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AffaldPlus KPI’er 2020  

 

Afrapportering 

 

AffaldPlus afrapporterer én gang årligt på de af bestyrelsen fastsatte KPI’er. I 2020 har vores aktiviteter i AffaldPlus været stærkt 
præget af ændrede forudsætninger som følge af COVID-19 restriktionerne. Vi har måtte aflyse, udskyde og omprioritere en del 
projekter og planlagte aktiviteter, herunder også KPI-relaterede aktiviteter. Dette er naturligvis også afspejlet i årets afrapportering.  

På trods af restriktionerne pålagt fra centralt hold er vi dog alligevel lykkedes med en lang række mål. Nedenfor har vi opsamlet alle 
KPI’er, som blev fastlagt for 2020. KPI’erne er organiseret i forhold til, hvilket overordnet strategisk mål de understøtter, og det er 
desuden beskrevet, hvilket verdensmål og delmål den enkelte KPI kobler sig til.  
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Strategisk målsætning: 

 

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

1. Bedre genanvendelse af husstandsindsamlede fraktioner 
2. At gennemføre forsøg med nye fælles piktogrammer og farvezoneinddeling på Næstved Genbrugsplads 
3. Flytte genanvendeligt affald fra fraktionen "småt brændbart" til fraktionen "rest efter sortering" 
4. Indføre fraktionen ”Tekstiler” på alle genbrugspladser 
5. Lokalisere område for etablering af haveaffaldsplads i Sorø og ved Stillinge Strand 
6. AffaldPlus har gennemført mindst 1 udbud i overensstemmelse med ny indkøbspolitik i 2020 

 

Kravet om genanvendelse, som ejerkommunerne skal leve op til er: 50 % genanvendelse af syv fokusfraktioner inden 2022. I 
2020 var genanvendelsen af fokusfraktionerne 49,2 %. De indsamlingsordninger, som ejerkommunerne implementerede i 2018, 
har derfor generelt virket efter hensigten og har hævet genanvendelsen fra 32 % i 2017.  
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Bedre genanvendelse af husstandsindsamlede fraktioner  
 

 

 

 

KPI 2020 

Bedre gen-
anvendelse af 
husstandsind-
samlede 
fraktioner

Hvad gjorde vi 2020

Vi gennemførte 2 
kampagner 
("Ram Plet") med 
fokus på god 
sortering for at 
fremme 
kvaliteten af de 
genanvendelige 
materialer fra 
husstandene.

Resultat 

Genanvendelses-
procenten for 
AffaldPlus' 
kommuner ligger 
i 2020 på 49,2 
%. Der ses et lille 
fald i mængden 
af fejlsorteret 
affald henover 
2020.

Mål nået 

Hvad gør vi i 2021  

Vores 
kommunikations-
indsats i 2021vil 
fortsat have  
fokus på den 
gode sortering i 
borgernes 
genbrugsbehold-
ere.

Verdensmål 12.5
"Inden 2030 skal 

affaldsgenereringen 
væsentligt reduceres 
gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding 

og genbrug."

Udfordringer og forhindringer: Selvom de planlagte aktiviteter er gennemført, er det meget svært at vurdere effekten, 
da kommunikationsindsatser som regel først bærer frugt på lang sigt. Samtidig er der mange andre parametre end 
kommunikation, som spiller ind på genanvendelsen. Noget tyder på, at COVID-19-epidemien har haft indflydelse på 
affaldsmængderne og borgernes sortering. En måling i foråret sammenlignet med året før viser en markant stigning i 
fejlsorteret affald under nedlukningen af Danmark. Alligevel viser tendenslinjen et svagt faldt i fejlsorteret affald jævnt 
hen over kampagneperioden i 2020. 
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At gennemføre forsøg med nye fælles piktogrammer og farvezoneinddeling på Næstved 
Genbrugsplads 

 

 

 

 

 

 

 
  

KPI 2020 

At gennemføre 
forsøg med nye 
fælles 
piktogrammer og 
farvezoneind-
deling på 
Næstved 
Genbrugsplads

Hvad gjorde vi 2020

Nye skilte med de 
nye piktogrammer 
Omrokering af 
containerne, så de 
står mere grupperet 
efter farver. 
Nye skilteholdere. 
Undersøgelse af 
kunders og 
medarbejderes 
holdning til skiltning 
og indretning før 
projektets start.

Resultat 

Nye skilte opsat med 
få undtagelser

Indretning efter 
farve har ikke kunnet 
gennemføres helt.

Pga. Corona er det 
ikke undersøgt, om 
projektet har nået 
sine målsætninger.
Derfor heller ikke 
truffet beslutning om 
fremtidig indretning 
og skiltning på 
genbrugspladserne.

Mål nået 

Projektet er ikke 
nået i mål.

Hvad gør vi i 2021  

Opsætning af 
resterende skilte.
Undersøgelse af 
medarbejderes 
og kunders 
tilbagemelding på 
ny indretning og 
skilte.

Tage stilling til 
fremtidige skilte 
og indretning

Projektet understøtter 
verdensmål 12 

"Ansvarligt forbrug og 
produktion" og mere 
specifikt delmål 12.5: 

"Inden 2030 skal 
affaldsgenereringen 
væsentligt reduceres 
gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding 

og genbrug".

Udfordringer og forhindringer: Levering og opsætning af skilte er trukket i langdrag pga. 
hjemsendte medarbejdere. Rokering af containere efter farvezone er udfordret af 
pladsens indretning. Kundeundersøgelser kan ikke gennemføres i samme form som før 
Corona. 
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Flytte genanvendeligt affald fra fraktionen "småt brændbart" til fraktionen "rest efter sortering" 
 

 

 

 

  

KPI 2020 

Flytte 
genanvendeligt 
affald fra 
fraktionen "småt 
brændbart" til 
fraktionen "rest 
efter sortering".

Hvad gjorde vi 2020

De to 
genbrugspladser i 
Mogenstrup og 
Haslev er 
udpeget som 
forsøgspladser i 
september 2020. 

Resultat 

Forsøgene er ikke 
opstartet. 

Mål nået 

Projektet er ikke 
nået i mål.

Hvad gør vi i 2021  

Forsøgene 
overføres til 2021 
som del af KPI 
vedr. stort og 
småt brændbart. 

Projektet understøtter 
verdensmål 12 

"Ansvarligt forbrug og 
produktion" og mere 
specifikt delmål 12.5: 

"Inden 2030 skal 
affaldsgenereringen 
væsentligt reduceres 
gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding 

og genbrug".

Udfordringer og forhindringer: Pga. Corona var det ikke hensigtsmæssigt at udføre 
forsøg på genbrugspladserne, og de er derfor udskudt til 2021.  
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Indføre fraktionen "Tekstiler" på alle genbrugspladser 

 

 

 

 

 
  

KPI 2020 

Indføre 
fraktionen 
"Tekstiler" på alle 
genbrugspladser. 

Hvad gjorde vi 2020

Fraktionen er 
indført på alle 
store 
genbrugspladser i 
2020. 
Mangler 
fraktionen på alle 
små 
genbrugspladser. 

Resultat 

Fraktionen er 
indført på alle 
hovedpladser i 
2020.

Mål nået 

Projektet er 
delvist nået i mål.

Hvad gør vi i 2021  

Fraktionen 
indføres på de 
sidste pladser i 
2021. 

Projektet understøtter 
verdensmål 12 

"Ansvarligt forbrug og 
produktion" og mere 
specifikt delmål 12.5: 

"Inden 2030 skal 
affaldsgenereringen 
væsentligt reduceres 
gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding 

og genbrug".

Udfordringer og forhindringer: Problemer med afsætning af tekstil-fraktionen, da der i 
2020 ikke er nok modtageanlæg. 
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Lokalisere område for etablering af haveaffaldsplads i Sorø og ved Stillinge Strand 
 

 

 

 

 

 

  

KPI 2020 

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

Få accept fra 
planmyndighed til 
arealdisponering.

Hvad gjorde vi 2020

Pengene er afsat i 
budget 2021. 

Egnede pladser er 
lokaliseret og 
forhandlinger med 
grundejere påbegyndt. 

Resultat 

Sorø:

Nabo, som vi har 
forhandlet med, ønsker 
ikke at sælge. Nyt 
område skal findes.

Stillinge Strand:

Egnet areal er fundet, 
dog ikke forhandlet på 
plads med grundejer. 
Der er et skitseforslag. 

Mål nået 

Projektet er ikke nået i 
mål.

Hvad gør vi i 2021  

Forsætter i 2021 samt 
evt. tilføjelse af ekstra 
haveaffaldsplads i 
Vemmelev i forbindelse 
med lukning af 
genbrugspladsen. 

Projektet understøtter 
verdensmål 11 

"Bæredygtige byer og 
lokalsamfund" og mere 
specifikt delmål 11.6: 

"Minimer byernes 
miljøpåvirkning".

Udfordringer og forhindringer: Der bør være en tekst her 
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AffaldPlus har gennemført mindst 1 udbud i overensstemmelse med ny indkøbspolitik i 2020 
 
 

 

 

 

 

KPI 2020 

Udvikling af ny 
indkøbspolitik 2020, 
samt gennemføre 
mindst 1 udbud i 
overensstemmelse 
med ny indkøbspolitik 
i 2020. AffaldPlus 
indarbejder i sin 
indkøbspolitik, at der 
skal være 
formulerede 
genanvendelses- og 
miljøkrav til 
produkter/ydelser 

Hvad gjorde vi 2020

Udviklingen af ny 
indkøbspolitik er 
igangsat, og første 
udkast er skrevet. 

AffaldPlus undersøgte 
muligheden for at indgå 
i et tværgående 
samarbejde med øvrige 
kommuner o.l. omkring 
bæredygtige, grønne 
indkøb, bl.a. 
Partnerskab for 
Offentlige Grønne 
Indkøb. 

Resultat 

Udkast til ny 
indkøbspolitik 
fremlægges snarest 
i 2021 for 
chefgruppen. 

Medlemskab af 
POGI overvejes. 

Mål nået 

Projektet er ikke 
nået i mål.

Hvad gør vi i 2021  

I 2021 færdiggøres 
ny indkøbspolitik/ 
indkøbsstrategi, og 
alle følgende indkøb 
vil følge denne. Der 
træffes beslutning 
ang. medlemskab af 
POGI.

Projektet understøtter 
verdensmål 12, mere 
præcist 12.7: Der skal 
fremmes bæredygtige 

offentlige 
indkøbspraksis i 

overensstemmelse med 
nationale politikker og 

prioriteter.

Udfordringer og forhindringer: Grundet COVID-19-restriktioner har tidspres stået i vejen 
for prioritering af udviklingen af ny indkøbspolitik.  
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Strategisk målsætning: 

Øge andelen af direkte genbrug 
 

1. Etablering af genbrugsbutik i Slagelse og etablering af PlusMarked i Ringsted 
2. Øge samarbejde med virksomheder gennem indførsel af "direkte genbrug for virksomheder" på yderligere 2 lokaliteter  
3. Gennemføre forsøg med reparation af hårde hvidevarer 
4. Gennemføre forsøg med reparationscafé 

 

Generelt er det lykkedes at øge andelen af direkte genbrug gennem etableringen af PlusButikker og -Markeder. AffaldPlus’ model for 
arbejdet udfordres af affaldsforliget fra juni 2020, men de fremtidige rammer forventes først formuleret i nye bekendtgørelser i 
efteråret 2021. 
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Etablering af genbrugsbutik i Slagelse og etablering af PlusMarked i Ringsted 
 

 

 

 

 

  

KPI 2020 

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

Hvad gjorde vi 2020

Åbnede ny 
PlusButik 16. maj 
2020.

Ringsted afventer 
grundet 
usikkerhed om 
den nye 
klimaplan.

Resultat 

Fik etableret en 
butik, der 
omsatte ca. 250 
tons genbrug i 
2020.

Mål nået 

Projektet er nået 
i mål.

Hvad gør vi i 2021  

For 2021 er 
forventningen ca. 
400 tons genbrug 
for den nye butik 
i Slagelse og 
1.900 tons total 
for 
PlusButikkerne. 

Projektet understøtter 
verdensmål 12 

"Ansvarligt forbrug og 
produktion" og mere 
specifikt delmål 12.5: 

"Inden 2030 skal 
affaldsgenereringen 
væsentligt reduceres 
gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding 

og genbrug".

Udfordringer og forhindringer: Corona har i 2020 været en stor udfordring og vil være 
det i 2021, hvor butikken er nødsaget til at holde lukket grundet restriktioner.  
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Øge samarbejdet med virksomheder gennem indførsel af "direkte genbrug for virksomheder" på 
yderligere 2 lokaliteter 

 
 

 

KPI 2020 

Øge samarbejdet 
med 
virksomheder 
gennem indførsel 
af "direkte 
genbrug for 
virksomheder" på 
yderligere 2 
lokaliteter. 

Hvad gjorde vi 2020

Forsøgene er ikke 
opstartet. 

Resultat 

Forsøgene er ikke 
opstartet. 

Mål nået 

Projektet er ikke 
startet. 

Hvad gør vi i 2021  

Vi forsøger at øge 
samarbejdet på 
de i forvejen 
ejede lokaliteter, 
PlusByg og 
PlusButikkerne.

Projektet understøtter 
verdensmål 12 

"Ansvarligt forbrug og 
produktion" og mere 
specifikt delmål 12.5: 

"Inden 2030 skal 
affaldsgenereringen 
væsentligt reduceres 
gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding 

og genbrug".

Udfordringer og forhindringer: Pga. Corona er forsøgene ikke opstartet. 
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Gennemføre forsøg med reparation af hårde hvidevarer 
 

 

 

 

KPI 2020 

Gennemføre 
forsøg med 
reparation af 
hårde 
hvidevarer. 

Hvad gjorde vi 2020

Forsøgene er 
ikke opstartet 
pga. corona. 

Resultat 

Forsøgene er 
ikke opstartet 
pga. corona. 

Mål nået 

Projektet er 
ikke nået i mål.

Hvad gør vi i 2021  

Forsøgene 
overføres til 
2021. 

Projektet understøtter 
verdensmål 8 

"Anstændige jobs og 
økonomisk vækst" og 
mere specifikt delmål 

8.4: "Brug 
ressourcerne effektivt i 
forbrug og produktion".

Udfordringer og forhindringer: Pga. Corona var det ikke hensigtsmæssigt at udføre 
forsøgene, og de er derfor udskudt til 2021.  



AffaldPlus KPI’er 2020 – afrapportering 

 

 

14 
 

Gennemføre forsøg med reparationscafé 
 

 

 

 

  

KPI 2020 

Gennemføre 
forsøg med 
reparationscafé.

Hvad gjorde vi 2020

Indledende 
undersøgelser om 
drift af cafe med 
foreninger.

Planlagte 
workshop måtte 
udskydes pga. 
corona.

Resultat 

Forsøgene er ikke 
opstartet, da det 
forsikringsmæssi
gt ikke er 
hensigtmæssigt. 

Mål nået 

Projektet er ikke 
nået i mål.

Hvad gør vi i 2021  

Vil afholde 
reparationscafe 
dog planlagt og 
afholdt af 
AffaldPlus i 
samarbejde 
mellem GBA og 
KOM.

Projektet understøtter 
verdensmål 8 

"Anstændige jobs og 
økonomisk vækst" og 
mere specifikt delmål 

8.4: "Brug 
ressourcerne effektivt i 
forbrug og produktion".

Udfordringer og forhindringer: Grundet udfordringer med forsikringer er forsøgene ikke 
opstartet. Endvidere har Corona medført, at det videre arbejde er sat i bero. 
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Strategisk målsætning: 

Optimere bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion 
 

1. AffaldPlus er dobbelt så gode som lovgivningens miljøkrav på energiområdet 
2. Miljøcertificering af Sorø Fjernvarme 
3. Kortlægning af, hvad der skal til for at etablere Carbon Capture (CO2 fangst) 

 

AffaldPlus når et stort skridt videre med bæredygtig og miljøvenlig energiproduktion gennem etableringen af Sorø Bioenergi, som 
sættes i drift i sommeren 2021, samtidig med at der fortsat optimeres på de to affaldsenergianlæg. 
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AffaldPlus er dobbelt så gode som lovgivningens miljøkrav på energiområdet 
 

 
 

 

  

KPI 2020 

AffaldPlus er 
dobbelt så

gode som 
lovgivningens

miljøkrav på 
energiområdet.

Hvad gjorde vi 2020

Fokus og 
løbende 
justering af 
renseværktøjer

Resultat 

Reduktion i 
udledningen af 
miljøbelastende 
stoffer

Mål nået 

Hvad gør vi i 2021  

Fortsætter med 
at have fokus 
på området de 
næste år

Verdensmål 11 
bæredygtige byer og 
lokalsamfund, 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"

Udfordringer og forhindringer: Fastholdelse af fokus og at finde forbedringer kan blive 
presset. Endvidere kommer der skærpede grænseværdier i 2023, som vil gøre målene 
svære at nå. 
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Miljøcertificering af Sorø Fjernvarme 
 

 
 

 

 

  

KPI 2020 

Miljøcertificering 
af Sorø 
Fjernvarme.

Hvad gjorde vi 2020

Kun få 
indledende tiltag

Resultat 

Mål ikke nået
Mål nået 

Hvad gør vi i 2021  

Udsættes til 
2022/2023

Verdensmål 11 
bæredygtige byer og 
lokalsamfund, 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"

Udfordringer og forhindringer: KPI ikke påbegyndt. Arbejdet med bygning af Sorø 
Bioenergi har og tager alt tiden, således vil det ikke være muligt at nå målet før 
2022/2023 hvis det skal gøres med de eksisterende ressourcer, hvilket det vil kræve da 
lokalkendskab er vigtigt i processen. 
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Kortlægning af, hvad der skal til for at etablere Carbon Capture (CO2 fangst) 
 

 
 

 

 

 

KPI 2020 

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

Hvad gjorde vi 2020

Deltog i 
forskellige 
aktiviteter i 
arbejdsgruppe i 
Dansk 
Affaldsforening.
Samt udarbejdet 
forskellige 
analyser

Resultat 

Teknologien 
findes og prisen 
herfor kendes.

Mål nået 

Hvad gør vi i 2021  

Fortsætter 
arbejdet i 
arbejdsgruppen i 
DAF.
Indgår aftale med 
konsulent om 
udarbejdelse af 
specefik analyse 
for CC for NAE 

Verdensmål 11 
bæredygtige byer og 
lokalsamfund, 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"

Udfordringer og forhindringer: Vi er nu vidende om, hvad der skal til for at etablere 
Carbon Capture. Udfordringen er, at der skal etableres en infrastruktur til deponering / 
viderebehandling af den fangede CO2 
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Strategisk målsætning: 

Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i ejerkommunerne 
 

1. Indgåelse af aftale med SK Forsyning om fremtidig varmeafsætning i Slagelse 
2. Afklaring vedrørende ovnlinje 2 og 3 i Næstved 
3. Optimering af interne transportopgaver 
4. Udarbejdelse af bæredygtighedsrapport 
5. Etablering af nyt auditorie 
6. Aktiv Arbejdsplads 
7. Øge biodiversiteten på AffaldPlus’ arealer 
8. Etablering af KLAP-job ENA og GBP 

 

Målsætningen om lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet er i 2020 blevet udfordret af SK Forsynings ønske om, at Slagelse 
Affaldsenergi lukkes hurtigst muligt. Der arbejdes videre med denne udfordring i 2021. 
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Indgåelse af aftale med SK Forsyning om fremtidig varmeafsætning i Slagelse 
 

 
 

 

 

KPI 2020 

Indgåelse af 
aftale med SK 
Forsyning om 
fremtidig 
varmeafsætning i 
Slagelse

Hvad gjorde vi 2020

Der er fremsendt 
projektforslag om 
fortsættelse af 
Slagelse 
Affaldsenergi 
frem til 2030
Der er forhandlet 
med SK 
Forsyning om 
fortsat 
samarbejde

Resultat 

Slagelse 
Kommune vil ikke 
pålægge SK 
Forsyning 
aftagepligt
SK Forsyning 
ønsker ikke at 
modtage varmen

Mål nået 

Hvad gør vi i 2021  

Slagelses 
borgmester vil 
indkalde  
AffaldPlus til 
forhandlinger om 
det videre 
samarbejde og 
aftale om 
leveranceperiode

Verdensmål 7, delmål 
7.1: "Inden 2030 skal 
der sikres universel 

adgang til pålidelig og 
moderne 

energiforsyning til en 
overkommelig pris"

Udfordringer og forhindringer: Politisk på landsniveau og på lokalniveau ønskes der 
generelt ikke afbrænding af affald i Danmark og i Slagelse. Udfordringen er 
tidshorisonten for en lukning, landspolitisk en realistisk tilgang med en lukning mellem 
2026 og 2030, hvorimod SK Forsyning og delvist Slagelse Kommune vil lukke Slagelse 
Affaldsenergi efter udgangen af 2021. 
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Afklaring vedrørende ovnlinje 2 og 3 i Næstved 
 

 
 

 

 

KPI 2020 

Afklaring 
vedrørende 
ovnlinje 2 og 3 
i Næstved.

Hvad gjorde vi 2020

Der er udført 
en række 
forsøg med 
forskellige 
brændselstyper

Der er 
analyseret for 
hvilke krav der 
er gældende 
fremover

Resultat 

Drift af ovnlinje 
2 og 3 er en 
mulighed både 
med affald og 
biomasse som 
brændsel

Mål nået 

Hvad gør vi i 2021  

Der skal 
gennemføres 
flere analyser 
omkring 
økonomi, drift 
og vedligehold 
efter 2023 

Verdensmål 7, delmål 
7.1: "Inden 2030 skal 
der sikres universel 

adgang til pålidelig og 
moderne 

energiforsyning til en 
overkommelig pris"

Udfordringer og forhindringer: En udfordring er, hvilke affaldsmængder der skal 
behandles på hvilke anlæg hos AffaldPlus. En anden udfordring er udviklingen i prisen 
på CO2-kvoter, som kan gøre det svært at brænde store mængder affald fremfor f.eks. 
biomasse. 
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Optimering af interne transportopgaver 

 

 

 

  

KPI 2020 

Optimering af 
interne 
transportopgav
er

Hvad gjorde vi 2020

Glatbane 
kursus blev 
gennemført 

Resultat 

Delvist 
gennemført. 

Mål nået 

Projektet er 
ikke nået i mål.

Hvad gør vi i 2021  

Forsættes i 
efteråret 2021. 

Projektet understøtter 
verdensmål 8 

"Anstændige jobs og 
økonomisk vækst" og 
mere specifikt delmål 

8.4: "Brug 
ressourcerne effektivt i 
forbrug og produktion".

Udfordringer og forhindringer: Kurser (kør grønt) kunne ikke afholdes pga. Corona. 
Produktionsmæssigt kan kurser først genoptages medio november 2021.  
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Udarbejde bæredygtighedsrapport 

 

                                  
 

  

KPI 2020 

Udarbejdelse af 
bæredygtighedsr
apport  

Hvad gjorde vi 2020

I 2020 udviklede 
og lancerede 
AffaldPlus 
virksomhedens 
første 
bæredygtigheds 
rapport for 2019 

Resultat 
Bæredygtigheds
rapporten blev 
taget godt imod 
hos bestyrelsen, 
og det blev 
besluttet af 
denne, at 
bæredygtigheds 
rapporten skal 
udkomme hvert 
år. 

Mål nået 

Hvad gør vi i 2021  

I 2021 vil vi 
lancere 
bæredygtigheds 
rapport for 
2020.

Verdensmål 12, 
delmål 12.8: Inden 

2030 skal det sikres, 
at mennesker alle 
steder, har den 

relevante 
information og viden 

om bæredygtig 
udvikling og livsstil i 

harmoni med 
naturen.

Udfordringer og forhindringer: Vi oplevede ikke umiddelbart udfordringer med at komme 
i mål med KPIen.  
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Etablering af nyt auditorie 
 

                                  
  

KPI 2020 

Etablering af nyt 
undervisnings-
hus:
1. Skabe fysiske 
rammer der gør 
det muligt at få 
flere besøgende i 
Yderzonen. 
2. Skabe plads til 
ungdoms-
uddannelserne

Hvad gjorde vi 2020

Gennemført
indledende 
arbejde i forhold 
til opførelse af 
nyt 
undervisnings-
hus. Projektering 
er påbegyndt og 
forventes færdig 
ultimo februar 
2021.

Resultat 
Pga. Corona og 
nye byggeregler 
har det ikke 
været muligt at 
færdiggøre 
projekteringen og 
opføre huset i 
2020.

Mål nået 

80 % af 
projekteringen er 
gennemført

Hvad gør vi i 2021  

Færdiggøre 
projekteringen og 
opføre det nye 
under-
visningshus. 
Igangsætte og 
færdiggøre 
udvikling af 
læringsstationer 
til under-
visningshuset.

Verdensmål 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..."

Udfordringer og forhindringer: Pga. Corona og nye byggeregler har det ikke været muligt 
at færdiggøre projekteringen og opføre huset i 2020. 
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Aktiv Arbejdsplads 
 

 

 

 

KPI 2020 

Aktiv 
Arbejdsplads

Hvad gjorde vi 2020

Vi indførte 1 times 
frivillig, men 
arbejdsgiverbetalt 
motion om ugen for 
alle ansatte i 
AffaldPlus.
Projektet er en del 
af Dansk 
Firmadrætsforbunds 
og Trygfondens 
projekt "Flere aktive 
arbejdspladser".

Resultat 

Aktivering af 
medarbejdere, der 
normalt ikke er 
aktive.

Grin og sved på 
panden under 
aktiviteter.

Projekt stærkt 
udfordret af Corona.

Ikke alle 
medarbejdere har 
ønsket at deltage.

Mål nået 

Projektet er 
gennemført.

Hvad gør vi i 2021  

Vi evaluerer 
projektet, når 
ekstern rapportering 
foreligger fra Dansk 
Firmaidrætsforbund. 
Herefter tages der 
stilling til, om 
medarbejderne 
fortsat skal tilbydes 
motion i 
arbejdstiden og i 
hvilken form.

Projektet 
understøtter 
verdensmål 3 

"Sundhed og trivsel" 
og mere specifikt 
delmål 3.4 mht. at 

fremme den mentale 
sundhed og trivsel.

Udfordringer og forhindringer: Selvom vi nåede i mål med projektet, oplevede vi store 
udfordringer med vores aktiviteter pga. COVID-19-restriktioner. 
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 Øge biodiversiteten på AffaldPlus' arealer 
 

 
 

 
  

KPI 2020 

Øge biodiversiteten 
på AffaldPlus' 
arealer

Hvad gjorde vi 2020

Alle anlæg og 
pladser er besøgt 
og gennemgået i 2. 
halvår af 2020.

Resultat 

Der er udarbejdet 
notat med 
observationer og 
forslag til tiltag.
Der er udarbejdet 
udkast til 
beskrivelse af 
forbedringsforslag

Mål nået 

Projektet ikke 
afsluttet

Hvad gør vi i 2021  

Projektet 
færdiggøres med 
udsendelse af 
katalog med 
forberingsforslag til 
pladser og anlæg. 
Ledelsen vurderer, 
hvor det er relevant 
at lave tiltag i 2021 
(ny KPI)

Verdensmål 15, delmål 
15,5 - Livet på land -

Stoppe tab af 
biodiversitet

Udfordringer og forhindringer Projektet er ikke gennemført, da der mangler sidste møde med 
gartner (Corona-aflyst) til færdiggørelse af notat og derefter udsendelse af materialet til 
teamledere og chefer til praktisk udførelse på nogle pladser/anlæg i 2021 og efterfølgende 
år. 
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Etablering af KLAP-job – ENA og GBA 
 

 
 

 

 

 

 

KPI 2020 

Etablering af 
KLAP-job.

Hvad gjorde vi 2020

I GBA blev der 
udarbejdet en 
række 
værktøjer til 
etableringen af 
KLAP-job.
ENA har 
tilsluttet sig 
arbejdet.

Resultat 

I GBA er der 
ansat 3 i KLAP-
job i team 4.

I ENA er der 
ansat 0 i KLAP-
job.

Mål nået 

Projektet er 
ikke nået i mål.

Hvad gør vi i 2021  

Når Corona 
ikke forhindrer 
ikke-kritiske 
funktioner i at 
møde ind 
fysisk, vil 
processen 
fortsætte

Verdensmål 8, delmål 
8.5: "Inden 2030 skal 

der opnås fuld og 
produktiv 

beskæftigelse og 
anstændigt arbejde for 
alle kvinder og mænd, 
herunder også unge og 

personer med 
handicap, og med lige 

løn for arbejde af 
samme værdi"

Udfordringer og forhindringer: Corona har stoppet for den videre udvikling af 
ansættelse af flere i KLAP-job. Når situationen tillader det igen, vil processen fortsætte. 
Ansættelsesforhold kan være en udfordring i HR, kræver mere styring og planlægning 
af den enkelte medarbejder.  

 


