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Ny affaldsbekendtgørelse i julegave
Den 24. december fik vi alle en længe 
ventet julegave: Den nye affaldsbe-
kendtgørelse! Som led i ’Klimaplanen 
om en grøn affaldssektor’ er målene 
med den nye bekendtgørelse bl.a. at 
strømline affaldsindsamlingen og øge 
genanvendelsen.

Med den nye affaldsbekendtgørelse 
bliver det et krav, at alle kommuner 
frem over skal indsamle 10 forskellige 
affaldsfraktioner fra husstandene: Mad, 
papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, 
drikke- og fødevarekartoner, restaffald 
og farligt affald. Henteordningerne skal 
træde i kraft fra 1. juli 2021 med und-
tagelse af tekstilaffald, som først skal 
indsamles fra 2022. Derudover er det 
også et krav, at alle kommuner mærker 
affaldsbeholderne med piktogrammer 
fra det fælles piktogramsystem.

Kommunerne i dilemma
Et af målene med affaldsforliget var, 
at en standardisering skulle gøre det 
nemmere for landets borgere. I Affald-
Plus’ område kan forliget paradoksalt 
nok få den modsatte effekt. Den af-
faldsbekendtgørelse, som blev offent-
liggjort den 24. december 2020, sætter 
reelt kommunerne i et dilemma mellem 
at overholde dens tidsfrister og dens 
krav til at sende planer og regulativer i 
høring.

Næstved Kommune valgte umiddelbart 
efter indgåelsen af affaldsforliget at 
igangsætte arbejdet med henblik på at 
implementere sin egen version af ind-
samlingen af de 10 fraktioner pr. 1. juli 
2021. I Næstved Kommune har man en 
byrådsbeslutning om hurtigst muligt at 
ændre indsamlingen af glas, så det ind-
samlede glas kan håndteres af Reiling og 
dermed fastholde den lokale glasklynge 
i kommunen.

De fem øvrige kommuner valgte at 
afvente, at lovgivningen faldt på plads, 
så man i fællesskab kunne blive enige 
om, hvordan indsamlingen skal foregå i 
AffaldPlus’ område. Både af økonomiske 
årsager, men også for at sikre god kom-
munikation og borgernes aktive medvir-
ken, fandt man det mest hensigtsmæs-
sigt at indføre nye indsamlingsordninger, 
når de nuværende kontrakter udløber 
i 2023. Man henholdt sig også til en 
formulering i affaldsforliget om, at ”eksi-
sterende aftaler må løbe ud.”

AffaldPlus-kommunerne husstandsind-
samler i dag 7 af de 10 affaldstyper, og 
opfylder i øvrigt stort set det genan-
vendelsesmål, som er sat for 2022 i den 
endnu gældende nationale affaldsplan.

Det vil være muligt at arbejde med en 
successiv indførelse af de husstands-

nære indsamlinger af de affaldstyper, 
der p.t. mangler. I første omgang kunne 
det fx være husstandsindsamling af far-
ligt affald, men også (evt. som en del af 
storskraldsordninger) folier samt mad- 
og drikkekartoner og måske tekstilaf-
fald. Dette indtil den endelige udrulning 
af de nye ordninger med indsamling af 
alle fraktioner i fast materiale – og med 
ophør af MGP-indsamling – så kan finde 
sted som oprindeligt forudsat i 2023.

Målet er ensartethed
Det er den enkelte kommune, som 
beslutter, hvordan man vil arbejde videre 
med indsamlingen af de 10 fraktioner. 
AffaldPlus faciliterer drøftelser af dette 
samt bidrager med affaldsdata, bereg-
ninger af potentialer og forslag til løs-
ninger. AffaldPlus deltager i drøftelserne 
med det perspektiv, at der skal være 
bedst mulige afsætningsmuligheder for 
de indsamlede fraktioner.

Der er store fordele ved, at indsamlingen 
i de 6 ejerkommuner foregår på samme 
måde, særligt i forhold til afsætning 
af affaldet og kommunikation med 
borgerne, og Næstved Kommune har 
tilkendegivet, at man også fremadrettet 
vil arbejde for dette.

Forbud mod afbrænding af haveaffald
Fremover må haveaffald ikke forbræn-
des, men skal derimod indsamles til 
genanvendelse. Heldigvis sætter dette 
forbud ikke en stopper for AffaldPlus’ 
kommende fjernvarmeværk, Sorø 
Bioenergi, der skal energiudnytte lokalt 
have- og parkaffald.

Det skyldes, at forbuddet mod afbræn-
ding af haveaffald kun omhandler det 
komposterbare haveaffald og   ikke det 
vedholdige, som Sorø Bioenergi kommer 
til at fyre med. •



Slagelse Affaldsenergi havnet på ”dødsliste”
Ud over mere genanvendelse er målet 
i ’Klimaplan om en grøn affaldssektor’ 
også langt mindre forbrænding. Derfor 
er KL blevet bedt om at udarbejde en 
liste over forbrændingsanlæg, der står 
til at lukke inden 2030. 10 anlæg, heri-
blandt AffaldPlus’ forbrændingsanlæg i 
Slagelse, er på ”dødslisten”.

I sommeren 2020 blev et bredt flertal 
i Folketinget enige om en klimaaftale 
for affaldsområdet, hvor KL fik til op-
gave at udarbejde en plan for, hvordan 
den danske forbrændingskapacitet kan 
reduceres med 30 % frem mod 2030. Det 
har nu resulteret i en ”dødsliste” med 
oplistning af anlæg, der står til at lukke 
ud fra kriterier i klimaaftalen.

De 10 anlæg, der ifølge tilpasningspla-
nen skal tages ud af drift, er:
- Aars Fjernvarme
- AffaldPlus (Slagelse)
- Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 

(Hjørring)
- ARGO (Roskilde)
- Bornholms Affaldsbehandling
- Hammel Fjernvarme
- I/S Norfors (Hørsholm)
- MEC Bioheat & Power (Holstebro)
- Svendborg Kraftvarme A/S
- Sønderborg Kraftvarme I/S

Energistyrelsen skal nu vurdere KL’s 
tilpasningsplan for affaldsenergi-ka-
paciteten og forventes at melde tilbage 
til forligspartierne den 15. februar. 
Herefter skal lovgivningen tilpasses, så 
tilpasningsplanen kan udføres. 

Næstved Affaldsenergi 
er klar til at tage over
AffaldPlus har selv søgt om at lukke 
Slagelse Affaldsenergi med udgangen af 
2030, og det kommer derfor ikke som en 
overraskelse, at anlægget er blandt de 
10, der forventes at lukke. Hvis det bliver 
besluttet, at anlægget i Slagelse skal 
lukke, vil Næstved Affaldsenergi være i 
stand til at håndtere de forbrændings-

egnede mængder fra alle seks ejerkom-
muner.

Det vil dog være uhensigtsmæssigt og 
økonomisk et stort tab for affaldskun-
derne og alle de seks ejerkommuner at 
lukke anlægget før 2030. Den mulighed 
er ellers blevet nævnt i forbindelse med, 
at fagudvalget i Slagelse Kommune for 
nyligt har besluttet ikke at pålægge 
SK Forsyning at aftage affaldsvarme 
fra Slagelse Affaldsenergi efter 2021. 
AffaldPlus er i øjeblikket i dialog med 
Slagelse Kommune om den sag. •

Slagelse Affaldsenergi er blandt de anlæg, 
der ifølge KL’s tilpasningsplan skal lukke.

Næstved Affaldsenergi er klar til at tage over, 
hvis Slagelse Affaldsenergi skal lukkes.



Som affaldsselskab er AffaldPlus en 
del af den kritiske infrastruktur og har 
derved en vigtig rolle i forhold til at 
holde hjulene i gang ved at fortsætte 
affaldsindsamlingen og holde gen-
brugs- og haveaffaldspladser åbne 
som normalt – også under en pandemi.

Fordi samfundet mere eller mindre 
lukker ned, så stopper mængden af 
affald ikke, og borgerne skal kunne 
komme af med deres affald. Det har 
krævet fleksibilitet, omstillingsparathed 
og ikke mindst kreativitet at holde gang 
i hjulene.

For at overholde Corona-restriktionerne 
har vi løbende været nødt til at udvikle 
og indføre tiltag i vores butikker og på 
vores genbrugs- og haveaffaldspladser. 
Det har bl.a. medført periodisk trafiktæl-
ling og brug af bookingsystem for at 
kunne leve op til restriktionerne, men 
også for at sikre et trygt besøg for vores 
kunder.

En anderledes affaldstype
Situationen med aflivning af op imod 17 
mio. mink i Danmark skabte et behov 
for sikker affaldsbehandling af de afli-
vede dyr. Under normale forhold blev de 

afpelsede mink afsat til DAKA, der dog 
ikke havde kapacitet til at modtage de 
enorme mængder mink, som minkindu-
strien stod med på grund af masseafliv-
ningerne. Derfor spurgte Miljøstyrelsen 
flere affaldsselskaber, heriblandt Affald-
Plus, om de kunne hjælpe med opgaven. 
Og det var vi selvfølgelig klar til! 

Af den grund kunne vi i november 
modtage de første containere med 
aflivede, ikke-smittede mink. De blev 
efterfølgende destrueret i vores affalds-
energianlæg i Næstved, hvor forbræn-
dingen sker under høje temperaturer 
på omkring de 1000 grader. Sidenhen 
har vi modtaget ca. 3 containerfulde 
ikke-smittede mink, der blev brændt 
hurtigst muligt efter modtagelsen. 
Når minkene brændes på vores anlæg, 
energiudnyttes de og omdannes til 
elektricitet og fjernvarme.

Live-salg fra PlusButikkerne 
I december måtte PlusButikkerne igen 
lade sig lukke, da detailhandlen blev 
lukket helt ned i december-januar – og 

så måtte der tænkes kreativt! For når 
kunderne ikke kan komme i PlusButik-
kerne, så må PlusButikkerne komme til 
kunderne.

Via Facebook/PlusButikkerne holder 
PlusButikkerne i Næstved, Rønnede og 
Slagelse samt genbrugsbyggemarkedet 
PlusByg live-salg flere gange om ugen. 
På disse live-salg går en medarbejder 
rundt i en af butikkerne og præsenterer 
varerne og den pågældende pris. Kun-
derne kan så hjemmefra kommentere og 
på den måde købe varer i butikken – helt 
uden fysisk at være til stede. 

Og det er faldet i god jord, for der er 
rigtig mange kunder, der interagerer, 
dvs. følger udsendelsen og kommente-
rer undervejs. Fx, når der er en vare, som 
de ønsker at købe. De varer, som kun-
derne køber, udleveres efterfølgende fra 
de pågældende butikker, der har holdt 
live-salg.

Følg gerne selv med på Facebook/Plus-
Butikkerne. 

Indtil videre har PlusButikkerne solgt for 
ca. 50.000 kr. fordelt på 5 live-stream-
inger. Det er selvfølgelig god service 
overfor kunderne, men butikkerne gør 
det også for ikke at ende med overfyldt 
lager. •

COVID-19 kræver fleksibilitet 
og omstillingsparathed 

For at leve op til de nye Corona-restriktio-
ner i marts/april 2020, valgte vi at indføre 
et nyt bookingsystem på alle genbrugsplad-
ser. I dag skal kunderne ikke booke en tid, 
før de må besøge vores genbrugspladser.
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GenbrugsBooking
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Alle vores genbrugs- og haveaffaldspladser holder fortsat åbne 
i normal åbningstid. Men fra 7. januar 2021 blev der indført et 
sæt nye restriktioner på genbrugspladserne. 

Følgende retningslinjer gælder:
• Bliv i bilen til der bliver ledigt ved containeren
• Hold afstand på minimum 2 m til andre kunder og med-

arbejdere
• Brug mundbind/visir på pladsen
• Medbring egen skovl/kost
• Vær få om at benytte genbrugspladsen
• Vis hensyn og tålmodighed
• Husk god håndhygiejne før, under og efter besøget

Nye restriktioner på genbrugspladserne

Nu skyder byggeriet af Sorø Bioenergi 
rigtig i vejret
Der er sket rigtig meget på byggeriet af det kommende fjern-
varmeværk, Sorø Bioenergi, siden første spadestik d. 3. juni 
2020.

Forbrændingsudstyret er så stort og tungt, at det ikke er muligt 
at køre det ind, når anlægget er færdigbygget. Derfor blev det 
som noget af det første løftet ind på plads og installeret, inden 
et skelet af stål blev bygget op omkring det.

Men nu er byggeriet begyndt at skyde i vejret. Lige nu er byg-
geriet ca. halvvejs, og den kommende administration er ved at 
tage form. Stålkonstruktionen lader dog vente lidt på sig, da det 
i uge 2 er silo-området, der står for skud. På LinkedIn/Affald-
Plus kan man se en video af byggeriet. •

I perioder med mange besøgende foretager vi derudover også 
trafiktælling og lukker biler ind efter tur. •


