virke; det ligger i
vores DNA at arbejde mod en mere bæredygtig fremtid. Vi
er sat i verden med det udgangspunkt, at vi skal håndtere
ejerkommunernes affald miljømæssigt forsvarligt.

nyt liv, enten ved direkte genbrug via gensalg i nogle af
vores PlusButikker, PlusByg og PlusMarked eller gennem
genanvendelse og bæredygtig energiproduktion, herunder elektricitet og varme.

Vores kerneydelse er behandling af affald, som vi anser
for en miljømæssig værdifuld ressource. Vi giver affaldet

2019

2018

Næstved Affaldsenergi - behandlet

127.505 t

134.675 t

Slagelse Affaldsenergi - behandlet

40.656 t

38.030 t

Kildesorteret organisk dagrenovation - behandlet

19.293 t

7.829 t

Affald - importeret

33.825 t

28.413 t

Faxe Miljøanlæg - slutdeponeret

7.323 t

7.137 t

Forlev Miljøanlæg - slutdeponeret

4.207 t

4.205 t

Næstved - modtaget haveaffald

52.856 t

44.130 t

Næstved - afsat råkompost

32.215 t

26.634 t

Næstved - produceret biobrændsel

10.891 t

10.953 t

17.719 t

15.329 t

193.820 t

181.981 t

1.800 t

1.294 t

Antal procent genanvendt

78%

78%

Antal procent energiudnyttet

18%

19%

Antal procent deponeret

3,1%

2,8%

Antal procent specialbehandlet

<1%

<1%

Energi

Deponi

Biobrændsel

Næstved Genbrugsterminal
Modtagne mængder
Genbrugspladser og storskrald
Modtagne mængder
Andel til direkte genbrug

Vores affaldsbehandling støtter bl.a. verdensmål 12
Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
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GENANVEND DET MESTE – OGSÅ RESTEN
I 2019 gennemførte Faxe Kommune som den sidste af
AffaldPlus’ ejerkommuner udrulningen af den nye affaldsordning. Således er de nye affaldsordninger nu implementeret i alle seks ejerkommuner, og der er ingen
tvivl: Ordningerne virker!
Men hvorfor har vores ejerkommuner egentlig bedt borgerne om at sortere i endnu flere fraktioner end tidligere?

Det udspringer af i de krav, der er sat i den nationale ressourcestrategi, ”Danmark uden affald”, i 2013, som har
til formål at sikre, at Danmark når EU’s krav om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 . Med andre
ord skal alle danske kommuner bidrage til, at dette mål
bliver opfyldt, og der bliver genanvendt endnu mere glas,
plast, metal, papir, pap og madaffald, og at mængden
af restaffald sendt til energiudnyttelse bliver reduceret.
For at imødekomme dette på bedste vis begyndte vores
ejerkommuner arbejdet med deres respektive affaldsplaner, som deres byråd skulle vedtage. Der kom hurtigt et
samarbejde op at køre mellem ejerkommunerne, idet de
stod over for samme udfordring. Samarbejdet resulterede
i fælles mål og fraktionsopdeling, for der skulle skrues
op for sorteringen i husstandene. Derfor blev borgerne i
ejerkommunerne præsenteret for øgede krav til sortering
i hjemmet, og i dag indsamles følgende fraktioner ved
hver husstand:

2

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldshaandtering-strategi-aktiviteter/danmark-uden-affald-strategi-plan/
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Husstands- og kubeindsamlet
kg/husstand/måned før og efter nye ordninger
50,00

40,00

De nye affaldsordninger har krævet tilvænning for alle,
fra borgere til renovatør og kommuner, men arbejdet har
i høj grad båret frugt:
Mængden af restaffald er faldet med 14 kg pr. husstand
pr. måned - det er et fald på 34 %, hvilket betyder, at langt
flere ressourcer genanvendes. 11 kg madaffald fra hver
husstand bliver nu hver måned lavet til energi og gødning,
som vi sender tilbage til markerne - før gik næringsstofferne til spilde. Det betyder, at der indsamles 12 ton fosfor
om året, hvilket er nok til at gøde 400 ha landbrugsjord.
I et par år har alle seks kommuner indsamlet papir, småt
pap, metal, glas og hård plast hjemme ved husstandene.
Samlet set henter skraldemændene hver måned 21 kg
affald til genanvendelse fra hver husstand. Det giver en
CO2-gevinst på 15 kg fra hver husstand svarende til 1.330
kørte kilometer – eller to ture fra Vordingborg til Hobro og
retur. For hele AffaldPlus-området ligger CO2-gevinsten
på omkring 23.000 tons CO2 ved, at vi genanvender de
indsamlede materialer. Tæller vi alt det genanvendte pap,
papir, metal, glas, plast, madaffald og træ med - altså
også alt det, der indsamles via genbrugspladserne - bliver
det sammenlagt til 51.800 ton CO2 om året - svarende
til det samlede udslip fra godt 3.000 gennemsnitsdanskere. (Eller uden sammenligning i øvrigt: CO2-udslippet
ved fremavling af 16,7 mio. kg. kyllingekød!)

kg/husstand/måned

Hårdt arbejde betaler sig

30,00

20,00

10,00

0,00

Før

Efter

Lokal genanvendelse udfordres
Siden implementeringen af de nye affaldsordninger har
alle borgere i AffaldPlus’ kommuner sorteret glas sammen med metal og hård plast. Dette fungerer rigtig godt
i forhold til indsamlingen og genanvendelsen af metal og
plast, men glasset giver udfordringer. Det var oprindeligt
AffaldPlus’ ønske, at en lokal samarbejdspartner skulle
stå for sorteringen og aftagningen af glasset, men da sorteringsanlægget oplevede tekniske udfordringer grundet
glassets kvalitet (meget små glasskår), måtte AffaldPlus
desværre se sig om efter andre løsninger. Derfor køres
det indsamlede glas i dag til Polen, hvor der findes sorteringsanlæg, som er optimeret til at kunne klare også de
meget små glasskår, som er et resultat af sortering og
håndtering af glasset.
At lokal genanvendelse desværre ikke viste sig muligt for
glasset, er AffaldPlus meget ærgerlig over. Lokal genanvendelse ville nemlig både være billigere og nemmere,
og derudover taber man 10 % af miljøgevinsten ved genanvendelsen, når glasset transporteres til et andet land.

De nye affaldsordninger støtter verdensmål 11
Delmål 11.6: Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig
vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.
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MADAFFALD FÅR DINE ØKOLOGISKE
KARTOFLER TIL AT GRO
Siden august 2018 har AffaldPlus indsamlet madaffald
og omdannet det til pulp på vores anlæg. Pulpen bliver
udnyttet til produktion af bæredygtig biogas (el og fjernvarme), mens en anden del ender som gødning på danske
marker. Faktisk er pulpen fra AffaldPlus’ anlæg så ren, at
den kan bruges som gødning på økologiske marker.

I 2019 blev

19.352,18
tons madaffald
energiudnyttet.

Vi skal være dobbelt så gode, som
lovgivningen kræver af os

Bioposer: Madaffaldets fjende nr. 1
I en tid med massiv fokus på plastikforurening af vores
natur er de såkaldte ”bioposer” blevet et omdiskuteret
emne. AffaldPlus anbefaler ikke at bruge bioposer til
madaffald.
Og hvorfor så ikke det, når nu de tilsyneladende vil bidrage
til kampen mod plastikforurening?
Trods det miljørigtigt klingende navn, skal en biopose i dag
blot indeholde 30 % plantebaseret materiale – de resterende 70 % består af fossilt materiale. Det burde naturligvis umiddelbart være bedre end 100 % fossilt – det er
bare ikke tilfældet. Anlægget, som sorterer madaffaldet,
kan nemlig sagtens sortere konventionelle plastikposer
fra, men materialesammensætningen af bioposerne gør
deres struktur mere porøs, og derfor kan bitte små rester
af bioposerne komme igennem sorteringsanlæggets 2
millimeter sigte og vil ultimativt ende på vores kartoffelmarker.

Vi er ambitiøse, når det kommer til bæredygtighed, og vi
tager vores samfundsansvar alvorligt. Derfor eksisterer
der i AffaldPlus en grundregel om, at vi altid skal stræbe
efter at være dobbelt så gode, som grænseværdierne på
energiområdet forlanger af virksomheder. Dette er med
til at sikre, at AffaldPlus altid sætter barren højt for, hvor
bæredygtige vi vil være. AffaldPlus’ pulp er i dag så ren,
at den ligger et godt stykke under økologiforordningens
kravværdier, når det gælder indhold af bl.a. kobber og bly.
Men pulpen er faktisk også så ren, at den for alle stoffer
(på nær kviksølv) ligger under vores egne ”dobbelt-sågode-krav”.

Vores affaldsbehandling støtter bl.a. verdensmål 12
Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

15

AFFALDPLUS FREMMER GENBRUGSTANKEN
Siden 2013 har vores genbrugsvejledere på genbrugspladserne fisket og dermed reddet effekter op af containerne - ting som er for gode til at blive smidt ud, ting
som fortjener at få ’nyt liv’. Disse bliver solgt i vores to
PlusButikker i Næstved og Rønnede og fra april 2019
også i vores PlusByg i Næstved - med mindre kunden
selv beder om at få sine ting slutbehandlet.
Varerne i vores butikker bliver også leveret direkte fra
borgerne, private såvel som erhvervsdrivende, der har
sat effekter fra til direkte genbrug. Erhvervsdrivende skal
normalt betale for indkørsel på genbrugspladsen, men
det gælder dog ikke, hvis de udelukkende kommer med
varer til PlusByg. I det tilfælde kan de læsses gratis af
hos PlusByg.
På den måde er AffaldPlus, i samarbejde med vores kunder, med til at holde ressourcerne i live så længe som
muligt. Det betyder mindre affald, færre omkostninger til
affaldsbehandling og mindre ressourceforbrug til fremstilling af helt nye materialer. Vi skønner, at vores kunder
i 2019 stod for at aflevere hele 90 % af alle effekterne til
direkte genbrug, mens vores genbrugsvejledere reddede
de resterende 10 % op af containerne.

Vi gi’r ting nyt liv i PlusButikkerne og PlusByg
Vores bæredygtige PlusButikker er fysiske butikker, som
flere gange om ugen bliver fyldt op med gode fund fra de
omkringliggende genbrugspladser. Dog er det også muligt
hjemmefra at købe ens yndlingsting i vores webshop. Vi
sælger kunst, tøj, mindre møbler, alt slags indbo, og hvis
man nu står og mangler lidt legetøj til de kære små, så
er der altid gode ting at få. I 2019 var det hele 267.008
besøgende, der fandt vej til vores genbrugsbutikker, PlusByg og PlusMarked.

Vi ønsker at tilbyde vores kunder endnu mere, og derfor
slog vi den 13. april 2019 dørene op til vores nye byggemarked. Og det er ikke hvilket som helst byggemarked.
PlusByg tilbyder nemlig lidt af hvert og meget mere end
byggematerialer. Vi sælger alt fra byggematerialer og
værktøj til større møbler, hus- og haveartikler og sågar
toiletter. Derudover har vi et ”levende” værksted som et
led i at bevare så mange ressourcer som overhovedet
muligt, hvor vores medarbejdere sætter ting og sager i
stand, så det kan få nyt liv i PlusButikkerne eller PlusByg.
Ligesom i PlusButikkerne har vi haft fornøjelse af at
byde en masse kunder indenfor. For at være helt præcis
besøgte 41.989 kunder PlusByg i 2019. Sammen med
PlusButikkerne langede PlusByg næsten 1.800 tons varer over disken til direkte genbrug i 2019, hvor vi i 2018
solgte knap 1.300 tons. Det vidner om, at kunderne vil
genbrugstanken, og vi ser frem til at åbne vores tredje
PlusButik i Slagelse i maj 2020.

I 2019 var

der 267.008
besøgende i vores
genbrugsbutikker.

Vores affaldsbehandling støtter bl.a. verdensmål 12
Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
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5 GODE GRUNDE TIL AT HANDLE I PLUSBUTIKKERNE OG PLUSBYG

1.
2.
3.
4.
5.

Vi redder ting, der er smidt ud
De ting vi sælger, er afleveret på genbrugspladserne. Men i stedet for at ende
som affald, bliver de til varer i vores butikker. Dermed bliver affaldet penge værd
– og vi sparer store udgifter til både transport og affaldsbehandling. Sidste år
gav vi næsten 1.800 ton affald nyt liv.
Vi gør dig grønnere
Når du køber genbrugsvarer i stedet for nye varer, kan du pudse din klimaglorie.
Fx sparer du miljøet for 380 kg affald, hvis du køber en brugt cykel i stedet for
en ny. For slet ikke at tale om al den CO2, du sparer klimaet for. Det er altså slet
ikke tosset at handle hos os – kun klimatosset!
Vi skaber nye grønne jobs og tager et socialt ansvar
Med vores PlusButikker og PlusByg har vi skabt 15 nye, grønne fuldtidsstillinger
– og vi påtager os et socialt ansvar ved at tilbyde jobtræning og aktivering for
mennesker, som har svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Som regel
har vi 5-10 mennesker ansat i forskellige former for aktivering.
Vi fremmer genbrugstanken
Genbrug er ’in’, og vi tror på, at der er plads til både private og offentlige genbrugsbutikker. Vi samarbejder med andre genbrugsbutikker, og vi hjælper hinanden,
hvor det er muligt. Samtidig støtter vi formidlingscenteret YderZonen og holder
work shops om miljø og genbrug. Formålet er at øge ressourcebevidstheden
blandt børn og voksne.
’Vi’ er også dig!
PlusButikkerne og PlusByg er kommunalt ejet og dermed også ejet af dig, som
bor i en AffaldPlus-kommune. Vi betaler løn, moms, skat og husleje, og får vi
overskud, går det til driften og udviklingen af genbrugspladserne. På den måde
går overskuddet tilbage til borgerne.
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SORØ BIOENERGI: AFFALDPLUS’ NYE
BÆREDYGTIGE SKUD PÅ ENERGI-STAMMEN
På Kragelundsvej 12 i Sorø ligger AffaldPlus’ nye bioenergianlæg. Et helt nyt fjernvarmeværk, som i stedet
for naturgas, der bruges nu, kommer til at fyre med lokalt
have- og parkaffald – den mest bæredygtige form for
biomasse.
Det er et byggeri, der ikke blot vil være med til at sænke
CO2-udledningen, men også varmepriserne. Derudover er
det et byggeri, der er designet med bæredygtige materialer. 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 behandlet mod råd uden brug af kemikalier.

Vi bruger nemlig hele den grønne affaldsressource, hvor
de mindre næringsrige dele i form af grene og træaffald
bliver til grøn energi, og de mere næringsrige og lettere
bionedbrydelige dele i form af bl.a. blade, planterester og
græs bliver til jordforbedring på marker.
Dvs. minimal transport og brug af grønt haveaffald, der
er en fornybar og årlig tilbagevende ressource fra beskæringer og havearbejde fra lokalsamfundets egne haver
og parker. Det er grøn energi og lokal cirkulær økonomi!

Vi recirkulerer ressourcerne
i have- og parkaffaldet

Grøn varme
og strøm

I Sorø Bioenergi vil vi bruge have- og parkaffaldet indsamlet eller afleveret på genbrugs- og haveaffaldspladserne i AffaldPlus’ seks ejerkommuner. Således vil en
tur på genbrugspladsen med traileren fuld af haveaffald
i fremtiden give grøn varme i radiatoren i Sorø og recirkulere vitale næringsstoffer, herunder fosfor, til dansk
landbrug.

Fødevarer

Have- og
parkaffald
Lokal genbrugsplads
Bioenergi

Landbrug

Lokal recirkulering

Træflis fra
danske skove

Sorø
Bioenergi

Naturlig
biomasse fra
affaldstræ

Fabrikeret
biomasse fra
skovbrug

Importeret træflis
fra skovdrift

Verdensmarked
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Importeret
grønt affald

Hvad er klimagevinsten?
Ved at gå fra naturgas til biomasse sparer vi hvert eneste
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.

Hvert eneste år

sparer vi 10.000 tons CO2 ved at gå
fra naturgas til biomasse.

På Kragelundsvej 12 i Sorø ligger AffaldPlus’ nye bioenergianlæg.

Sorø Bioenergi understøtter verdensmål 7
Delmål 7.1: Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
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AffaldPlus meget mere
I AffaldPlus handler det meste om affald. Vi genbruger
det, genanvender det og energiudnytter det. Hele vores
hverdag handler om affald. Men i ”Plus’et” ligger meget
mere end det. I AffaldPlus arbejder vi for, at bæredygtighedsperspektivet vil være gennemgående i alle vores
aktiviteter, også i dem, som ikke relaterer sig direkte til
den konkrete affaldsbehandling. Vi vil nemlig gøre endnu
mere dér, hvor vi allerede gør en forskel, og samtidig forbedre os dér, hvor vi ser plads til udvikling.
AffaldPlus har 212 fastansatte fuldtidsmedarbejdere
inklusive 5 elever fordelt i administrationen, genbrugsafdelingen og energiafdelingen og 6 medarbejdere i afdelingen for farligt affald. Desuden vikarer omregnet til
12 fuldtidsstillinger. Totalt er vi således 224 medarbejdere
fordelt på forskellige afdelinger og lokaliteter, hvoraf 27
medarbejdere, med udgangen af året, er ansat med offentlige tilskud og yderligere 72 har været i praktikforløb.
AffaldPlus er ISO 14001-certificeret.

3
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”AffaldPlus drømmer om”, s. 34

Tilfredshedsundersøgelse, hvor over 4.000 kunder fik invitation til at deltage via e-boks, og 1.180
gennemførte spørgeskemaet. Resultaterne er
opgjort på en syvtrinsskala:
• Overordnet indtryk: 5,7.
• Kendskab: 5,0, hvilket er et fald på 0,1 siden
2015.
• Kommunikation: 4,6, hvilket er et fald på 0,4
siden 2015.
• Genbrugspladser: 5,9.
• Haveaffaldspladser: 5,8.
• Nye affaldsordninger og holdning til genbrug:
5,5, hvilket er et fald på 0,6 siden 2015.
• Miljø og tryghed: 5,4, hvilket er et fald på 0,6
siden 2015.

GENBRUGSPLADSERNES TEMASEMINAR 2019:
’FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL’
2019 blev også året, hvor genbrugsvejlederne arbejdede
aktivt og engageret med FN’s verdensmål på det årlige
temaseminar. Dette har sikret en afgørende forankring
af de internationale rammer, som vil styrke det fremadrettede arbejde med målene.
Med udgangspunkt i de tre niveauer; kerneydelse, organisation og samfund, arbejdede genbrugsvejlederne ud
fra AffaldPlus’ helhedsorientering om bæredygtighed, og
FN’s verdensmål og disses betydning for AffaldPlus blev
tænkt ind i alle virksomhedens aktiviteter. Der blev idégenereret, og der blev gjort status over AffaldPlus’ formåen
i forhold til bæredygtighed i dag; 6,2 (score fra 0-10) og
også en vurdering af, hvor AffaldPlus bør være i forhold til
bæredygtighed i 2030, og svaret var klart: 9,2. Vi har altså
noget at arbejde efter de kommende år, og genbrugsvejledernes idégenerering ud fra verdensmålsperspektivet
vil hjælpe AffaldPlus på sikker vej mod målet.
Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at det, som
i mange år har spændt ben for virksomheders implementering af FN’s verdensmål, er målenes umiddelbare indtryk: Abstrakte og svære at arbejde med på dag-til-dag
niveau. Derudover kan det let virke fjernt at angribe 17
store verdensmål, som bl.a. ”Afskaf fattigdom”, i et land
som Danmark.
Med andre ord: Det kan umiddelbart være svært at se
alle verdensmålenes relevans i en dansk, affaldsmæssig

kontekst. Dette var da også netop nogle af disse tanker,
som temaseminarets deltagere gav udtryk for, inden seminariets start:

”Jeg må være ærlig
og indrømme, at jeg
inden start tænkte:
’Hvordan vedkommer
verdensmålene dog
AffaldPlus.’ Men
øvelserne gjorde, at
jeg pludselig kunne
se hvordan de kunne
relateres til AffaldPlus”
Genbrugsvejleder
Heldigvis lykkedes det på temaseminariet at arbejde
med FN’s verdensmål på en måde, så verdensmålene
blev gjort håndgribelige og relevante for AffaldPlus. Succesen med arbejdet afspejles helt konkret i deltagernes
vurdering af temaseminariet 2019: 9,3

Temaseminar om FNs verdensmål understøtter verdensmål 4
Delmål 4.7: Inden 2030 skal alle elever* have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at
fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil,
menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

* AffaldPlus tilstræber, at alle medarbejdere i virksomheden modtager relevant undervisning, bl.a. gennem temaseminarier o.l. Det er YderZonen
som har ansvaret for at undervise ejerkommunernes elever, men AffaldPlus har som virksomhed et generelt ansvar for at undervise vores
medarbejdere, også omkring bæredygtig udvikling.
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AFFALDPLUS SKROTTER SPRØJTEMIDLERNE

Vi står ikke alene med pesticidproblem

Som led i vores miljøpolitik foretager AffaldPlus løbende
analyser af vores anlæg, herunder haveaffalds- og genbrugspladser for at sikre, at vi ikke overstiger nogle grænseværdier for drikkevand. Netop en sådan analyse viste
pesticider i det ophobede regnvand på én af vores haveaffaldspladser i september 2019, herunder glyphosat,
som blandt andet anvendes i mange populære ukrudtsmidler. Koncentrationerne var over grænseværdierne
for drikkevand, og vi lukkede straks pladsen, særligt på
grund af Karise Vandværks drikkevandsboring blot 100
meter derfra.

Potentielt kan sagen få betydning for alle de haveaffalds- og genbrugspladser i Danmark, hvor vandet fra
pladsen ikke afledes som spildevand. Men vi mener, at
pesticiderne findes i alt haveaffald, og det dermed er et
landsdækkende problem. Det omhandler ikke kun haveaffalds- og genbrugspladser, men alle steder, hvor der
ligger haveaffald. Derfor er der behov for, at alle, der har
haveaffald liggende, er opmærksomme på, hvordan de
opbevarer og afleder det for at beskytte grundvandet.

Det stod klart, at vi måtte anskaffe os større viden om
indholdet af pesticider i det ophobede regnvand på vores
øvrige haveaffalds- og genbrugspladser, og vi bad derfor
Orbicon udtage vandprøver samt en prøve af råkompost
fra Næstved Biobrændsel.

Vi har opfordret Miljøstyrelsen til at iværksætte en Task
Force, hvor vi sammen arbejder hen mod en bæredygtig
løsning, der kan sikre, at pesticidniveauet forbliver langt
under de tilladte grænseværdier og ikke vil skade vores
grundvand.

AffaldPlus finder hakkejernet
og ukrudtsbrænderen frem

De første analyser pegede på, at der var tale om et generelt problem, da vi konstaterede et højt pesticidniveau
ved haveaffaldspladserne i Rønnede, Faxe og Haslev. Til
forskel fra Karise er der dog ikke drikkevandsboringer i
nærheden.

Det var dog ikke kun haveaffalds- og genbrugspladserne, hvor vi igangsatte en undersøgelse. Vi igangsatte
også en intern undersøgelse for at finde ud af, om vi selv
er skyldige i at bruge pesticider. Desværre måtte vi konstatere, at det var vi ved at sprøjte vores grønne arealer.

Selvom Orbicon i deres notat har konkluderet, at aktiviteten på Karise Haveaffaldsplads ikke udgør en nævneværdig risiko for Karise Vandværks nærliggende boringer,
ønsker vi at finde en permanent løsning, hvor pesticider
ikke kan gøre skade. Derfor er vores forventning at etablere opsamling af regnvandet og egentlig spildevandsudledning på de pladser, som ikke allerede har det.

Derfor traf vi den beslutning, at hos AffaldPlus skal vi
bruge hakkejern og ukrudtsbrænder frem for gift. Brug
af pesticider er et absolut no-go på vores matrikler, ligegyldigt hvor effektive de er til at holde ukrudtet væk.
Kontrakterne med vores eksterne gartnere blev således
ændret, og brugen af sprøjtemidler er nu fortid.

AffaldPlus’ stop for brug af sprøjtemidler understøtter verdensmål 6
Delmål 6.3: Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at … minimere udslip af farlige kemikalier og materialer,
og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse…
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YDERZONEN SÆTTER ELEVER I DILEMMA
I 2019 præsenterede YderZonen, AffaldPlus’ formidlingscenter, udskolingseleverne for den nye ekspedition
i ’Energiens verden’. På den nye ekspedition får eleverne
indblik i Energiens verden, og bliver samtidig stillet over
for dilemmaer, som skaber overvejelser om den verden,
eleverne lever i og snart overtager. Alt bliver logget i en
app, så der kan arbejdes videre med opgaverne hjemme
på skolerne.
Fx bliver eleverne sat overfor en række forskellige klimarelaterede dilemmaer:
Bør ”Viaboli” (Bolivia) satse på øget eksport af olie og gas for
at forbedre den dårlige økonomi – og samtidig acceptere den
øgede forurening af luft og vand som følge? Og bør ”Vergise”
(Sverige) satse på atomkraft, når nu landet på den måde kan
producere enorme mængder elektricitet med en minimal udledning af CO2? Og hvad med ”Piaetio” (Etiopien)? Bør landet
udnytte dets kæmpe potentiale for vandkraft ved at bygge
et vandkraftværk – men samtidig risikere at tage bøndernes
levebrød ud ad hænderne på dem?
Det er bl.a. dilemmaer som ovenstående, udskolingseleverne skal reflektere over og tage stilling til, når de
kommer på ekspedition i Energiens verden i YderZonen.

Det er dog ikke udelukkende de reflekterende dilemmaer
eleverne bliver præsenteret for i Energiens verden; eleverne bliver også udfordret af mindre fysikforsøg, så den
teoretiske del suppleres med hands-on erfaringer. Målet
med ekspeditionen er at give eleverne en forståelse af,
hvad energi er samt en indsigt i kompleksiteten i de processer og konsekvenser, der er forbundet med energiens
verden.
Således kan en fire-timers ekspedition hos YderZonen
skabe stof til eftertanke: ”Vi er meget overraskede over,
hvor meget klimaforandringerne er accelereret – bare i
vores levetid! ”

”Vi er meget
overraskede over, hvor

meget
klimaforandringerne
er accelereret – bare i vores levetid! ”

YderZonens undervisning og formidling understøtter verdensmål 4
Delmål 4.7: Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme
en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil…
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Illustrationer: Jakob Bue Johnsen
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AFFALDPLUS VINDER SOCIAL PRIS
NÆSTVED 2019
Den 5. november 2019 blev AffaldPlus hædret for at gøre
en ekstra indsats for at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er vi naturligvis meget stolte af, og det giver
ekstra blod på tanden at opleve, at vores indsats har en
betydning for de mennesker, der ofte blot mangler en
håndsrækning for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Indsatsen for at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet
tilbage i job foregår i hele AffaldPlus og derfor også i alle
6 ejerkommuner. Det er en del af AffaldPlus' strategi, at
vi, sammen med kommunale jobcentre, samarbejder om
at skabe sociale arbejdspladser og opkvalificere eller give
jobmulighed til borgere, der har svært ved at fastholde
eller få et job.

Med andre ord er vi en træningsbane for mennesker på
kanten af arbejdsmarkedet, og gennem diverse praktikforløb giver vi dem styrkede kompetencer og erfaring med
et rigtigt arbejdsliv. Vi tager udgangspunkt i den enkelte
og bygger på med opgaver og relationer, som udvikler.
Derfor har også flere af vores genbrugsvejledere gennemgået en mentoruddannelse og udviklet kompetencer,
som gør, at praktikanterne finder sig godt tilpas hos os.

Mød Martin
Efter 10 år udenfor arbejdsmarkedet kom Martin i virksomhedsrevalidering hos AffaldPlus. For
Martin har praktikforløbet været startskuddet til
at få arbejdsglæden tilbage, hvor han understreger, at hans mentor har haft en nøglerolle i den
genvundne motivation.
Praktikforløbet har med Martins egne ord betydet, at ”Jeg er blevet mere positiv og tror mere på
mig selv. Det betyder meget i forhold til at kunne
omgå sig i samfundet.” (citat TV2 Øst: https://
www.tv2east.dk/faxe/efter-10-ars-arbejdsloshed-martin-fandt-troen-pa-fremtiden-pa-genbrugspladsen)
Men det er ikke kun arbejdsglæden, Martin har
fundet. Martin har nemlig også fundet glæden ved
affald og genbrug. Derfor er Martin gået i gang
med at uddanne sig til genbrugsvejleder.

AffaldPlus’ sociale initiativer understøtter verdensmål 8
Delmål 8.6: Inden 2020 skal andelen af unge*, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt
reduceres.

* I AffaldPlus er vores sociale fokus ikke udelukkende på at få unge i beskæftigelse. Vi har ingen aldersgrænser der definerer vores politikker, men
ikke desto mindre er vores initiativer netop med til at øge andelen af unge i beskæftigelse eller uddannelsesforløb.
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Det større billede
Som affalds –og energiselskab er AffaldPlus ansvarlig
for affaldsbehandlingen i selskabets seks ejerkommuner:
Ringsted, Næstved, Sorø, Faxe, Slagelse og Vordingborg.
Men vores ansvar rækker længere ud, da AffaldPlus samtidig er en del af en enorm - og betydningsfuld – branche,
på både nationalt og internationalt niveau. En branche,
som i 2019 stadig stod overfor en række markante udfordringer:
https://globalnyt.dk/content/danmark-er-eus-affaldskonge-vi-producerer-suveraent-mest-skrald-af-alle-eu-landemaaske
Danmark er altså et af de lande, som genererer suverænt mest affald pr. borger, samtidig med, at vi er et af
de lande, som kræver mest af den enkelte borger, når det
gælder sortering. Måske netop derfor, har affaldsbranchen i 2019 ofte været udskældt.

Affaldsbranchen som genstand
for heftig debat
Affalds –og energibranchen har i 2019 oplevet betydelig
bevågenhed fra både civilsamfund, medier og regering.
Der er undertiden rejst mange spørgsmål omkring affaldsbranchens aktiviteter, bl.a.:
• Hvordan ender plastik fra Danmark på en strand i Malaysia?
• Hvordan viser det omtanke for miljøet og klimaet at
importere udenlandsk affald til afbrænding i Danmark?

AFFALDPLUS OG PLASTIK
Der findes flere tusind typer plast, hver type har sine
egenskaber og anvendelsesmuligheder. Der er blød plast
og hård plast, sort, farvet og gennemsigtig plast, og et
utal af forskellige typer – som ovenikøbet ofte er limet
eller svejset sammen. Derfor er plast desværre en af de
mere komplicerede affaldstyper.
AffaldPlus sender det husstandsindsamlede, hårde plast
til EGN i Tyskland, hvor det sorteres yderligere. Når vi sender hård plast afsted, så gør vi det ’notificeret’. Det vil
sige, at den danske miljøstyrelse har været i kontakt med
de tyske miljømyndigheder, som har godkendt EGN som
modtagervirksomhed. EGN’s anlæg er desuden ISO-certificeret, og derfor bliver virksomheden løbende udsat for
myndighedstilsyn og tredjepartsvurderinger.
Tal fra juli 2019 viser, at sammensætningen af de hårde
plasttyper i borgernes genbrugsbeholdere er følgende:
• 44 % er rent plast, som afsættes til genanvendelse. Af
denne plastmængde garanterer sorteringsanlægget,
at 75 % reelt bliver genanvendt.
• 46 % er sammensat plast, som ikke er egnet til genanvendelse. Derfor udsorteres det som energiudnyttelse
til højovns- og cementindustrien, hvor det erstatter
kul.
• 10 % udgør sort plast, som sorteringsanlægget i dag
ikke kan identificere plasttypen på. Derfor havner det
som restaffald og bliver brændt.

Spørgsmål som disse viser nogle af de udfordringer,
som affaldsbranchen i dag oplever, men er også samtidig udtryk for, at vi som branche kan gøre mere for at
kommunikere klart og tydeligt om, hvorfor vi gør, som
vi gør. Det forventes der af os, og det er således vores
samfundsansvar som del af en større affaldsbranche.
Derfor vil AffaldPlus’ bæredygtighedsrapport forsøge at
belyse nogle af disse spørgsmål.

Vi sparer

2 liter olie for
hvert genbrugt
kilo plast.
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Sorteringen på vores genbrugspladser er lidt anderledes
end derhjemme, bl.a. fordi der sorteres i flere forskellige
plasttyper. Nogle af disse, som fx havemøbler og kofangere, er meget specifikke, og derfor også mere ensartede,
hvilket giver en høj genanvendelsesprocent. Herudover er
vores genbrugsvejledere gode til at vejlede borgerne og til
at fiske op, hvis noget er landet i den forkerte container,
hvilket også giver renere sortering. Vores genanvendelsesprocenter fra plast indsamlet på genbrugspladserne
ser sådan ud:
Hård plast fra genbrugspladserne
• Store emner af hård plast: 63 %
• Kofangere: 80-85 %
• Havemøbler: 80-87 %
Blød plast fra genbrugspladserne
• Klar folie: 65-85 %
• Farvet folie: 65-70 %

KLIMAVENLIG IMPORT
AF UDENLANDSK AFFALD
I 2019 blev debatten om dansk import af udenlandsk
affald igen taget op4 - og med god grund. Fordi, jo! Det
kan da umiddelbart virke besynderligt, at udenlandsk
affald skal importeres til Danmark for herefter at blive
brændt på danske affaldsenergianlæg. Men der er faktisk
en mening med galskaben. Dette understøttes af DTU’s
rapport ”Livcyklusvurdering af import af forbrændingsegnet affald”.
I Danmark er vi langt fremme i udviklingen på affaldsenergiområdet. Vi er dygtige til at håndtere vores affald,
og det meste af affaldet sendes til genbrug eller bæredygtig energiudnyttelse. Dette er ikke tilfældet i mange
andre lande, hvor en stor del af affaldet ender på deponi
og altså ikke udnyttes på den mest hensigtsmæssige
måde, hverken økonomisk eller klima– og miljømæssigt.
Når vi derimod importerer en del af det udenlandske affald, som ellers ville være endt på deponi, kan vi udnytte
kapaciteten på vores affaldsenergianlæg optimalt. Et
fyldt affaldsenergianlæg giver lavere driftsomkostninger, en billigere affaldsbehandling og i sidste ende bliver
fjernvarmen billigere.
Vores affaldsenergianlæg producerer bæredygtig el og
fjernvarme under strenge miljøkrav. Hvis det udenlandske affald ikke blev importeret til Danmark for at blive
energiudnyttet, ville det i stedet blive deponeret på en
losseplads i andre lande. Deponering udleder bl.a. metan,
som er langt være for miljøet end CO2.

4

https://fagbladet3f.dk/artikel/massiv-stigning-i-dansk-import-af-udenlandsk-affald
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SAMARBEJDE OG VIDENSDELING
SKUBBER OS TÆTTERE PÅ MÅLET
Samarbejde og vidensdeling bringer os tættere på målet
om en bæredygtig fremtid. For at komme tættere på mål,
og for at løfte vores del af det større ansvar, engagerer
AffaldPlus sig i en række udviklingsprojekter og samarbejder med eksterne partnere, både på lokalt, tværregionalt og interregionalt niveau.
AffaldPlus deltager bl.a. som casepartner i to forskellige
cases under den fælles interregionale projektramme ’FUTURE’. Bag FUTURE-projektet er Region Hovedstaden,
Region Sjælland og Skåne, som alle deler fælles vision
om at accelerere den cirkulære omstilling gennem bæredygtige og grønne løsninger – løsninger som bl.a. skal
findes i samarbejdet mellem virksomheder, kommuner,
regioner og vidensinstitutter.
Omdrejningspunktet for projektrammen FUTURE, som
sætter retningen for projektets 7 forskellige delcases,
er ønsket om at teste og demonstrere forskellige teknologier, værktøjer og forretningsmodeller indenfor vedvarende energi og udnyttelse af ressourcer.

5
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https://www.gate21.dk/nyhed/resttextilier-som-bygninger/

Netop dette omdrejningspunkt blev afgørende for, at AffaldPlus kunne se sig selv i projektet, da Lendager Group
tilbage i 2017 kontaktede os med henblik på et samarbejde i case 6 ”Resttekstiler i fremtidens byggeri”.

Fremtidens byggeri består af resttekstiler
Formålet med case 6, ”Resttekstiler som en del af fremtidens intelligente byggeri”, er at styrke anvendelsen af
overskydende tekstiler ved at undersøge, hvordan det
kan anvendes i fremtidens byggeri. I dag bliver en hel del
tekstiler som fx tøj genbrugt. Derudover blev en del tekstiler samtidig genanvendt. Ikke desto mindre opstår der
en betydelig andel ”resttekstil”, som ikke kan genbruges,
og som kun genanvendes i meget beskeden grad5.

Det var derfor oplagt for AffaldPlus i samarbejde med de
øvrige casepartnere at undersøge, hvordan disse overskydende resttekstiler kan afsættes og upcycles fx som
materialekomponent i byggeriet. Dertil kommer naturligvis, at det i EU’s affaldsrammedirektiv fra 2018 gøres
klart, at man pr. 1. januar 2025 forventer at medlemsstaterne har indført separat indsamling og genanvendelse
af tekstiler. På den måde ville deltagelse i projektet altså
også understøtte AffaldPlus’ imødekommelse af EU’s
krav til indsamling på sigt, og vi kunne derfor opnå altafgørende viden og erfaring ved deltagelse i netop sådan
et projekt.

AffaldPlus’ rolle i projektet blev bl.a. at stå for selve indsamlingen af resttekstilerne, som skulle anvendes i udviklingen af en prototype på akustik- og isoleringsplader.
Tekstilerne blev indsamlet på AffaldPlus’ genbrugspladser og derefter fragtet til fabrikken Convert, beliggende
i Thy, som behandlede og pressede resttekstilerne til
akustikplader.
Projektet nåede altså vidt omkring, fra Sydsjælland til
Nordvestjylland – men også forbi Slotsholmen kom budskabet forbi. Således fik AffaldPlus i september 2019
fornemt besøg af miljøminister Lea Wermelin. Her fik
miljøministeren lejlighed til at se nærmere på AffaldPlus’
genbrugsbyggemarked, PlusByg, og fik samtidig præsenteret projektet omkring resttekstiler i fremtidens byggeri.

Hvert år forbruger en dansk gennemsnitshusstand

26,9 kg tøj og 5,5 kg boligtekstiler
som gardiner, sengelinned og gulvtæpper
– i alt 32,4 kg tekstiler. Næsten halvdelen,

knap 16 kg, ryger i skraldespanden
eller i småt brændbart.

Projektet støtter verdensmål 17
Delmål 17.17: Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber
og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.
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Vi ses næste år
2019 har været et travlt og begivenhedsrigt år for affaldsbranchen og ikke mindst for AffaldPlus, og vi forventer et ligeså spændende 2020. I AffaldPlus har vi allerede
en række projekter og initiativer at se frem til næste år;
projekter, som dels udvikles på baggrund af ny lovgivning,
og dels udspringer på eget initiativ med udgangspunkt i
AffaldPlus’ bæredygtighedsperspektiv.

AffaldPlus forbereder sig bl.a. på nye genanvendelsesmål
og affaldsdefinitioner, som vil betyde nye måder at gribe
affaldet an på fremadrettet – både for os, for kommunerne og ikke mindst for borgerne.

NYE AFFALDSPLANER

AFFALDPLUS VIL FANGE KULSTOFFET
I PROJEKT CARBON CAPTURE

I 2020 forventes den nye nationale affaldsplan at være
klar 6. I forlængelse heraf vil AffaldPlus-kommunerne i
samarbejde udarbejde nye kommunale affaldsplaner,
som vil imødekomme de nye nationale mål og retningslinjer. Den nye nationale affaldsplan er et svar på det EU’s
affaldsrammedirektiv fra 2018, som sætter retningen for
hele EU’s affaldshåndtering.

I bæredygtighedsrapporten for 2020 vil give en status på
udviklingen af de nye kommunale affaldsplaner.

Som en af KPI’erne for 2020 har AffaldPlus besluttet sig
for at undersøge om et såkaldt ”Carbon Capture”-projekt skal igangsættes. Gennem et såkaldt Carbon Capture-projekt ville AffaldPlus kunne lagre CO2 i hulrum i
jorden fremfor at udlede drivhusgasserne i luften. Sådanne projekter kan spille afgørende roller for at imødegå
både nationale og internationale klimamål – men hvilke
udfordringer kan vi støde på? Dette vil vi i 2020 undersøge nærmere.

YDERZONEN UDVIDER
YderZonen har fået godkendt en byggetilladelse, som gør,
at vi i 2020 kan udvide undervisningsfaciliteterne i AffaldPlus. I 2020 påbegynder selve byggeriet, og hvordan
dét forløber, kan du læse mere om i næste års bæredygtighedsrapport.

INDKØB MED OMTANKE
AffaldPlus besluttede i 2019, at det ville være hensigtsmæssigt med en revidering af indkøbspolitikken i forlængelse af den nyligt vedtagne strategi. Det blev således
vedtaget som en KPI, at AffaldPlus i løbet af 2020 udvikler
ny indkøbspolitik og foretager minimum ét køb underlagt
denne i 2020. Udviklingen af den nye indkøbspolitik med
fokus på bæredygtighed vil blive præsenteret i næste års
bæredygtighedsrapport.

6
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https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/ny-national-affaldsplan-kommer-i-2020/
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Tankerne om et mere bæredygtigt AffaldPlus stammer fra genbrugsvejledernes temaseminar 2019.
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