
NYHEDSBREV TIL AFFALDPLUS’ EJERE

  10
   20

Politisk møde om affaldssektorens fremtid og 
de kommunale affaldsplaner
Den 25. september mødtes AffaldPlus’ 
bestyrelse med kommunernes tekniske 
udvalg og affaldsansvarlige medar-
bejdere – i alt 47 personer. Oprindeligt 
skulle mødet være afholdt i YderZonen, 
men grundet COVID-19 restriktionerne 
foregik det online via ”Teams”. 

Tilbage i juni blev der på Christiansborg 
indgået politisk forlig om en ny plan for 
fremtidens affaldssektor. Og det var 
netop dét politiske forlig, der dannede 
rammen for dette møde.

Direktør i Dansk Affaldsforening, Mikkel 
Brandrup, var inviteret til at fortælle om 
den politiske affaldsaftale og dens kon-
sekvenser for den danske affaldssektor. 
Herefter tog Kommuneservice- og Kom-
munikationschef, Niels Damgaard fra 
AffaldPlus, over og satte affaldsaftalen i 
en AffaldPlus-kontekst.

Ifølge den politiske aftale skal alle kom-
muner fremover indsamle 10 fraktioner 
ved hver husstand. Udviklingskonsulent, 

Henrik Wejdling fra AffaldPlus, præsen-
terede mødedeltagerne for de 10 frakti-
oner, og ikke mindst hvilke potentialer og 
genanvendelsesprocenter de forventes 
at bidrage med for ejerkommunerne. 

Herefter belyste affaldskonsulent i 
Vordingborg Kommune, Henrik Schou 
Sørensen, hvordan Vordingborg Kom-
mune forbereder sig på at udarbejde nye 
kommunale affaldsplaner og regulativer, 
som skal sætte rammen lokalt.

Dialog om de politiske udmeldinger
Efter oplæggene blev der åbnet op for 
en dialog om de politiske udmeldin-
ger. Mødedeltagerne gav bl.a. udtryk 
for bekymring over prisstigningen for 
borgerne i forbindelse med den nye 
affaldsaftale, også det kommende antal 
af affaldsbeholdere fik en kommentar 
med sig på vejen. 

Tilbage er der kun at vente…
I tråd med den nationale ensretning af 
affaldssortering og -indsamling opfor-

drede AffaldPlus efter mødet de seks 
ejerkommuner til at blive enige om, 
hvilke affaldstyper og eventuelle sam-
menblandinger, der skal indsamles. På 
den måde bliver det nemmere i forhold 
til afsætningen af affaldet og kommuni-
kationen med borgerne. 

Som det fremgik af de forskellige op-
læg, er rammerne for udmøntningen af 
affaldsforliget endnu ikke lagt helt fast. 
AffaldPlus og kommunerne afventer en 
ny national affaldsplan og en revideret 
affaldsaktørbekendtgørelse, inden de 
kommunale affaldsplaner kan gøres 
færdige og man kan planlægge udrulning 
af nye indsamlingsordninger. •

Ifølge den nye affaldsaftale skal vi sortere i 
10 forskellige slags affald: Restaffald, mad, 
pap og papir, metal, glas og plast, tekstil, 
farligt affald samt drikke- og fødevare-
kartoner. 



Bliv pluskunde og få virksomhedsfordele
Ny erhvervskampagne skal hverve 
flere pluskunder blandt virksomheder 
i AffaldPlus-området. Kampagnen har 
været længe undervejs og skulle oprin-
deligt være afholdt i foråret 2020, men 
måtte udskydes og sættes på pause 
pga. COVID-19. 

Affaldssortering og direkte genbrug
Pluskunde-kampagnen har primært 
fokus på håndværkervirksomheder, fordi 
de har meget blandet affald, heriblandt 
genanvendelige materialer. Det er vigtigt 
for os i AffaldPlus at gøre opmærksom 
på, at affaldet skal sorteres, og ikke 
mindst hvordan det skal sorteres. Der-
udover har håndværkervirksomheder 
ofte også mange overskydende materi-
aler, der kan afleveres til direkte genbrug 
og på den måde få nyt liv.

Pluskunde-kampagnen handler således 
ikke kun om at hverve flere pluskunder, 
men også om at få flere håndværker-
virksomheder til at sortere og aflevere 
affald på genbrugspladsen og genan-
vendelige materialer til direkte genbrug.

Gratis fordele
Det er ikke et krav, at virksomheder 
opretter sig som pluskunde for at bruge 
genbrugspladserne, men det er et gratis 
tilbud, som vi håber, mange vil benytte. 
Faktisk anbefaler 3 ud af 4 ordningen. 
Der er nemlig mange fordele:
- Virksomheder kan følge alle indkørs-

ler online, da de er synlige med det 
samme

- Det er muligt at tilføje egne noter til 
indkørslerne og dermed få et godt 
overblik, fx med henblik på viderefak-
turering.

- Betaling for aflevering af farligt affald 
skal normalt betales særskilt, men 
som pluskunde bliver betalingen blot 
en del af den månedlige faktura.

- Ved henvendelse har personalet 
mulighed for at fritage pluskunder for 
betaling, hvis de afleverer entydigt 
privat affald i deres firmabil

Lokalt samarbejde skal 
brede kendskab til kampagnen ud
Syv lokale XL Byg-butikker har sagt ja til 
at samarbejde, så pluskunde-kampag-
nen kommer bredere ud. 

På vores genbrugspladser og i lokale 
XL Byg vil man derfor kunne møde en 
papfigur, der opfordrer ”dig i firmabil” 
til at blive pluskunde. Som supplement 
skriver vi også direkte ud til mere end 
3.300 virksomheder om de fordele, der 
er ved at blive pluskunde hos os. •

Fakta
- Det er gratis at blive plus-

kunde 
- 3 ud af 4 pluskunder anbefa-

ler ordningen
- Pluskunde-kampagnen kører  

i ugerne 43-45
- Alle pluskunder modtager 

nyhedsbrev maks. 4 gange 
om året

- I 2020 koster det 159 kr./
indkørsel at bruge genbrugs-
pladserne

 Tilmeld dig på affaldplus.dk/pluskunde



Næstved Biobrændsel på el
Til næste år står fjernvarmeværket 
Sorø Bioenergi klar til at fyre med 
have- og parkaffald. Men før det kan 
lade sig gøre, er det nødvendigt med en 
effektiv neddeler.

Næstved Biobrændsel modtager store 
mængder af haveaffald fra genbrugs-
pladser, haveaffaldspladser og fra 
haveordningerne i Ringsted og Slagelse 
Kommuner. Nærmere betegnet modta-
ger Næstved Biobrændsel cirka 55.000 
tons på årsbasis, og når der er travlt, 
modtager de op til 3.000 tons om ugen. 

Det er derfor besluttet, at AffaldPlus 
skal investere i en neddeler, så vi frem-
over kan omdanne haveaffaldet til flis 
med eget udstyr.

Miljøvenlig løsning 
Efter en sammenligning af udstyr ud 
fra kvalitet og kapacitet er AffaldPlus 

kommet frem til, at en eldrevet neddeler 
er den bedste løsning. En løsning, der 
tilgodeser både miljøet og driften. 

Den nye neddeler kan håndtere mini-
mum 150 kubikmeter haveaffald i timen, 
hvilket svarer til ca. 75 tons haveaffald. 
Sådan en maskine kræver en ordent-
lig transformerstation, der kan levere 
strømmen – og det kommer den så 
sandelig til at kunne! Den kommende 
transformerstation kan oplade 150 elbi-
ler med 6 ampere på én gang. Strømmen 
kommer AffaldPlus selv til at levere, da 
vi producerer en anselig mængde på 
Næstved Affaldsenergi. 

Neddeleren forventes i november. •

Psst! Var der pizza i bakken?
Det er ikke alle, der rammer helt plet, 
når de smider affald ud. Men det kan 
også være svært at finde ud af, hvad 
der hører hjemme i de forskellige 
beholdere. Fx skal brugte pizzabakker 
(selvom de er lavet af pap) i restaffald.

I Ram plet-kampagnen tager vi fat på 
de områder, hvor vi kan se, at borgerne 
laver fejl, selvom de forsøger at sortere 
rigtigt. Et af dem er pizzabakker, hvor 
mange tror, at de skal i beholderen 
til pap. Men det skal de ikke på grund 
af fedt og madrester, som ikke hører 
hjemme sammen med rent og tørt 
pap. Vi skal derfor fortælle borgerne, at 
pizza bakker skal i almindeligt restaffald.

Stor opbakning fra lokale pizzeriaer
Det allerbedste sted at fortælle om 
pizzabakken er lige dér, hvor man får 
den i hånden. Derfor har vi henvendt os 
til pizzeriaer i AffaldPlus-området – og 
fået positiv respons! 70 pizzeriaer vil 
gerne være med i kampagnen og oplyse 
borgerne om korrekt håndtering. 

Med en plakat på væggen og et klister-
mærke på bakken hjælper de os med at 
forbedre affaldssorteringen af pizza-
bakker, så endnu flere rammer plet, når 
de smider. •

Velbekomme!

Husk, pizzabakken 

skal i restaffald.

Ram plet når du smider ud!
Læs mere på affaldplus.dk/ram-plet
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Man orker næsten ikke at læse ordet 
’corona’ længere. Men ikke desto mindre 
må vi erkende, at corona har påvirket 
2020 en hel del. For AffaldPlus’ ved-
kommende har det bl.a. betydet lukkede 
butikker, genbrugspladser og arbejds-
pladser, samt en forsigtig genåbning 
med booking og nummersystem. 

Det er nu lidt mere end et halvt år siden, 
at Danmark lukkede ned, og corona er 
her stadig. PlusButikkerne og PlusByg 
har igen åbnet dørene, og man må sige, 
at det er blevet hverdag igen. 

For corona eller ej, så vidner både 
omsætningen og besøgstallet om, at 
borgerne er glade for vores butikker og 
genbrugsbyggemarked. Sammenligner 
vi september 2019 med september 

Plus i butikkerne 

Undervisning i Yder Zonen 
på corona-manér
På trods af corona-restriktionerne er YderZonens undervisningsforløb 
om bæredygtighed, affald og energiudnyttelse utrolig populære og efter-
spurgte af skolerne i AffaldPlus’ seks ejerkommuner. Der er med andre 
ord rift om de ledige undervisningsforløb.
   
Førhen modtog YderZonen ofte 2 klasser på samme dag, men for at passe 
på hinanden og undgå for mange mennesker samlet på ét sted, modtager 
YderZonen maks. en klasse om dagen. Efter undervisningen gøres formid-
lingscentret grundigt rent, så lokalerne er klar igen til næste dag. Selvom 
undervisningen foregår på ”corona-manér”, så nyder YderZonen at være i 
arbejdstøjet og modtage skoleklasser. •

2020, kan vi se en stigning på begge 
fronter. Besøgstallet er steget med 
4.600, og omsætningen er steget med 
203.690 kr. i vores butikker og gen-
brugsbyggemarked. •

De to diagrammer viser hhv. omsætningen 
(øverst) og besøgstallet (nederst) i Plus-
Butikkerne og PlusByg for september 2019 
og september 2020. 

PlusButikken i Slagelse åbnede i maj 2020 
og bidrager derfor ikke til tallene fra 2019.


