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Hilsen fra direktøren
2020 har uden sidestykke været det mærkeligste 
år, som jeg kan huske. Coronapandemien ramte os 
med en kraft, som kom bag på de fleste af os, og 
som vendte op og ned på mange normalitetsbegre-
ber. Mange af de afdelinger, som plejede at summe 
af liv, blev affolket, og vi skulle pludselig til at udføre 
vores arbejde hjemme fra egne stuer, køkkener, ar-
bejdsværelser, eller hvor vi nu har kunnet indrette en 
hjemmearbejdsplads.

Det er gået – og det er endda gået relativt fint. På 
grund af stor omstillingsparathed og vilje fra alle med-
arbejdere er det lykkedes at holde hjulene i gang og 
bringe AffaldPlus nogenlunde helskindet igennem 
2020.  

Vi udfører mange forskellige opgaver i AffaldPlus og 
nedlukningen har derfor – i sagens natur – haft for-
skellig indvirkning rundt omkring i virksomheden.

Medarbejderne på affaldsenergianlæggene, som va-
retager en ”samfundskritisk” opgave, fortsatte med 
at holde anlæggene kørende, selv om vagtskifter og 
omgang kollegerne imellem er foregået noget mere 
bøvlet og restriktivt end normalt.

Administrationen har i overvejende grad kunnet klare 
opgaverne hjemmefra, og reception og indvejning har 
måttet indrette sig, så fysisk kontakt med kolleger og 
borgere kunne begrænses mest muligt. Alt har funge-
ret, og alle telefoner er blevet besvaret. 

Da genbrugspladserne igen måtte åbne, skulle med-
arbejderne pludselig håndtere et nyt bookingsystem 
for kunderne. Og medarbejderne, både på genbrugs-
pladserne og i PlusButikkerne, har haft ualmindeligt 
travlt med at håndtere de store mængder indleverede 
effekter, da folk pludselig havde god tid til at rydde ud 
i gemmerne og få smidt gamle støvsamlende ting ud.

Derudover har en stor del af medarbejderne været 
sendt hjem bag skærmen, hvor hjemmearbejde skulle 
håndteres samtidig med hjemmepasning og under-
visning af børn.

Vi har lært at holde møder på Teams. Det er ikke helt 
det samme som at være sammen fysisk, men vi er 
efterhånden blevet så rutinerede i brugen af virtuelle 
møder, at jeg ikke er i tvivl om, at denne mødeform 
kommer til at erstatte mange fysiske møder i fremti-
den. Specielt møder hvor der indgår stor køreafstand.

Selvom mange aktiviteter i 2020 er blevet aflyst eller 
udskudt, formåede vi stadig at komme i mål med en 
lang række projekter, som alle har bidraget til en mere 
bæredygtig retning for AffaldPlus.

I dette års bæredygtighedsrapport kan du bl.a. læse 
mere om; hvordan vi har rykket vores indkøb i en mere 
grøn og miljøvenlig retning, hvordan vi arbejder på høj-
tryk for at gøre plads til undervisning af endnu flere 
elever, Carbon Capture-projekt, åbningen af endnu en 
PlusButik og meget mere.

Selvom 2021, ligesom 2020, startede ud med en hver-
dag præget af COVID-19 restriktioner, har vi i Affald-
Plus stadig stort håb for et godt 2021, hvor vi alle vil 
arbejde for et mere bæredygtigt lokalsamfund.

John Kusz
Adm. direktør
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Bæredygtighed og FN’s verdensmål 
i AffaldPlus
AffaldPlus beskæftiger over 200 medarbejdere, som 
alle hver dag går på arbejde med det formål at bidrage 
til et mere bæredygtigt lokalsamfund – på den ene 
eller den anden måde. Vi laver mange ting i AffaldPlus, 
og meget af det handler om, ja, affald. Men affald kan 
behandles på uendeligt mange måder, og det gør vi 

også i AffaldPlus. For at skabe overblik over en kom-
pleks virksomhed som AffaldPlus er dette års bære-
dygtighedsrapport struktureret med udgangspunkt i 
de tre overordnede organisatoriske områder, som vi i 
AffaldPlus er beskæftiget indenfor. 

Til hverdag er ringene, som illustreret i modellen oven-
for, langt mere usynlige og overlappende, men som 
udgangspunkt kan alle vores aktiviteter placeres in-
denfor et af de tre områder. 

’Kerneydelse’ rummer de aktiviteter, som er virk-
somhedens DNA – dét, som er vores eksistens-
berettigelse, og som vi er sat i verden for at levere. 
AffaldPlus’ kerneydelse er miljømæssig forsvarlig 
affaldsbehandling, hvor vi nyttiggør, genanvender og 
genbruger mest muligt af det affald, som borgerne i 
de seks ejerkommuner producerer. 

’Organisation’ er alle de aktiviteter, som eksisterer 
rundt om kerneydelsen for at understøtte de aktivi-
teter, som udgør vores kerne. For AffaldPlus er som 

organisation meget mere end vores kerne. Vi udvikler, 
vi kommunikerer, vi underviser, vi formidler, vi økono-
mistyrer osv. osv. 

Endeligt er der ’Samfund’, som sætter AffaldPlus’ 
rolle som affaldsselskab i et større perspektiv end 
”blot” lokalt affaldsselskab. Vi er nemlig en del af en 
kæmpe branche, både nationalt og internationalt, og 
vi har mange interessenter og interesser, som er bre-
dere funderet end til vores lokalsamfund. Vi deltager i 
tværfaglige og tværregionale samarbejder med både 
private og andre offentlige aktører, vi deltager i videns-
deling med resten af den danske affaldsbranche, og vi 
opsøger aktivt partnerskaber med nye virksomheder 
og institutioner. 

Samfund

Organisation

Kerneydelse

Modellen illustrerer, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og verdensmål inden for de tre organisatoriske områder; Kerneydelse, 
Organisation og Samfund.
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Modellen er med til at illustrere, hvordan AffaldPlus’ 
organisatoriske opbygning fungerer, samt vores rela-
tion til både os selv, til vores interessenter og til po-
tentielle samarbejdspartnere.

Modellens elementer ’kerneydelse, organisation, sam-
fund’ er samtidig grundlag for bæredygtighedsrappor-
tens struktur, og udgør således den røde tråd igennem 
alle de gode historier.  

FN’s verdensmål som KPI 
Endeligt kobler modellen AffaldPlus med FN’s ver-
densmål. Modellen illustrerer, at der på de forskellige 
organisatoriske niveauer arbejdes – både direkte og 
indirekte – med FN’s verdensmål. I AffaldPlus har 
ledelsen truffet den beslutning, at FN’s verdensmål 

AffaldPlus finder fornuft i alle verdensmål, men har i 2020’s KPI’er  særligt haft fokus på de fremhævede.

skal fungere som en strategisk markør for vores ud-
vikling i virksomheden. Derfor er FN’s verdensmål bl.a. 
tænkt ind i fastsættelsen af KPI’erne for 2020. Fordi 
verdensmålene er tænkt direkte ind i vores strategiske 
målsætninger, herunder KPI’erne, arbejder vi altså hver 
eneste dag på aktiviteter og projekter, som understøtter 
FN’s verdensmål. Det er vi stolte af, og det vil vi gerne 
fortælle endnu mere om i dette års bæredygtigheds-
rapport. 

Bæredygtighedsrapporten indeholder først en række 
artikler om årets arbejde og fra side 44 vores miljødel 
med miljøredegørelser, miljødata og tabeller. 

God læselyst.
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Som alle andre virksomheder, organisationer og borgere har 2020 også for AffaldPlus været præget af den nye 
normal, som COVID-19 og alle dens restriktioner har bragt med sig. Vi har alle skullet finde benene i en ny hver-
dag, som på alle måder er anderledes end, hvad vi er vant til, og starten på 2021 bekræfter os i, at vi gør klogt i 
at holde fast i vores omstillingsparathed og udholdenhed. 

På trods af at det til tider synes som om, verden gik helt i stå, fortsatte arbejdet med samfundskritiske funkti-
oner, som vi ikke kunne være foruden. Også AffaldPlus tog del i dette arbejde på vores affaldsenergianlæg og 
genbrugspladser, som ikke lod sig slå ud af en omgang ukendt virus. 

Dette afsnit beskriver AffaldPlus’ kerneaktiviteter, herunder bl.a. hvordan vores affaldsenergianlæg og genbrugs-
pladser har klaret sig igennem 2020. 

Kerneydelser

KERNEYDELSER 9



Vi genanvender næsten halvdelen
Tallene for 2020 viser, at kommunernes affaldsordninger stadig virker efter 
hensigten: Genanvendelsen stiger, og restaffaldsmængderne falder.

Det er nu nogle år siden, at AffaldPlus' 6 ejerkommu-
ner indførte nye affaldsordninger. Formålet er at nå 
mindst 50 % genanvendelse senest i 2022. Det mål 
er vi MEGET tæt på med tallet for 2020, som ligger på 
49,2 % (gennemsnit for alle AffaldPlus' kommuner).

Men allerede i 2025 skal vi nå 55 % genanvendelse. 
Og kigger vi nogle år længere frem, er det målet at 
genanvende hele 60 % i 2030. Vi har altså meget at 
leve op til, og derfor satte vi os i 2020 for at gennem-
føre en kampagne med fokus på den gode sortering i 

Fortsat fokus på den gode sortering 
i form af tips og historier om, hvorfor 
det nytter at sortere.

”Inden 2030 skal affaldsgenerering en 
væsentligt reduceres gennem fore-
byggelse, reduktion, genvinding og 
genbrug.”

Forbedre genanvendelsen af det 
husstandsindsamlede affald ved at 
kommunikere om god sortering.

49,2 % genanvendelse i 2020 – en 
stigning fra 33 % i 2017. Mængden af 
fejlsorteret affald faldt i løbet af året, 
på trods af at Corona-nedlukningen i 
en periode fik den til at stige.

Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
12.5

AffaldPlus-kommunernes gennemsnitlige genanvendelsesprocent lå i 2020 på 49,2 %. I 2017 lå den på 33 %.
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borgernes genbrugsbeholdere. ”Ram plet når du sor-
terer” blev kampagnens budskab, der med en sports-
metafor og glimt i øjet skulle reducere mængden af 
fejlsorteret affald.

Corona gjorde os sorteringsdovne
Corona ramte os i marts 2020 og satte sit præg på 
vores hverdag. Men at den også satte sig på vores 
affaldssortering, var en overraskelse. Vores tal viser 
dog, at mængden af fejlsorteret affald blev fordoblet 
i de tre måneder, nedlukningen varede, sammenlignet 
med samme periode året før. Det blev dog heldigvis 
bedre; Vi fandt tilbage til de gode sorteringsvaner, 
måske hjulpet på vej af fælles kommunikation med 
kommunerne og en god pressedækning, hvor vi fik sat 
fokus på, hvor pizzabakker, mælkekartoner og spray-
flasker hører hjemme. Resultatet var, at mængden af 
fejlsorteret affald generelt faldt i 2020.

Godt med genbrug
Efter godt 3 år med øget affaldssortering hjemme 
ved borgerne, er restaffaldsmængden faldet betrag-
teligt. Hvor hver husstand i gennemsnit afleverede 
41 kg restaffald hver måned, er tallet i 2020 nede på 
26 kg. Hver husstand frasorterer hver måned 12 kg 
madaffald, ca. 6 kg metal, glas og hård plast samt 5 
kg papir og småt pap. 

Samlet set for alle AffaldPlus-kommunerne bliver 
det til 40.000 tons materialer til genanvendelse hvert 
år. Det sparer samlet set miljøet for udledningen af 
27.000 tons CO2. Det svarer til det samlede CO2-udslip 
fra godt 1700 gennemsnitsdanskere.

AffaldPlus-kommunerne indsamler tilsammen 
40.000 tons genanvendelige materialer hjemme 

ved borgerne hvert år. Det sparer samlet set 
miljøet for udledningen af 27.000 tons CO2.

Velbekomme!

Husk, pizzabakken 

skal i restaffald.

I samarbejde med de lokale pizzeriaer fik vi i efteråret 2020 med et 
klistermærke udbredt budskabet om, at pizzabakker skal i restaffald.

KERNEYDELSER 11



Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
12.5

Kulør på Næstved Genbrugsplads
Næstved Genbrugsplads blev i 2020 forsøgsvist indrettet med farvezoner 
og nye skilte. Forsøget skal give os viden om, hvordan vi indretter vores 
genbrugspladser for at opnå den bedste sortering.

Forestil dig, at du skal købe æbler i et nyt supermar-
ked: Bruger du mon meget lang tid på at finde din 
vare? Nej, sikkert ikke, for du ved instinktivt, at du skal 
finde afdelingen for frugt og grønt, og når du har fun-
det den, går det forholdsvis let at orientere sig efter 
æblerne.

Præcis denne tanke ligger også bag indretningen af en 
genbrugsplads ud fra zoner: Containerne er tiltænkt 
placeret efter den hovedgruppe, som affaldet hører 
til i. Fx står alle byggematerialer som vinduer, beton 
og gips i samme område, og for genkendelighedens 
skyld er alle skiltene i området forsynet med den 

samme blå farve. Tanken er, at kunden efter bare et 
par besøg på pladsen tænker, at ”blå er lig byggemate-
rialer”, og dermed bliver det lettere at finde den rigtige 
container til sit affald.

Helt så enkelt er det dog ikke at indrette en eksiste-
rende genbrugsplads. Der er hensyn at tage bl.a. i 
forhold til strømudtag til komprimatorer, olieudskil-
lere, afledningsforhold og nedsænkede containere til 
tungt affald, og derfor har det ikke i fuldt omfang væ-
ret muligt at indrette rene farvekategorier på Næstved 
Genbrugsplads.

Evaluering af projektet i sommeren 
2021.

”Inden 2030 skal affaldsgenerering en 
væsentligt reduceres gennem fore-
byggelse, reduktion, genvinding og 
genbrug.”

Undersøge om en ny skiltning og 
indretning af pladsen ville bidrage til 
øget genanvendelse.

Pladsen blev indrettet efter farver og 
der blev opsat nye skilte. Pga. Corona 
har det dog endnu ikke været muligt 
at evaluere projektet.

Vi indfører de nye landsdækkende piktogrammer for at gøre sorteringen lettere for borgerne; 
fremover vil de møde de samme piktogrammer for affaldet på beholderne derhjemme og på genbrugspladsen.
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Farverne er en del af de nye landsdækkende pikto-
grammer. Formålet er at gøre sorteringen lettere for 
borgerne, ved at de møder de samme piktogrammer 
for affaldet - både på beholderne derhjemme og på 
genbrugspladsen – og hvis man fx tager i sommerhus 
i en anden kommune. Desuden har vi lavet ’numre’ 
på skiltene, så hver fraktion nu udover sin farve, sit 
piktogram og sit navn også har et nummer. Alt i alt 
har kunderne altså nu fire typer af information at na-
vigere efter. 

Sidst, men ikke mindst, er skiltene monteret ud fra et 
nyt koncept med nye skilteholdere og -beslag, som 

skal forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte: Skiltene er 
blevet mindre og lettere og monteringen på standerne 
gjort mere enkel.

Det var planen at evaluere forsøget ud fra medarbej-
der- og kundeundersøgelser i efteråret 2020. Men 
Corona har desværre både forsinket processen med 
at opsætte de nye skilte samt gjort det svært at gen-
nemføre de planlagte interviews. Derfor fortsætter 
forsøget i 2021 med forventet afslutning i sommeren 
2021.

Et udsnit af de mere end 70 nye landsdækkende piktogrammer.
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Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
11.6

”Småt brændbart” vs. 
”Rest efter sortering”
Der kommer stadig flere og flere fraktioner til på AffaldPlus’ genbrugs-
pladser, som øger mulighederne for at sortere endnu bedre. Og i 2021 
tager vi skridtet videre og erstatter ”småt brændbart” med ”rest efter 
sortering”. Og hvorfor så det?

Småt brændbart har (desværre) altid været en meget 
populær fraktion på genbrugspladserne blandt bor-
gerne, da man her kan aflevere en god portion blandet 
landhandel. Det kan for mange virke næsten umuligt 
at sortere forkert i småt brændbart, og det er derfor 
lettere og hurtigere end at forholde sig til de mange 
øvrige fraktioner, som affaldet kan udsorteres i. 

Sagen er bare den, at småt brændbart energiudnyttes 
– det genanvendes ikke. Og for at nå tættere på EU's 
målsætning om 55 % genanvendt kommunalt affald 
inden 2025 er det oplagt at fiske endnu mere affald 
op af småt brændbart. Der findes nemlig en masse 
affald i småt brændbart, som kan få nyt liv gennem 
genanvendelse.

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

”Inden 2030 skal den negative miljø-
belastning pr. indbygger reduceres, 
herunder ved at lægge særlig vægt 
på luftkvalitet og på husholdnings- 
og anden affaldsforvaltning.”

Flytte genanvendeligt affald fra frak-
tionen ”småt brændbart” til ”rest efter 
sortering”.

Vi nåede ikke i mål med forsøgene 
i 2020. 
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En stor del af det, AffaldPlus’ genbrugsvejledere finder 
i småt brændbart, er træ, tøj og øvrige tekstiler. Derfor 
har AffaldPlus haft en øget fysisk tilstedeværelse af 
vores genbrugsvejledere omkring containerne til småt 
brændbart, for at give borgerne en ekstra hånd med 
sorteringen, og for at minimere andelen der i sidste 
ende ryger til småt brændbart. Vi har også mange 
steder, hvor det har vist sig fysisk muligt, opsat con-
tainere til tekstiler, samt tipcontainere til indendørs 
træ umiddelbart i forlængelse af containerne til småt 
brændbart. Alt sammen for at nudge borgerne til en 
øget sortering.

Endelig har AffaldPlus lavet forsøg med forskellige 
typer komprimatorer, der øger muligheden for at 

screene affaldet, inden det bliver trykket. Komprima-
torcontainerne har en skuffe, hvor affaldet afleveres i, 
så det nemmere kan undersøges af vores genbrugs-
vejledere, inden det forsvinder i maven på komprima-
toren.

Forsøget med at lade containerne til småt brændbart 
skifte navn til ”rest efter sortering” skulle planmæssigt 
have været forsøgt på genbrugspladserne i Haslev 
og Mogenstrup i 2020, men pga. COVID-19-restrik-
tionerne kom vi desværre ikke i mål. Aktiviteterne 
overføres derfor til 2021. 

Tidligere undersøgelser har vist, 
at AffaldPlus har haft op imod 50 % 

genanvendelige materialer i småt brændbart
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Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
12.5

Resttekstiler er det nye sort
De kan nemlig genanvendes, bl.a. til nye byggematerialer. I AffaldPlus’ 
bæredygtighedsrapport for 2019 fortalte vi, at AffaldPlus deltog i et tvær-
regionalt udviklingssamarbejde med partnere i GATE21. Her blev det 
undersøgt sammen med bl.a. Lendager Group, hvordan genanvendte 
resttekstiler kan indgå som byggekomponenter i fremtidens intelligente 
byggeri, fx som isoleringsmateriale og akustikpaneler.

Projektet har vist, at der årligt er potentiale for at sor-
tere op mod 2.200 tons tekstiler fra til genanvendelse 
i AffaldPlus' seks ejerkommuner - materialer der ellers 
tidligere blev sendt til energiudnyttelse. Da der gen-
nemsnitligt udledes 15 kg CO2 for hvert kilo tekstil, 
der fremstilles, ville vi teoretisk kunne spare 33.000 

tons CO2 ved at bruge alt kasseret tekstil til nyt tekstil 
i stedet for blot at brænde det. 

Resultatet af projektet førte til, at AffaldPlus i 2020 
besluttede, at vi skal indsamle tekstiler på alle vores 
genbrugspladser for at udnytte det enorme poten-

Fraktionen indføres på de sidste plad-
ser i 2021.

”Ansvarligt forbrug og produktion” 
og mere specifikt delmål 12.5: ”In-
den 2030 skal affaldsgenereringen 
væsentligt reduceres gennem fore-
byggelse, reduktion, genvinding og 
genbrug”.

Indføre fraktionen på alle store gen-
brugspladser i 2020.

Fraktionen er indført på alle hoved-
pladser i 2020.
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tiale. Og vi er næsten i mål! På alle vores store gen-
brugspladser er fraktionen indført, og det er muligt for 
AffaldPlus-borgere at aflevere deres udtjente teksti-
ler her. I 2021 vil alle mindre genbrugspladser følge 
trop, så inden udgangen af året vil alle AffaldPlus-gen-
brugspladser tage imod resttekstiler. 

Hønen eller ægget? AffaldPlus!  
Men det er én ting at indsamle tekstilerne. Noget helt 
andet er at afsætte tekstilerne til et marked, som rent 
faktisk kan gøre brug af dem. Som med alle andre 
fraktioner (glas, papir, plastik osv.) er AffaldPlus af-
hængig af, at der eksisterer et marked, der er interes-
seret i at aftage de tekstiler, vi indsamler. I forbindelse 
med projektet måtte vi desværre erkende, at der i Dan-
mark endnu ikke er mange aftagere, som kan upcycle 
tekstilerne til nye produkter. For ikke at ende i en ”hø-
nen eller ægget”-situation, hvor AffaldPlus afventer 
markedet, og markedet samtidig afventer affaldssel-
skaberne, tog vi teten og gik i gang med at undersøge 
afsætningsmulighederne udenfor landets grænser. 

”Men det er én ting at indsamle tekstilerne.
Noget helt andet er at afsætte tekstilerne til et marked, 
som rent faktisk kan gøre brug af dem. Som med alle
andre fraktioner (glas, papir, plastik osv.) er AffaldPlus 

afhængig af, at der eksisterer et marked, der er 
interesseret i at aftage de tekstiler, vi indsamler.”

AffaldPlus er således i fuld gang med at undersøge 
muligheder for genanvendelse af tekstilerne i bl.a. 
Ukraine, som potentielt kan aftage AffaldPlus-kom-
munernes brugte lagener, sengetøj, håndklæder osv. 

Derudover er AffaldPlus i endnu et tværregionalt sam-
arbejde med SYSAV i Malmö, som har et sorterings-
anlæg til tekstiler, der kan sortere ned på specifikke 
materialetyper. Formålet er her, at de frasorterede 
tekstiltyper kan afsættes til optrevling og genspinding 
eller endda ’kogning’ til bl.a. viscose og lyocell, som 
kan indgå i ”nye” tekstilprodukter. 

AffaldPlus går altså foran i forsøget på at skubbe 
et marked i gang, som kan og vil genanvende dine 
slidte underhylere, gardiner og viskestykker. Og hvem 
ved? Måske møder du igen dine gamle, udtjente ynd-
lings-underhylere i din nye køkkenbordplade.
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Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
11.6

Klar til nye krav
Affaldsenergianlæg i Danmark skal leve op EU-lovgivningens emissions-
direktiver, og kravene er beskrevet i anlæggenes miljøgodkendelser. Alle-
rede for mange år siden besluttede AffaldPlus sig for at ville være endnu 
bedre end det, som myndighederne kræver af os – faktisk besluttede vi, 
at vi vil være ”dobbelt så gode”, hvilket har været vores mantra i energi-
afdelingen lige siden.

For en del år tilbage lå vi i en periode tæt på én af 
grænseværdierne, når det gælder luftemissioner. Helt 
konkret lå vi tæt på grænsen for de 60 timer på et ka-
lenderår, hvor vi må overskride grænseværdierne for 
”½-times middelværdier”. Men vi kunne se, at det ikke 
var investeringer i teknik, der skulle til for at forbedre 
os, men snarere et øget fokus fra hele afdelingen på 
at undgå overskridelser. Derfor opstod ideen om, at 

vi skulle være ”dobbelt så gode som miljøkravene”. Vi 
satte os et mål på maks. 30 timer årligt, og allerede 
året efter (i 2013) nåede vi det. Målet har været fast-
holdt (og næsten overholdt) lige siden.

Mantraet har smittet af på alle energiafdelingens akti-
viteter lige siden. Fx da vi i 2018 indviede vores forbe-
handlingsanlæg til kildesorteret organisk dagrenova-

Fortsat fokus på tiltag, der kan gøre 
miljøpræstationerne bedre. Dog vil 
skærpede grænseværdier i 2023 gøre 
det svært fortsat at nå målene.

”Inden 2030 skal den negative miljø-
belastning pr. indbygger reduceres, 
herunder ved at lægge særlig vægt 
på luftkvalitet og på husholdnings- 
og anden affaldsforvaltning.”

Vores energianlægs miljøpræstatio-
ner skal være dobbelt så gode, som 
myndighederne kræver. 

Med løbende fokus og løbende juste-
ring af renseværktøjer har vi opnået 
en reduktion i udledningen af miljø-
belastende stoffer.
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tion. Her var der et stort fokus på at rense pulpen for 
plastik, og vi vedtog også her, at vi ville være ”dobbelt 
så gode som miljøkravene” i slambekendtgørelsen. 
Med det konstante fokus på at nedbringe udledningen 
ved vi præcis, hvornår vi skal skifte sliddele og derved 
undgå miljøoverskridelser. Også i forhold til udlednin-
gen af spildevand bruger vi det øgede fokus: Ved at 
følge grænseværdierne kontinuerligt kan vi nu tydeligt 
se, hvornår vores filtre skal skiftes.

I 2020 har vi specifikt arbejdet med luftemissionerne 
på de parametre, vi kan rense for, og vi haft fokus på 

den reelle udledning og grænseværdien på døgnmid-
delværdi-niveau. Indsatsen har vist os, at vi kan blive 
endnu bedre på enkelte områder.

For 2023 gælder der nye krav til udledningen fra dan-
ske affaldsenergianlæg. Det kan blive svært at fast-
holde ambitionen om at være dobbelt så gode som 
kravene. Men arbejdet med vores målsætning har ud-
viklet os igennem mange år og haft en stor betydning 
for vores performance på alle planer. Derfor står vi nu 
godt rustet til fremtidens krav. 

”Med det konstante fokus på at nedbringe udledningen 
ved vi præcis, hvornår vi skal skifte sliddele 

og derved undgå miljøoverskridelser.”

I 2020 har vi specifikt arbejdet med luftemissionerne på de parametre, vi kan rense for, 
og vi har haft fokus på den reelle udledning og grænseværdien på døgnmiddel-niveau.
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Slagelse får ny PlusButik 
Lørdag d. 16. maj 2020 slog vi dørene op for vores tredje PlusButik. I denne 
omgang var turen kommet til Slagelse. 

Kl. 9 var de første kunder allerede mødt spændte op 
med forhåbninger om at gøre et godt køb eller to, når 
dørene til butikken blev slået op kl. 10. 

PlusButikken i Slagelse åbnede midt i en pandemi, 
og derfor indførte vi et nummersystem for kunderne, 
som heldigvis tog rigtig godt imod både butik og num-
mersystem. Omsætningen på åbningsdagen løb op i 
31.600 kr. Dette svarer til, at kunderne tilsammen gav 
nyt liv til 4,2 tons varer. 

Knap 2.000 ton affald får nyt liv
Butiksaktiviteten i AffaldPlus består af tre PlusBu-
tikker, genbrugsbyggemarkedet PlusByg og vores 
populære PlusMarkeder, som primært holdes i Vor-
dingborg. Varerne i butikkerne er enten afleveret til 
direkte genbrug på vores genbrugspladser eller som 
affald, der senere er fisket op af containerne af os. 
Hvis du er en af de handlende i vores butikker, er du 
hvert år med til at spare miljøet for kilovis af affald og 
CO2-udledning. 

Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
12.5

For 2021 er forventningen ca. 400 
tons genbrug for den nye butik i Sla-
gelse og 1.900 tons total for PlusBu-
tikkerne.

”Bidrager til verdensmål 12 ”Ansvar-
ligt forbrug og produktion” og mere 
specifikt delmål 12.5: ”Inden 2030 
skal affaldsgenereringen væsentligt 
reduceres gennem forebyggelse, re-
duktion, genvinding og genbrug.” 

Etablering af genbrugsbutik i Sla-
gelse og etablering af PlusMarked i 
Ringsted.

Fik etableret en butik, der omsatte ca. 
250 tons genbrug i 2020.
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Når vi bruger ting igen, kaldes det for ’direkte gen-
brug’. Det er den mest bæredygtige affaldsbehandling, 
fordi vi forlænger tings levetid. Vi får mindre affald og 
færre omkostninger til affaldsbehandling. Og vi sparer 
samtidig på jordens råstoffer og bruger mindre energi, 
fordi der skal laves færre nye varer, som så hverken 
skal transporteres eller emballeres.

Når vi giver ting nyt liv, hjælper vi vores kommuner 
med at nå regeringens og EU’s mål: At mest muligt 
affald skal genbruges, og ressourcerne skal udnyttes 
optimalt.

I maj åbnede PlusButikken i Slagelse. Omsætningen på åbnings-
dagen løb op i 31.600 kr. Det svarer til, at kunderne tilsammen 
gav nyt liv til 4,2 tons varer. 

Bestyrelsesmedlem fra Slagelse Kommune, Villum Christensen, stod for åbningstale og snoreklip på åbningsdagen.

I PlusButikkerne skal man nu – som i resten af detailhandlen 
– købe en pose, hvis man har brug for emballage til sine varer.

KERNEYDELSER 21



Første spadestik

Det første spadestik til Sorø Bioenergi blev taget i juni 
af borgmester for Sorø Kommune, Gert Jørgensen. 
I sommeren 2021 står værket klart til at producere 
strøm og fjernvarme til borgerne i Sorø. Projektet har 
fra designfasen været tænkt med reduktion af klima-
belastningen for øje, hvilket kan ses i både materiale-, 
konstruktions- og brændselsvalg. Når værket tages i 
brug, vil Sorø Bioenergi reducere den fossile CO2-ud-
ledning med 10.000 tons pr år.

Karise Haveaffald atter åben

Det var et fund af pesticidrester i opsamlingsvandet 
fra Karise Haveaffald i 2019, som førte til, at vi mid-
lertidigt måtte lukke den ellers så populære have-
affaldsplads. Der var frygt for, at Karise Vandværks 
drikkevandsboring kun 100 meter fra pladsen kunne 
blive påvirket, og derfor valgte vi i dialog med Faxe 
Kommune at lukke pladsen med kort varsel.

Siden hen er der foretaget nærmere undersøgelser, 
som viser, at koncentrationen og mængden af pesti-
cider er faldende. Den seneste prøve fra september 
2020 viste, at der fortsat er rester af 4 pesticidtyper, 
men i meget lave koncentrationer og indenfor en 
grænse, som Faxe Kommune kan acceptere. Derfor 
åbnede pladsen igen 1. november 2020, men mid-
lertidigt med aflevering af haveaffald i væsketætte 
containere. En mere permanent løsning, hvor haveaf-
fald kan læsses af på belægningen, afventer bl.a. en 
tilladelse til at aflede vandet fra pladsen til en offentlig 
spildevandsledning.

Borgmester for Sorø Kommune, Gert Jørgensen, tager første 
spadestik til det nye værk.

Karise Haveaffald er igen åben efter i mere end 1 år at have 
været lukket ned pga. fund af pesticidrester i opsamlingsvandet.
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I AffaldPlus er affald omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Hjertet banker så at sige for affald. Men 
Plus’et i vores navn afslører, at vi som organisation beskæftiger os med meget andet end den direkte affalds-
håndtering. Vi formidler kampagner og resultater til borgere, ejerkommuner og øvrige interessenter, vi underviser 
ejerkommunernes børn og unge i bæredygtighed, vi udvikler løbende forskellige projekter med bæredygtighed 
som omdrejningspunkt og meget, meget mere. Nogle af de initiativer og projekter, som ikke er direkte relateret 
til affaldsbehandlingen, men som eksisterer internt i organisationen, beskrives i dette afsnit. 

Organisation
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AffaldPlus blev Aktiv Arbejdsplads
God trivsel og mere energi er noget af det, AffaldPlus håber at få ud af at 
deltage i projekt Flere Aktive Arbejdspladser.

Indrømmet… Det kan godt blive lidt højrøstet, når 10 
kontorfolk slipper gækken løs med et par floorball-
stave og to hockeymål i et mødelokale. Men der bli-
ver grinet og prustet, og selvom kampen kun varer 
10 minutter, er man lidt mere energifyldt, når man 
genoptager sit arbejde. Og det er lige præcis det, der 

er meningen med at være aktiv på arbejdspladsen: 
At man med bare 10 minutters fysisk aktivitet kan få 
tankerne lidt væk fra de normale gøremål, få et godt 
grin med kollegerne og ikke mindst få rystet kroppen 
igennem.

Vi fortsætter indtil videre som Aktiv 
Arbejdsplads og afventer evaluering 
af projektet fra Dansk Firmaidræts-
forbund.

”Bidrager til verdensmål 3.4 mht. at 
fremme den mentale sundhed og 
trivsel.”

Med 1 times arbejdsgiverbetalt mo-
tion om ugen ville vi styrke sammen-
holdet på arbejdspladsen og give 
medarbejderne god trivsel og mere 
energi.

Aktivering af medarbejdere, som 
normalt ikke er aktive, og masser 
af smil på læben. Dog har projektet 
været stærkt udfordret af Corona-re-
striktionerne.

Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
3.4
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Ikke bare floorball, men også gåture og forskellige 
former for styrketræning er der blevet ’dyrket’ rundt 
omkring på AffaldPlus’ anlæg og pladser. Og med-
arbejderdeltagelsen tegnede faktisk lovende, indtil 
Corona-nedlukningen i marts og de efterfølgende re-
striktioner satte en stopper for mange af vores aktive 
planer. Ikke desto mindre er der fortsat blevet dyrket 
motion rundt omkring i AffaldPlus, men dog i en min-
dre målestok, end vi havde håbet. Det kan gøre det 
svært at finde ud af, om vi har opnået det, vi ønskede 
med vores deltagelse, nemlig om motion sammen i 
arbejdstiden kan gøre arbejdsmiljøet endnu bedre. 

AffaldPlus er i løbet af året blevet fulgt tæt af kon-
sulenter fra firmaidrætten, som har givet råd og vej-
ledning til, hvordan vi får engageret medarbejderne 
på tværs af de store geografiske afstande og vores 
mange forskellige arbejdsopgaver. Projektet er nu 
officielt slut, men er i øjeblikket ved at blive evalueret 
af Syddansk Universitet. Da vores ambitioner om at 
være en Aktiv Arbejdsplads endnu ikke helt har kunnet 
indfries pga. Corona, og da vi stadig afventer evalu-
eringen af projektet, fortsætter tilbuddet om at være 
aktiv i arbejdstiden indtil videre.

Projekt ”Flere Aktive Arbejdspladser” drives 
af Dansk Firmaidrætsforbund, og TrygFonden 
støtter projektet økonomisk. AffaldPlus del-
tager i projektet sammen med de private virk-
somheder Montana og Rockwool samt Fugl-
sanggården i Norddjurs Kommune, Center for 
Handicap i Lolland Kommune samt Center for 
By og Land i Faaborg-Midtfyn Kommune.

En ”Smiley”-måling på Næstved Genbrugsplads
i september 2020 viste 92 % positive tilbagemeldinger

på kollegamotionen.

Floorball var en af de aktiviteter, som – før Corona – var en 
populær aktivitet blandt mange af medarbejderne.
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Katalogets forslag drøftes og ind-
arbejdes i et samarbejde mellem 
ledelse og medarbejdere.  

”Bidrager til verdensmål 15.5: Livet 
på land - Stoppe tab af biodiversitet.”

Undersøge hvor og hvordan vi i 
Affald Plus kan bidrage til øget bio-
diversitet på vores matrikler.

Kortlægning af anlæggenes natur i 
dag og katalog med forslag til, hvor-
dan vi får mere (vild) natur på Affald-
Plus’ anlæg.  

Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
15.5

Mere natur i AffaldPlus
Vi satte os i 2020 for at undersøge, om vi kunne hjælpe den vilde natur lidt 
på vej ved fx at lave blomsterenge, plante flere buske og træer samt byde 
”ukrudtet” velkomment i græsplænerne på AffaldPlus’ matrikler.

Biodiversitet er et udtryk for variationen i den levende 
natur. I Danmark er mange arter af dyr og planter tru-
ede, og mangfoldigheden i naturen er blevet mindre; 
den vilde natur er i tilbagegang, og vilde bier, som-
merfugle og andre insekter mangler naturlige leve-
steder. Til gengæld har vi masser af græsplæner, 
for danskerne elsker de pæne grønne arealer, som 
er nemme at holde. Sådan er det også i AffaldPlus, 
hvor vi traditionelt har flankeret de befæstede pladser 
og tilkørselsveje med græsplæner.

Men nu har vi trådt et lille skridt i retningen af at gøre 
vores anlæg en smule vildere: I hvert fald har vi i 2020 
fået kortlagt naturen på vores anlæg og fundet frem 
til, hvor vi kan hjælpe den vilde natur lidt på vej. Det 
er der kommet et katalog ud af, som i 2021 skal in-
spirere ledere og medarbejdere til at kigge med un-
dersøgende øjne på de grønne arealer: Er der mon 
plads til en lille blomstereng ved PlusButikken? Eller 
et vandbassin på Fuglebjerg Genbrugsplads? Og 
kan vi opsætte redekasser og insekthoteller og lade 
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gamle grene og træer stå for at øge biodiversiteten? 
Og hvordan kan vi blive mere vilde, uden det går ud 
over pladsernes funktionalitet?

Det er noget af det, pladserne nu skal til at finde ud 
af. Men skal alt nu bare gro vildt? Nej, det er ikke sik-
kert, men lidt er bedre end ingenting – og så kan det 
inspirere både brugere af pladserne og medarbejdere 
til prøve noget tilsvarende i egne haver. Derfor bliver et 
vigtigt element i projektet også at fortælle om, hvorfor 
vi gør, som vi gør: At vi målrettet arbejder på at øge 
biodiversiteten og gøre AffaldPlus til et lidt vildere sted 
at være.

På vores anlæg er der i dag mange kvadratmeter med pænt og næsten 
altid nyslået græs. Med projektet her er det tanken, at vi stiller nogle
af de lidt kedelige græsarealer til rådighed for biodiversiteten.

AffaldPlus arbejder på at gøre flere af sine grønne arealer mere vilde for at invitere 
insekter og hjemmehørende planter ”indenfor”.
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Grønt udbud er en sejr for miljøet, 
pengepungen og ejerstrategien  
”AffaldPlus drives på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Selskabet er 
det gode eksempel ved bl.a. at gå forrest med en klima- og miljøvenlig res-
sourcehåndtering på egne anlæg og faciliteter samt arbejde med løbende 
klima- og miljøforbedringer.” 

Sådan har AffaldPlus’ seks ejerkommuner i virksom-
hedens ejerstrategi defineret, hvordan virksomhedens 
eksistens skal baseres på et bæredygtig grundlag. 
For at efterleve ejerstrategiens punkt om bæredygtig 
virksomhedsledelse er det relevant for AffaldPlus at 
tænke klima og miljø ind i vores indkøb. Derfor havde 
vi i 2020 en KPI, som netop gik på at udvikle en ny, 
bæredygtig og grøn indkøbspolitik. 

Helt konkret havde vi i løbet af året et udbud ude, 
hvor tildelingskriterierne i udbuddet baserede sig på 
en såkaldt TCO-beregning. TCO står for ’Total Cost of 
Ownership’ og dækker over summen af omkostninger 
ved anskaffelse af et produkt, inklusiv de omkostnin-
gerne der måtte være ved brug af produktet i brugs-
perioden. TCO-beregninger er altså først og fremmest 
et fornuftigt økonomistyringsredskab, som anvendes 

I 2021 færdiggøres ny indkøbspolitik/ 
indkøbsstrategi, og alle følgende ind-
køb vil følge denne. 

”Bidrager til verdensmål 12, mere 
præcist 12.7: Der skal fremmes bæ-
redygtige offentlige indkøbspraksis 
i overensstemmelse med nationale 
politikker og prioriteter.”

Udvikle ny bæredygtig indkøbspoli-
tik, samt udføre minimum ét udbud 
i overensstemmelse med den nye 
politik. 

Vi udførte udbud baseret på TCO-be-
regningerne, som i sidste ende førte 
til indkøb af en miljøvenlig el-drevet 
neddeler. 

Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
12.7

Den eldrevne neddeler på Næstved .
Biobrændsel skal årligt forvandle 
cirka 55.000 tons have- og park-
affald til biobrændsel.
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i udbudssituationer, men som oftest – hvis anvendt 
korrekt – også ender med, at det mest hensigtsmæs-
sige produkt ift. miljø og klima vinder udbuddet. 

Dette var også tilfældet, da vi i AffaldPlus skulle an-
skaffe os en maskine til neddeling af biobrændsel. I 
udbuddet gav vi plads til, at tilbudsgivere kunne byde 
ind på hver især tre forskellige bud på sammensæt-
ninger af maskiner, der kunne leve op til vores forvent-

ninger. Og det viste sig, at en el-baseret løsning rent 
faktisk var den billigste løsning set over en 10-årig 
periode! Således vandt vi både på pengepungen og på 
miljøet via udbuddets TCO-baserede tildelingskriterier.

Selvom vi desværre ikke nåede 100 % i mål med ved-
tagelsen af en ny politik, afholdt det os ikke fra at 
tænke bæredygtighed ind i vores udbud alligevel. 

Til kamp mod myoserne
Lange dage foran skrivebordet sætter sine spor. 
Derfor har medlemmer af personaleforeningen i Af-
faldPlus mulighed for at flekse ud og få 30 minutters 
massage. Personaleforeningen betaler halvdelen, og 
den anden halvdel trækkes over medarbejdernes løn. 

Grundet COVID-19 har massageordningen været sat 
på standby det meste af 2020.
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YderZonen udvider
I 2020 har AffaldPlus’ formidlingscenter gennemført det indledende ar-
bejde ift. opførelsen af et nyt undervisningshus, og i 2021 forventer vi, at 
huset endelig står færdigt – klar til at tage imod en masse flere unge der 
interesserer sig for bæredygtighed. 

Når huset står færdigt, vil YderZonen kunne huse 
endnu flere besøgende og kan bl.a. give plads til 
elever fra ungdomsuddannelserne. På den måde er 
YderZonen med til at give endnu flere elever den viden 
og de færdigheder, som er nødvendige for at fremme 
bæredygtig udvikling.

Eleverne skal på jagt efter råstoffer 
Omdrejningspunktet i den nye bygning er undervis-
ningsforløbet ”jagten på råstofferne”, som sætter 
fokus på, hvilke råstoffer der indgår i daglige for-
brugsvarer: Hvilke egenskaber har de, hvor kommer 
de fra, hvordan udvindes de? Og hvorfor er der ikke 

Færdiggøre projekteringen og opføre 
det nye undervisningshus. 

”Inden 2030 skal alle elever have til-
egnet sig den viden og de færdighe-
der, som er nødvendig for at fremme 
bæredygtig udvikling, herunder bl.a. 
gennem undervisning i bæredygtig 
udvikling...”

Etablere nyt undervisningshus med 
fysiske rammer som bl.a. skaber 
plads til elever fra ungdomsuddan-
nelserne.

Gennemførsel af indledende arbejde. 
Projektering er påbegyndt. 

Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
4.7
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ubegrænsede mængder af dem? Spillet viser de unge, 
at jagten på råstoffer har betydning for både inter-
nationalt samarbejde og udviklingen af samfundet. 
Spillet kombinerer praktiske forsøg og opgaveløsning 
på smartphone. Målet er at erobre retten til minedrift 
på et stort verdenskort, som udgør spillets samlings-
punkt.

Til de praktiske forsøg skal der bygges 8 nye lærings-
installationer med et nyt og spændende kunstnerisk 
udtryk. Udtrykket skal være inspirerende og henvende 
sig til de unge i et moderne formsprog. Udover at fun-
gere som områder for de forskellige forsøgsopstil-
linger, vil de i anden kontekst stå som selvstændige 
skulpturer. Det væsentlige er, at mødet med statio-

YderZonen er den usynlige ring, der udgør 
grænsen mellem vores forbrugersamfund og 
naturens ressourcer. Det er fx i YderZonen, 
vores affald får nyt liv, vi producerer energi 
og vores spildevand renses. I formidlings-
centeret udnytter vi den viden og de formid-
lingsmuligheder, der befinder sig i AffaldPlus 
og NK-Forsyning til at synliggøre YderZonens 
spændende verden.

nerne er indbydende og vækker de besøgendes nys-
gerrighed. Skulpturerne bliver bygget i genbrugsmate-
rialer som fx papmache. Papmachéens naive tekstur 
og umiddelbare genkendelighed taler til det legende 
og skabende i os og er samtidig en fortælling om 
materialer og kreativt genbrug. Læringsstationerne 
udvikles i et samarbejde mellem YderZonens  under-
visere og kunstneren Christian Elovara.

Læringsskulpturerne skal stå i bunden af den 8 me-
ter høje kegleformede bygning. I toppen af bygningen 
”svæver” en kugle, som skal fungere som auditorium 
med plads til 50 mennesker. Det bliver her, det store 
verdenskort skal være, og kampen om minerne skal 
slås.
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Som kommunalt ejet affaldsselskab befinder AffaldPlus sig i et komplekst og politisk præget miljø med mange 
forskellige interessenter. Vores fornemmeste opgave er at servicere alle de borgere, som bor i de seks ejerkom-
muner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Men selvom vi er en lokalforankret virksomhed, 
rækker vores interessenter og vores interesser længere end Syd, Midt- og Vestsjælland. Vi er en del af en ofte 
omtalt branche, som er under forandring. Vi står foran en potentiel liberalisering af den branche, vi hører hjemme 
i, og ingen ved med sikkerhed, hvordan affaldsbranchen ser ud om 5 og 10 år. 

Men én ting er sikker: Selvom vi skal indstille os på markant anderledes rammevilkår end dem, vi kender i dag, 
så stopper vores arbejde – og samarbejde – for en mere bæredygtig affaldsbranche ikke.

AffaldPlus har i 2020 deltaget i og samarbejdet med en lang række interessenter, som på flere forskellige måder 
har bidraget til den bæredygtige udvikling. Vi har bl.a. samarbejdet med organisationen LEV omkring KLAPjobs, 
ligesom vi også har deltaget i en arbejdsgruppe under Dansk Affaldsforening med fokus på udvikling af Carbon 
Capture til affaldsenergianlæg. Begge tværgående samarbejder med deltagelse af private og offentlige aktører. 
På den måde deltager AffaldPlus i altafgørende vidensdeling, som i sidste ende understøtter FN’s verdensmål 
gennem de konkrete projekter, som samarbejdet udmøntes i.  

Læs mere om vores tværgående samarbejder og initiativer her under ’Samfund’. 

Samfund 
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LEV i AffaldPlus
I 2020 ansatte AffaldPlus, i samarbejde med organisationen LEV, 3 med-
arbejdere under KLAPjob-ordningen. KLAPjob-ordningen gør det muligt for 
mennesker med kognitive handicap at få en hverdag med et meningsfuldt 
arbejde i enten fleks- eller skånejobs. 

I 2020 indgik AffaldPlus et samarbejde med organisa-
tionen LEV, som er en privat landsdækkende forening 
for mennesker med udviklingshandicap. Under LEV 
eksisterer en indsats kaldet KLAPjob, hvis formål er 
i samarbejde med virksomheder at finde ansættel-
sesmuligheder for personer med kognitive handicap.

I løbet af året har AffaldPlus ansat 3 medarbejdere i 
KLAPjob-ordningen, som alle er ansat på vilkår, der 
passer specifikt til den enkelte person. Fx er det muligt 

at tage sig en lur i løbet af arbejdsdagen for at få ro 
til hovedet. 

Det har vist sig at være en kæmpe gevinst for Affald-
Plus at have ansatte under KLAPjob-ordningen, da 
medarbejderne får udført en række opgaver, som de 
øvrige ansatte ellers ikke ville nå. Derudover er de tre 
medarbejdere som en slags faglige blæksprutter, som 
kan begå sig både på genbrugspladserne, i PlusByg 
osv. På den måde kan de bidrage til opgave løsningen 

Når COVID-19 ikke forhindrer ikke-kri-
tiske funktioner i at møde ind fysisk, 
vil processen fortsætte, og vi vil an-
sætte flere i KLAPjobs. 

Bidrager til Verdensmål 8, delmål 8.5: 
”Inden 2030 skal der opnås fuld og 
produktiv beskæftigelse og anstæn-
digt arbejde for alle kvinder og mænd, 
herunder også unge og personer med 
handicap, og med lige løn for arbejde 
af samme værdi”

Etablere KLAPjob-ordningen i Af-
faldPlus. 

Ansættelse af tre medarbejdere i 
KLAPjob. 

Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
8.5

En af arbejdsopgaverne for KLAP-jobberne er at sætte
nye varer frem på PlusButikkernes hylder. Foto: LEV.
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flere forskellige steder i AffaldPlus, hvor der måtte 
være behov for hjælp. 

KLAPjob hos AffaldPlus i korte træk 
Et KLAPjob som genbrugsmedhjælper hos AffaldPlus 
kan enten laves som skånejob eller fleksjob. Jobbet 
er særligt tilrettelagt efter, at medarbejderen har et 
kognitivt handicap.

Arbejdstiden aftales individuelt, men er som regel 
mellem 15 og 25 timer om ugen.

Ved opstart i praktikken udpeger genbrugsplads-
lederen en kontaktperson, som er medarbejderens og 

KLAPjob-konsulentens tætteste kontakt. Inden prak-
tikopstart aftales det med kontaktpersonen, hvilke 
skånehensyn medarbejderen har brug for.

KLAPjob-konsulenten tager sig af rekruttering af 
medarbejderen og alt papirarbejdet med jobcentret 
og kommunen. Inden ansættelsen gennemføres ved 
skånejob en ulønnet praktik på fire uger. Ved fleksjob 
aftales dette individuelt, men almindeligvis er den 
ulønnede praktik på 3 måneder. Når det er nødven-
digt, træder KLAPjob-konsulenten altid til i løbet af 
praktikken som rådgiver og støtte for både kandidaten 
og kontaktpersonen.

”I AffaldPlus udvises stor menneskelig forståelse. 
Virksomheden ser potentialet i den enkelte borger 

uafhængig af fysiske/psykiske udfordringer. 
Ligesom AffaldPlus motiverer og giver
ansvar i takt med, at borgeren er klar.” 

- Anette Brix, formand for Næstved Kommunes Beskæftigelsesudvalg 

KLAP-jobberne veksler mellem arbejde på genbrugspladserne og i butikkerne. 
Opgaverne er afstemt efter, hvad der passer til hver enkelt. Foto: LEV.
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AffaldPlus udvikler 
intelligent affaldsdata
”AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. Vi arbejder i fæl-
lesskab med vores seks ejerkommuner på at skabe et samfund, hvor af-
fald ses og behandles som en værdifuld ressource.

Sammen med borgere og virksomheder giver vi affald nyt liv eller forvand-
ler det til råstoffer og miljøvenlig energi. Vi er en aktiv og respekteret med-
spiller i lokalsamfundet, og vi påtager os et samfundsmæssigt og socialt 
ansvar.

Vores mål er at bidrage til en fremtid, hvor økonomisk velstand og bære-
dygtighed ikke er hinandens modsætninger.” 

AffaldPlus’ kernefortælling
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AffaldPlus deltog i 2020 i FUTURE, et stort EU og re-
gionsstøttet projekt opdelt i 7 delcases. I projektet 
deltager partnere fra Sjælland og Skåne, og Affald-
Plus er bl.a. med i case 7: ”Intelligent brug af produkt-
data, der forbedrer og fremmer genbrug i cirkulære 
samfund”. De øvrige samarbejdspartnere i casen er 
Aalborg Universitet, Bornholms Affaldsselskab og 
Lund Kommune. Gate21 og Sustainable Business 
Hub Skåne varetager den overordnede projektledelse. 

I Case 7 arbejder vi i AffaldPlus på at forstå, hvordan 
vi kan understøtte kernefortællingens ambitioner og 
blive bedre til at understøtte udviklingen af den cirku-
lære økonomi ved at bruge data til at optimere vores 
opgaveløsning indenfor området forberedelse mhp. 
genbrug. Genbrug er det højeste niveau i den kommu-
nale affaldsbehandling, men vi genbruger ikke så me-
get som vi kunne, dels fordi det er dyrt og besværligt, 
dels fordi reglerne på området er uklare. 

Vi regner med, at vi med bedre brug af data kan re-
ducere omkostningerne, øge effekten og skalaen af 
vores genbrugsindsatser og forbedre vores mulighe-
der for at samarbejde med vores ejere, partnere og 
borgere. 

I AffaldPlus indsamler vi rundt regnet 200.000 tons 
affald på genbrugspladserne hvert år. Det er i andre 
eksterne undersøgelser blevet anslået, at op til 20 % 
af det affald, der bringes til en genbrugsplads, kan 
genbruges. Det betyder altså, at op til 40.000 tons 
af det affald, AffaldPlus modtager, kan genbruges. 
Vi genbruger ca. 1.500 tons pr. år, så vi kunne altså 
teoretisk genbruge ca. 27 gange mere, end vi gør.

I FUTURE har vi undersøgt, hvilke data vi behøver, 
og hvordan vi skal bruge data for at blive bedre til at 
genbruge. 

I projektet har vi konkluderet, at vi behøver automa-
tiseret produktgenkendelse og markedsføring og en 
langt stærkere kommunikation med ejerkommuner, 
potentielle partnervirksomheder og borgere for at 
kunne komme nærmere en realisering af det teore-
tiske potentiale for genbrug, uden at genbrugsakti-
viteterne bliver for dyre for vores ejerkommuner og 
borgere. 

AffaldPlus har på den baggrund brugt FUTURE til at 
undersøge, hvordan en sådan automatisering kan 
finde sted og har udviklet et koncept for en integre-
ret registrerings- og kommunikationsplatform (RKP). 
Den kan med minimal manuel indsats registrere og 
formidle alle vores genbrugseffekter til borgere og 
partnervirksomheder på en e-handelsplatform. Vi 
forventer, at det vil kunne understøtte udviklingen af 
netværker for salg, reparation, vedligehold og forde-
ling af genbrugseffekter og tillade kontinuerte opgø-
relser over de miljømæssige og økonomiske effekter 
af genbrugsaktiviteterne.

AffaldPlus håber, inden FUTURE slutter i juli 2021, at 
kunne etablere et demonstrationsanlæg, der viser, 
hvordan registrerings- og kommunikationsplatformen 
virker. Vi håber også at kunne vise, hvordan platfor-
men kan hjælpe til at understøtte samarbejder med 
virksomheder og hjælpe med at gøre det nemmere 
at vise de miljømæssige fordele, der er ved genbrug.

Arbejdet med registreringsdatabasen har stået på i flere år, men nærmer sig i 2021 en demonstration af platformen.
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AffaldPlus vil fange CO2 
for at nå klimamål
”CO2-fangst på affaldsenergianlæg er teknisk muligt, økonomisk attraktivt 
og en realistisk løsning til hurtig omstilling, der kan bidrage væsentligt til at 
nå klimamålet om 70 % CO2-reduktion i 2030”. 
 ’CO2-fangst på danske affaldsenergianlæg’, Ramböll

I 2020 har AffaldPlus deltaget i en arbejdsgruppe un-
der Dansk Affaldsforening, som har haft til opgave 
at undersøge mulighederne for at etablere Carbon 
Capture-teknologi på danske affaldsenergianlæg. I 
den forbindelse har Ramböll udarbejdet rapporten 
’CO2-fangst på danske affaldsenergianlæg’, som har 
kortlagt bl.a. økonomiske konsekvenser ved installe-
ring af de forskellige teknologiske typer, der eksisterer 
indenfor Carbon Capture-området.

Konklusion: Carbon Capture er på alle måder en op-
lagt vej til at nå tættere på klimamålet om 70 % CO2-re-
duktion i 2030! 

Carbon Capture er en vej til CO2-neutral 
affaldssektor i 2030 – men… 

Det er altså både teknologisk og økonomisk muligt 
at installere Carbon Capture-teknologi på danske af-
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Forsat arbejde i DAF. Indgå aftale 
med konsulent om udarbejdelse af 
specifik analyse for Carbon Capture 
på Næstved Affaldsenergianlæg. 

Bidrager til verdensmål 11 bæredyg-
tige byer og lokalsamfund, delmål 
11.6: ”Inden 2030 skal den negative 
miljøbelastning pr. indbygger redu-
ceres, herunder ved at lægge særlig 
vægt på luftkvalitet og på hushold-
nings- og anden affaldsforvaltning”

Kortlægge hvad der skal til, for at 
AffaldPlus kan etablere Carbon Cap-
ture. 

Deltage i forskellige aktiviteter i ar-
bejdsgruppe under Dansk Affaldsfor-
ening, samt udarbejdelse af diverse 
analyser. 

Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad er næste skridt Verdensmål 
11.6

faldsenergianlæg, herunder AffaldPlus’ affaldsener-
gianlæg i Næstved. De teknologiske forudsætninger 
er på plads, da Carbon Capture-anlægget installeres 
sammen med den allerede eksisterende røggasrens-
ning, der findes på anlægget.

Men rammevilkårene og den politiske stillingtagen 
halter bagefter, før vi kan komme i gang. Klima-, 
Energi-, og Forsyningsministeriet har selv nævnt i 

’Klima program 2020’, hvordan CO2-fangst og lagring 
er et væsentligt redskab for at nå målsætningen om 
70 % reduktion i CO2-udslippet i 2030. Men der mang-
ler fortsat at blive taget en række politiske beslutnin-
ger om de overordnede rammer for Carbon Capture.
 
I AffaldPlus gennemfører vi i 2021 en analyse, som 
skal vise, hvordan Carbon Capture konkret kan imple-
menteres på Næstved Affaldsenergi.

”Der er brug for en sikker lovhjemmel til, at affalds-
energianlæggene kan fange og afsætte CO2’en. 

Derudover er der behov for sikre rammevilkår,
der gør det økonomisk muligt at etablere

 og finansiere CO2-fangst.”

’CO2-fangst på danske affaldsenergianlæg’, Ramböll
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AffaldPlus bidrager til 
realisering af ejerkommunes 
bæredygtighedsstrategi
I 2020 blev en bæredygtighedsstrategi for Slagelse Kommune politisk 
vedtaget. Ét af fokusområderne i strategien er ’Ressourceforbrug og cirku-
lær økonomi’ og herunder nævnes det, at Slagelse Kommune vil ”Mindske 
affaldsmængden ved bl.a. at genbruge mere storskrald og indføre affalds-
sortering i det offentlige rum”. 

AffaldPlus administrerer storskraldsordningen i Sla-
gelse Kommune, og bl.a. derfor bistår AffaldPlus med 
realiseringen af netop dette punkt i kommunens bære-
dygtighedsstrategi. Konkret støtter AffaldPlus bære-
dygtighedsstrategien gennem forundersøgelser af to 
indsatser, som AffaldPlus ligeledes kan udføre rent 
praktisk: 

1. Mulighed for at støtte og vejlede viceværter og 
ejendomsfunktionærer til at udtage flere effekter 
velegnet til direkte genbrug og

2. Muligheder for at etablere en mobil oplysnings- og 
reparationscafé, som skal besøge større samlede 
bebyggelser og andre interesserede og vejlede og 
rådgive i reparation af produkter 

Samarbejdet mellem Slagelse Kommune og Affald-
Plus er altså et kommunespecifikt bæredygtigheds-
samarbejde, hvor vi bistår med vores branchespeci-
fikke faglige viden for at understøtte ejerkommunen 
i dens strategiske udvikling med fokus på bæredyg-
tighed. 
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Vi går til filmen i godt selskab
AffaldPlus er gået sammen med affaldsselskaberne ARGO, ARC og Vest-
forbrænding om at lave en række små animationsfilm. Formålet er at gøre 
borgerne klogere på, hvad der sker med deres affald.

Hvad sker der med den gamle cykel, når den er af-
leveret på genbrugspladsen? Hvor bliver flaskerne 
fra glascontaineren af? Og nytter det overhovedet 
at sortere? Det er spørgsmål som disse, vi gerne vil 
give borgerne svar på. Men det er dyrt at lave film, 
og derfor er det rigtig glædeligt, at fire af de ”store” 
affaldsselskaber på Sjælland har kunnet blive enige 
om at finde fælles fodslag og skabe filmene sammen.

Filmene varer under to minutter hver og fortæller om 
fem forskellige slags affald: Metal, papir, plast, batte-
rier og glas. De viser, hvad der sker med affaldet - fra 
det bliver smidt ud, til det får nyt liv i nye produkter. 

Tanken er, at borgerne kan blive motiveret til at sor-
tere endnu mere – så vi sparer på ressourcerne og 
skåner miljøet. 

Filmene er frit tilgængelige på YouTube-kanalen: ”Hvor 
bliver affaldet af”. Tanken er, at så mange som muligt 
bruger og deler filmene, så det fælles budskab fra fil-
mene bliver spredt: Husk at sortere. Det gør en forskel.

Og filmarbejdet fortsætter i 2021 – her udkommer der 
nemlig fem nye film i serien, denne gang om madaf-
fald, restaffald, farligt affald, haveaffald og elektronik.

Foreløbig er der kommet 5 film om affald ud af samarbejdet - og i 2021 kommer der 5 mere.
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Et kig fremad
 

AffaldPlus har i 2020 arbejdet med 21 KPI-projekter 
relateret til vores fire overordnede strategiske målsætninger. 

Find hele oversigten og afrapporteringen af dem på affaldplus.dk.

Som tidligere omtalt står affaldsbranchen overfor 
markante ændringer i rammevilkårene, som vi ken-
der dem i dag. Derfor kan det være svært at spå om 
AffaldPlus’ vej de kommende år. Den potentielt fore-
stående liberalisering af affaldsbranchen er endnu 
ikke udmøntet i konkrete lovændringer, og indtil da 
afventer vi retningslinjer fra centralt hold. Men det 
betyder naturligvis ikke, at AffaldPlus går i stå! Vi er 
faktisk allerede i fuld gang med aktiviteter, projekter 
og initiativer, som bliver formidlet i næste års rapport 
– så glæd jer til flere gode, bæredygtige historier. 

Pst: vi kan allerede løfte sløret for, at vi i arbejdet med 
næste års KPI’er tager bæredygtighedsperspektivet til 
næste niveau. KPI’erne for 2021 vil blive fastlagt med 
udgangspunkt i den tredobbelte bundlinje og vil samti-
dig være endnu mere konkrete i,  hvordan aktiviteterne 
understøtter FNs verdensmål ved at perspektivere til 
de danske målepunkter for de globale verdensmål, 
som er udarbejdet af 2030-panelet. 
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Bæredygtighedsrapportens miljødel 2020 

AffaldPlus’ miljøpolitik

AffaldPlus er et fælleskommunalt affaldsselskab, som har til formål at håndtere materiale- og 
energiressourcerne fra de seks ejerkommuner til gavn for samfund og miljø.

Det sker under overholdelse af gældende lovgivning ved at opretholde et miljømæssigt højt 
niveau, og ved at vi:

- Undlader at bruge pesticider ved vedligehold af grønne arealer ved alle anlæg og pladser
- sikrer den mest miljøvenlige og effektive affaldshåndtering
- målrettet reducerer de fossile CO2-emissioner og udfaser fossile brændsler
- opstiller mål for at minimere de miljømæssige påvirkninger af vores drift
- vurderer miljøpåvirkninger, når vi projekterer nye anlægsarbejder
- gennemfører miljøvurdering på væsentlige leverandører
- følger den teknologiske udvikling indenfor nyttiggørelse og bortskaffelse af affald
- motiverer og uddanner medarbejdere for at sikre forsvarlige miljø-, arbejdsmiljø- og drifts-

forhold.

AffaldPlus er ISO 14001 certificeret, hvilket indebærer, at vi hele tiden forbedrer vores miljøledelses
system og løbende bringer AffaldPlus’ afdelinger op til et niveau, hvor certificering kan finde sted.

Vi kommunikerer åbent – både internt og eksternt – om vores miljømæssige ansvar og virke samt 
rapporterer jævnligt om miljøarbejdet.

Miljøpolitikken skal efterleves af enhver medarbejder og alle, der arbejder på vegne af AffaldPlus.

Miljørapporten er en del af AffaldPlus’ bæredygtighedsrapport. Her finder du vores driftstal m.v. fra de forskellige 
behandlingsanlæg og fra genbrugspladserne. 

Miljørapporten var tidligere en del af årsrapporten, men hører mere naturligt hjemme i den mere ”grønne del” af 
vores afrapportering. Miljørapportens data indeholder oplysninger, der kan have interesse for vores ejere og for 
vores naboer – oplysninger om affaldsmængder, energileverancer samt væsentlige overskridelser af driftsvilkår, 
indkomne klager og lignende. Oplysningerne bruges i evalueringen af virksomhedens miljøledelsessystem.

De væsentligste driftstal er samlet i oversigterne side 58 - 67.
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AffaldPlus’ energianlæg og anlæg for kildesorteret 
organisk dagrenovation (KOD)
De væsentligste miljøbelastninger fra affaldsenergianlæggene er:
• Emissioner
• Forbrug af el, vand, dieselolie samt hjælpestoffer
• Slagger
• Restprodukt
• Spildevand

Mål År Målopfyldelse

Vi vil være dobbelt så 
gode som miljøkravene

2020 Internt mål er maks. 30 timer unormal drift pr. år pr. ovnlinje.

Miljøkrav er 60 timer.

Målet er nået på alle ovnlinjer. Miljøkrav er overholdt.

Vi vil være dobbelt så 
gode som miljøkravene

2020 Internt mål er 0 døgnmiddeloverskridelser.

Miljøkravet er det samme.

Slagelse Affaldsenergi ovnlinje 1: 2 stk.

Næstved Affaldsenergi ovnlinje 2: 0 stk., ovnlinje 3: 0 stk. og ovnlinje 4: 0 stk.

Målet er nået på Næstved. Mål ikke nået i Slagelse.

Vi vil være dobbelt så 
gode som miljøkravene

2020 Internt mål er, at vi har færre end 240 stk. B kravs overskridelser pr. ovnlinje.

Miljøkrav er 480 stk. v. 8000 timers drift.

Målet er nået på alle ovnlinjer.

Vi vil være dobbelt så 
gode som miljøkravene

2020 Internt mål er maks.5 kasserede døgn pr. år pr. ovnlinje.

Miljøkrav er 10 kasserede døgn.

Slagelse Affaldsenergi linje 1: 5 stk.

Næstved Affaldsenergi linje 2: 1 stk., linje 3: 3 stk. og linje 4: 6 stk.

Målet er nået på 3 ovnlinjer.

Nedsætte dieselolie-
forbrug

2020 På Slagelse Affaldsenergi maks. 20 m3.

Forbrug Slagelse Affaldsenergi 10 m3.

Målet er nået.
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Energianlæggene er dobbelt så gode som miljøkravene, NOx har der ikke været fokuseret på før i 2020, hvor vi nærmer os målet.
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MILJØREDEGØRELSE FOR NÆSTVED AFFALDSENERGI
Mængder
På Næstved Affaldsenergi er der i 2020 brændt 128.518 tons affald, hvilket stort set er det samme som i 2019. 

Forbrug
De fleste forbrugsstoffer følger mængden af afbrændt affald. 
Forbrug af let brændt kalk er steget. Årsagen til dette er modtagelse af affaldslæs med et øget indhold af stoffer, 
der danner syre i røggassen. Kilden til disse affaldslæs blev ikke opsporet, men vi har ikke modtaget flere.

Væsentlige vilkårsoverskridelser/klager 
Der har ikke været nogen væsentlige miljøoverskridelser på Næstved Affaldsenergi i 2020.
Der har i 2020 ikke været nogen klager.

Miljøtilsyn/påbud
Der er ikke givet nogen påbud i 2020. Der har ikke været gennemført fysiske tilsyn fra Miljøstyrelsen i 2020.

MILJØREDEGØRELSE FOR NÆSTVED AFFALDSENERGI SYD
Produktion
Der er leveret 64.183 MWh til el-nettet, og der er leveret 220.910 MWh til fjernvarmenettet. Der ses en stigning 
på leveret el, da elpriserne i 2020 har været stigende, så det har kunnet betale sig at producere el til el-nettet. 
Fjernvarmemængden er faldet lidt. Årsagen er igen en varm vinter og en varm sommer.

Forbrug
Der er ikke brugt naturgas i 2020.
Elforbruget er på samme niveau som sidste år.

MILJØREDEGØRELSE FOR NÆSTVED PULP-ANLÆG
Mængder
Der er behandlet 21.253 tons KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) i 2020, hvilket er ca. 10 % mere end i 
2019. Det er positivt, at der sorteres mere fra til forbehandling.

Forbrug
Forbruget af el og vand til pulp-anlægget svarer til den behandlede mængde KOD. 

Væsentlige vilkårsoverskridelser/klager
Den pulp, som anlægget producerer, bliver analyseret, og værdierne viser, at vi er mere end dobbelt så gode som 
miljøkravene – se graferne. 
Der har ikke været nogen klager i 2020.

Tilsyn/påbud
Der har været tilsyn med anlægget i 2020. Der var ingen bemærkninger, og der er ikke givet nogen påbud.
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Oversigt over synlige urenheder i pulp 2020. Målet om at være dobbelt så gode som miljøkravene er gennemsnitligt overholdt.

Oversigt over miljøfremmede stoffer i pulpen i 2020.
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MILJØREDEGØRELSE FOR SLAGELSE AFFALDSENERGI
Mængder
På Slagelse Affaldsenergi er der behandlet 40.292 tons affald i 2020, hvilket er på samme niveau som i 2019. 
Men på den brændte mængde affald er der produceret mere energi, end der tidligere er produceret på samme 
mængde affald. Årsagen er en stigende brændværdi i affaldet.

Forbrug
Der er ikke væsentlige ændringer i forbruget i forhold til mængden af behandlet affald.
Der er dog sket en mindre stigning i det samlede forbrug af kalk, og der er sket en forskydning imellem Sorbacal 
og Hydratkalk. Årsagen til dette er mere plastik i affaldet, og forskydningen skyldes udfordringer med Hydrat-
kalksystemet, og der derfor blev benyttet mere Sorbacal.

Væsentlige vilkårsoverskridelser/klager
Der har været 2 stk. døgnmiljøoverskridelser på Slagelse Affaldsenergi i 2020. Den ene på HCl og den anden på 
SO2. Begge har været i forbindelse med fejl på kalksystemer.
Der har i 2020 ikke været nogen klager.

Miljøtilsyn/påbud
Der er givet påbud i 2020 for overskridelse af døgnmiddelværdierne.
Der er gennemført prioriteret administrativt tilsyn i 2020. Ingen bemærkninger.

MILJØREDEGØRELSE FOR SORØ FJERNVARME
Mængder
Der er leveret nogenlunde samme mængde fjernvarme i 2020, heldigvis med et lidt mindre varmetab, hvilket er 
positivt. Det mindskede varmetab skyldes fokus på fremløbstemperatur fra værket og øget fokus på afkøling 
hos forbrugeren via motivationstarif.

Forbrug
Dieselolieforbruget i 2020 har været meget stort. Årsagen til dette er nødforsyning af fjernvarmenettet i forbindelse 
med den nye transmissionsledning, hvorved de to store fjernvarmenet bliver koblet sammen. Når Sorø Bioenergi 
kommer i drift, kan størstedelen af fjernvarmenettet forsynes herfra.  

Produktion
De tre gasmotorer er solgt til manuelle reserver. Det vil sige, at når der er behov for opregulering af elproduktionen, 
og prisen er høj, så startes motorerne automatisk. Dette garanterer os, at der altid er god økonomi i at køre med 
motorerne og en rådighedsbetaling. I 2020 var elpriserne høje, og derfor har gasmotorerne også produceret mere 
end normalt. Dette har sikret en højere indtjening og dermed en lavere varmepris. 

Sorø Bioenergi
Den 3. juni kunne Sorøs borgmester, Gert Jørgensen, tage første spadestik til selve byggeriet, der forventes fær-
digt sommeren 2021. Byggepladsen er "invaderet" af kraner og lastbiler til særtransport, der skal løfte de tunge 
maskiner på plads. 

De store komponenter er løftet på plads og er ved at blive installeret. Skelettet af stål er ved at blive bygget op. 
Projektet kører som det skal og forventes klar i 2021. Se omtale under ”Kerneydelse” her i rapporten.
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AffaldPlus’ miljøanlæg

De væsentligste mulige miljøbelastninger fra miljøanlæggene er:
• Perkolat, der kan give anledning til grundvandsforurening
• Udsivning af deponigas, der kan give anledning til klimapåvirkninger

Perkolat dannes ved perkolation, dvs. nedbør der siver ned gennem affaldet i deponiet. Perkolation udvasker 
affaldsstoffer fra affaldet, derfor ledes den dannede perkolat til et renseanlæg.

Tidligere deponering af organisk affald (det blev i 1997 forbudt at deponere organisk og forbrændingsegnet affald) 
giver anledning til dannelse af drivhusgassen metan. På de dele af miljøanlæggene, hvor der udvikles metan, 
er der etableret opsamling af gas, som udnyttes til energifremstilling. Energifremstillingen omdanner metanen 
til CO2 og mindsker derved den negative påvirkning af klimaet (metan er en drivhusgas, som er cirka 25 gange 
kraftigere end CO2).

Afvigelser
Der ses af og til afvigelser på grundvandsmoniteringen på enkelte parametre. Når dette sker, orienteres Miljø-
styrelsen. Nye prøver aftales og udtages, og disse viser, at analyseresultaterne igen er under grænseværdien.

Miljømål for deponiområdet

Mål År Målopfyldelse

Der laves aktivitetsplan for maskinparken 1 mdr. frem, 
for at optimere udnyttelsen

2020 Målet er i 2020 opfyldt.

MILJØREDEGØRELSE FOR FLADSÅ LOSSEPLADS
Deponiet blev lukket for affaldsmodtagelse i 2008 og slutafdækket i 2011. Efterbehandling er igangsat.

Der indvindes fortsat gas på Fladså Losseplads. Den indvundne gas anvendes til elproduktion. Gasanlægget ejes 
og drives af Deponigas ApS.

Miljøtilsyn/påbud
Der har i 2020 ikke været miljøtilsyn på Fladså Losseplads.

Der har ingen klager været i 2020.
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MILJØREDEGØRELSE FOR FAXE MILJØANLÆG
Her modtager vi:
• Deponeringsegnet affald

Her mellemdeponerer vi:
• Brændbart affald
• Træ til genanvendelse
• Imprægneret træ til senere energiudnyttelse
• Træstød til senere energiudnyttelse

Mængder
Der er modtaget 40.325 tons affald i 2020, heraf er 8.461 tons endeligt slutdeponeret. Der er fraført 36.081 tons 
fra anlægget. Den deponerede mængde er 15 % større end i 2019. Stigningen skyldes en betydelig stigning i 
asbestaffald, der kommer fra nedrivninger og renoveringer. 

Forbrug
Forbruget af diesel var i 2020 på 89.462 liter. Dette er 4,3 % større end året før. Stigningen hænger fint sammen 
med den øgede mængde at totalt håndteret affald. 

Vandforbruget er tilfredsstillende og som forventet.

Miljøgodkendelsen
Faxe Miljøanlægs miljøgodkendelse er under revision af tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen). AffaldPlus forventer 
at modtage den nye miljøgodkendelse i løbet af 2021. 

Miljøtilsyn/påbud
Miljømyndigheden har ikke været på tilsyn på pladsen i 2020.
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MILJØREDEGØRELSE FOR FORLEV MILJØANLÆG
Her modtager vi:
• Deponeringsegnet affald
• PCB-holdigt bygningsaffald

Her mellemdeponerer vi:
• Brændbart affald
• Imprægneret træ til nyttiggørelse

Mængder
Deponiet har i 2020 modtaget og håndteret 17.095 tons affald, heraf er 4.378 tons endelig slutdeponeret. Der 
er fraført 11.126 tons fra anlægget. Stigningen i modtaget affald i alt skyldes, at der i 2020 er modtaget mere 
brændbart affald til mellemlagring samt mere trykimprægneret træ, der afsættes til energiudnyttelse i Tyskland.

Forbrug
Forbruget af diesel på deponiet i 2020 var på 26.803 liter, hvilket er 2,4 % mindre end i 2019. Faldet skyldes sæ-
sonudsving i håndtering af lagre og ændret indretning af deponi og mellemlager.

Perkolatmængden er 510 m3 større end i 2019. Stigningen på 4,7 % er et resultat af den megen nedbør i 2019 og 
tidsforskydningen i transporten af væsken gennem affaldet.

Miljøtilsyn/påbud
Miljømyndigheden har ikke været på tilsyn på Forlev Miljøanlæg i 2020. 
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AffaldPlus’ biobrændselsanlæg

De væsentligste miljøbelastninger fra biobrændselsanlægget er emissioner, lugt, støv, perkolat, forbrug af el, 
vand, dieselolie samt hjælpestoffer.

Miljømål for biobrændselsanlægget

Mål År Målopfyldelse

Haveaffaldet skal blive til biobrændsel med en ensartethed 
og god kvalitet, som kan bruges på Sorø Bioenergi

2020 Målet delvis nået, der arbejdes videre 
med målet i 2021.

MILJØREDEGØRELSE FOR NÆSTVED BIOBRÆNDSEL
Mængder
Næstved Biobrændselsanlæg har i 2020 modtaget 53.088 tons haveaffald. Mængden af afsat råkompost er 
38.924 tons. Der er afsat 8.168 ton biobrændsel.

Forbrug
Forbruget følger de behandlede mængder.

Vilkårsoverskridelser/klager
Der har i 2019 været klager over lugt fra anlægget. Klagerne var en konsekvens af en vilkårsoverskridelse vedrø-
rende liggetid af knust haveaffald, inden det sorteres. AffaldPlus har ændret procedure, så vilkåret overholdes. 
Der har ikke været klager i 2020.

Miljøtilsyn/påbud
Der har ikke været miljøtilsyn i 2020.
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Næstved Genbrugsterminal

Miljøredegørelse for Næstved Genbrugsterminal

Mængder 
De modtagne mængder i 2020 er 17.385 tons. Det er et fald på 334 ton i forhold til 2019. Ud af de 17.385 ton er 
de 128 ton affald, der er frasorteret papir/pap-fraktionen. De samlede mængder for metal, glas og hård plast 
(MGP) er i 2020 på 9.962 ton.

Der har været et fald i papir/pap-mængderne på 917 ton. Til gengæld er den rene papfraktion steget med 493 ton. 
Mængden af forskellige plasttyper er steget.

Vilkårsoverskridelser/klager
Ingen

Miljøtilsyn/påbud
I 2020 har vi fået et påbud af brandmyndighederne omkring oplagringsplads for plast. Det har betydet, at vi skal 
have 12 meter mellem vores lagerplads og produktionshal af hensyn til brand.

Miljøtiltag på Næstved Genbrugsterminal
Dieselforbrug er steget fra 0,56 liter diesel pr. ton i 2019 til 0,70 liter pr. ton i 2020. Den store årsag til merforbruget 
er, at vi håndter mere pap og plast, samtidig med at vi i hele 2020 kun har læsset sø-containere med hård plast 
fra genbrugspladserne. Det har betydet, at vi kun kunne bruge vores dieseltruck, da el-trucken ikke har de samme 
kræfter. Vi har siden juli 2020 kørt på Shell GTL-olie, som er en mere miljørigtig dieselolie. Det er ikke en fossil-fri 
olie, men vi har tilkøbt klima-kompensering via naturprojekter.
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Miljøredegørelse for AffaldPlus’ genbrugspladser 
og storskraldsordninger

De væsentligste miljøbelastninger

Ideen med at drive genbrugspladserne er, at man ved at sortere i fraktioner bevarer ressourcerne i affaldet. De 
miljøgevinster, der ligger heri, overstiger langt de miljøbelastninger, der sker i forbindelse med at drive pladserne.

Vi driver 
• 20 genbrugspladser
• 10 haveaffaldspladser - hvoraf de 9 er døgnåbne
• 3 PlusButikker og 1 PlusByg (genbrugsbyggemarked)
• 2 PlusMarkeder
• 1 jordhotel

Vi havde 2,4 mio. besøgende i 2020, heraf ca. 195.000 som kunder i PlusButikkerne og i PlusByg.

MILJØ 55



Mængder
Der er afleveret godt 209.520 ton mod 193.820 tons sidste år. En stigning på ca. 8,1 %.

Den procentvise slutbehandling ser således ud:
• 77 % genanvendes
• 20 % forbrændes (med energi- og varmeudnyttelse)
• 3,1 % deponeres
• <1 % specialbehandles

Miljøtilsyn
Der har været miljøtilsyn på flere pladser, som dog ikke har givet anledning til påbud eller forbud. Der er konstateret 
koncentrationer af pesticider i vand fra haveaffaldspladser. Karise Haveaffald er åbnet igen.

AFFALDPLUS’ HAVEAFFALDS- OG STORSKRALDSORDNINGER 
Afhentninger
Efter vores start i Slagelse Kommune i 2018 har vi mere end fordoblet vores bestillinger på haveaffald. Vi luk-
kede 2020 med over 100.000 bestillinger af storskrald og haveaffald i alt og en kundetilfredshed tæt på 100 %. 
Konklusion: Ordningen er en succes. 

I 2020 udvidede vi, så de kommunale institutioner nu også kan tilmelde sig storskraldsordningen. Dette gør sig 
gældende for både Slagelse og Ringsted Kommuner.

I Ringsted Kommune er bestillingerne også stigende, dog ikke helt så eksplosivt som i Slagelse. Her er planen at 
forsøge sig med endnu mere oplysning til borgerne og få dem til at bruge selvbetjeningsløsningen. 
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Mål År Målopfyldelse

Etablering af 2 nye døgn-
åbne haveaffaldspladser og 
samtidig sikre kvalitet.

2019 - 2020 Pengene er afsat i budget 2021. Egnede pladser er lokaliseret og forhand-
linger med grundejere påbegyndt.

Mål ikke nået - forlænges.

Indføre fælles skiltning/
piktogrammer med resten af 
Sjælland/Danmark.

2018 - 2021 En fælles skiltning vil minimere tvivl hos de kunder, som lejlighedsvis be-
nytter AffaldPlus’ faciliteter, herunder erhverv og sommerhusgæster. I 
2020 er der igangsat et pilotforsøg med nye fælles nationale piktogram-
mer og farvezoneinddeling på Næstved Genbrugsplads. Der er udført en 
undersøgelse af kunders og medarbejderes holdninger til skiltning og 
indretning før forsøgets start. Pga. Corona har det ikke været muligt at 
afslutte evalueringen af forsøget, og der er derfor ikke truffet beslutning 
om fremtidig indretning og skiltning på genbrugspladserne. 

Mål ikke nået - forlænges.

Sammenlægning af to gamle 
genbrugspladser til én ny, 
med en ny placering og 
indrettet målrettet ift. kunder, 
miljø og arbejdsmiljø.

2017 - 2021 Korsør NY Genbrugsplads - som erstatter genbrugspladserne i Korsør og 
Vemmelev - er projekteret, men er blevet indklaget for Planklagenævnet, 
hvor sagen blev færdigbehandlet i 2020.

Arealet er købt og etablering af Korsør NY Genbrugsplads forventes at 
blive færdiggjort i løbet af 2021 med forventet åbning af den nye gen-
brugsplads ultimo 2021. 

Sammenlægningen af Dalmose og Fuglebjerg Genbrugspladser er lagt 
ind i budgettet til færdiggørelse ultimo 2023.

Flytte genanvendeligt affald 
fra fraktionen ’småt brænd-
bart’ til fraktionen ”rest efter 
sortering”

2020-2021 To genbrugspladser er udpeget som forsøgspladser i slutningen af 2020. 
Forsøgene er ikke opstartet grundet Corona og afventer ny genbrugschef, 
som tiltræder januar 2021. 

Mål ikke nået - forlænges.

Indføre fraktionen ’Tekstiler’ 
på alle genbrugspladser

2020 Fraktionen er indført på alle store genbrugspladser i 2020. Fraktionen 
indføres på alle de små genbrugspladser i 2021. 

Mål ikke nået - forlænges.

Etablering af genbrugsbutik 
i Slagelse og etablering af 
PlusMarked i Ringsted

2020 Ny PlusButik i Slagelse åbnede 16. maj 2020. 

Ringsted afventer grundet usikkerhed om de fremtidige muligheder som 
følge af Affaldsplan af 16. juni 2020. De juridiske rammer for kommuners/
affaldsselskabers muligheder for drift af genbrugsbutikker forventes for-
handlet på plads i løbet af 2021. 

Mål ikke nået - forlænges.

Øge samarbejde med virk-
somheder gennem indfø-
relse af ”direkte genbrug for 
virksomheder” på yderligere 
2 lokaliteter.

2020 Forsøgene er ikke opstartet grundet Corona. 

I 2021 forsøges samarbejdet øget på de i forvejen ejede lokaliteter, PlusByg 
og PlusButikkerne. 

Mål ikke nået - forlænges.

Gennemføre forsøg med re-
paration af hårde hvidevarer

2020 Forsøgene er ikke opstartet grundet Corona. 

Mål ikke nået - forlænges.

Gennemføre forsøg med 
reparationscafé.

2020 Indledende undersøgelser om drift af cafe med foreninger er igangsat. 
Planlagte workshops er blevet udskudt grundet Corona. På grund af udfor-
dringer med forsikringer er forsøgene ikke opstartet, og det videre arbejde 
er sat i bero grundet Corona. 

I 2021 er der planer om at afholde reparationscafé, såfremt Corona gør 
det muligt. 

Mål ikke nået - forlænges.
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2016 2017 2018 2019 2020 2020
Enhed Total mængde Total mængde Total mængde Total mængde Total mængde

Energi input
Indfyret brændbart materiale ton 127.912 141.684 134.675 127.505 128.518
Heraf biomasse ton 10.512 19.607 11.622 5.237 3.147
Naturgas Nm3 0 0 0 0 0
Dieselolie (brændere og nødanlæg) liter 6.305 1.455 3.886 5.694 4.550

Forbrug
El-forbrug MWh 11.558 12.545 12.826 12.427 11.903
Fjernvarme MWh 669 643 524 502 506
Aktivt kul kg 12.826 15.321 34.502 41.136 28.853
Let-brændt kalk kg 1.188.810 1.428.710 1.299.650 1.204.530 1.623.914
Vandværksvand m3 11.428 10.210 14.325 15.735 13.637
Renset spildevand m3 51.844 73.758 50.650 41.601 52.267
Natriumhydroxid (lud) kg 26.138 21.885 36.780 43.478 39.180
Saltsyre kg 33.200 33.900 36.800 37.950 20.700
Ammoniak (24 %)  kg 160.602 240.840 243.306 216.398 195.656

Luftemission NAE (middelværdi) Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Udledt i kg
Røggasmængde Nm3/h 102.100 110.750 110.750 99.050 117.400
Støv mg/Nm3 1,0 0,1 0,3 1,0 1,4 862
Kulmonooxid (CO) mg/Nm3 8,0 10,3 6,8 8,2 7,9 5.505
Hydrogenklorid (HCl) mg/Nm3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 318
Organisk kulstof (TOC) mg/Nm3 2,0 2,2 2,0 2,1 1,5 1.071
Svovldioxid (SO2) mg/Nm3 0,7 1,8 1,0 1,2 1,5 1.122
Nitrogenoxider (NOx) mg/Nm3 130,2 128,9 134,4 144,1 140,8 122.424
Ammoniak (NH3) mg/Nm3 1,8 1,7 1,2 1,0 0,6 463
Hydrogenfluorid (HF) mg/Nm3 0,10 0,08 0,10 0,08 0,07 61
Kviksølv (Hg) mg/Nm3 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 5,8
Sum af tungmetallerne Cd + TI mg/Nm3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2
Sum af tungmetallerne As, Co, Cr, Cu, Mn, 
Ni, Pb, Sb, V

mg/Nm3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 15,85

Dioxiner og furaner ng/Nm3 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00
PAH polyaromatiske kulbrinter mg/Nm3 Ej målt Ej målt Ej målt Ej målt Ej målt -
Kuldioxid CO2 totalindhold g/Nm3 216,6 180,5
Fossilandel af kuldioxid CO2 % 40,9 43,6

Luft emission NAE Syd (middelværdi)
Mængde Nm3/h 0 0 0 0 0
Kuldioxid CO2 g/Nm3 0 0 0 0 0
Kulmonooxid (CO) (AST) mg/Nm3 0 0 0 0 0
Nitrogenoxider (NOx) *) mg/Nm3 0 0 0 0 0

Affald
Restprodukt ton 3.487 4.191 3.899 3.720 4.446
Slagger ton 20.419 25.356 23.150 24.782 25.887
Spildevand m3 14.069 12.997 6.563 6.940 5.226

Energiproduktion
Tilført energi fra gas MWh 0 0 0 0 0
Tilført energi fra affald MWh 376.630 365.799 357.712 375.431 373.283
Energiproduktion røggaskondensering MWh 32.591 34.616 33.717 29.293 23.800
Bortkølet energi MWh 37.287 54.150 64.509 56.334 65.075
Brutto elproduktion MWh 53.343 66.725 64.951 74.863 77.023
Netto elproduktion MWh 43.295 53.950 51.680 61.517 64.183
Fjernvarmelevering MWh 229.281 236.727 225.046 228.075 220.910
Total leveret energimængde MWh 282.624 303.452 289.997 302.938 297.933

Drifttimer Udnytt.gr. %
Ovn 2 timer/år 6.430 7.773 7.835 7.906 7.775 88,76
Ovn 3 timer/år 7.498 8.023 8.127 7.839 7.953 90,79
Ovn 4 timer/år 8.480 8.088 8.185 8.122 8.039 91,77
Drifttimer ialt timer/år 22.407 23.884 24.146 23.867 23.767
Gaskedel timer/år 0 0 0 0 0 0,00
Dampturbinen timer/år 6.884 8.516 8.255 8.645 8.349 95,31
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2018 2019 2020
Enhed Total mængde Total mængde Total mængde

Pulp-produktion
Total indvejet KOD ton  7.829  19.293  21.253 
Total udvejet pulp ton  11.254  24.680  27.461 
Forbrug
El-forbrug kWh  180.700  345.000  407.000 
Vandforbrug m3  4.615  9.545  11.604 
Pulp-analyser Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Grænseværdier
Synlige urenheder %/TS 0,08 0,07 0,10 0,50
Plast i tørstof % i TS 0,026 0,008 0,015 0,150
Areal plast cm2 pr. % TS 0,45 0,44 0,36 1,00
Tungmetaller
Bly mg/kg ts 2 2 1 120
Cadmium mg/kg ts 0,10 0,08 0,04 0,80
Chrom mg/kg ts 4 2 2 100
Kobber mg/kg ts 15 15 10 1.000
Kviksølv mg/kg ts 0,01 0,27 0,10 0,80
Nikkel mg/kg ts 2 1 1 30
Zink mg/kg ts 57 58 43 4000
Detergenter
LAS mg/kg ts 70 80 83 1300
PAH-forbindelser
Sum af 9 PAH'er mg/kg ts 0,2 0,0 0,0 3
Blødgørere
Diethylhexylphthalat (DEHP) mg/kg ts 7 1 1 50
Alkylphenoler og -ethoxylater
Sum Nonylphenoler+ethoxylater mg/kg ts 1,7 0,4 0,0 10
Affald
Rejektmængde ton 934 4.164 5.396
Pulpninger antal/år 2.476 6.859 9.195
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2016 2017 2018 2019 2020 2020
Enhed Total mængde Total mængde Total mængde Total mængde Total mængde

Energi-input
Indfyret brændbart materiale ton  42.839  45.284  38.030  40.656  40.292 
Heraf biomasse ton  198  126  193  181  297 
Dieselolie til brænder liter  21.093  17.751  25.535  28.598  9.452 

Forbrug
El-forbrug MWh  2.274  2.282  1.759  1.832  2.268 
Fjernvarme MWh  215  219  227  209  199 
Aktivt kul kg  17.294  22.289  15.668  16.372  20.829 
Sorbacal kalk kg  90.809  94.753  129.845  166.665  212.498 
Hydratkalk kg  321.200  404.500  336.990  327.510  294.310 
Vandværksvand m3  3.450  1.221  1.365  2.589  2.288 
Renset spildevand m3  37.095  37.906  35.381  37.648  38.153 
Ammoniak (24 %)  kg  79.898  48.914  28.501  37.916  10.804 

Luft emission SAE (middelværdi) Gennemsnit Gennemsnit Udledt i kg
Røggasmængde Nm3/h  34.137  34.749 30.648 30.912 32.902
Støv mg/Nm3 0,20 0,19 0,21 0,24 0,15 39
Kulmonooxid (CO) mg/Nm3 1,40 2,03 7,92 7,18 4,50 781
Hydrogenklorid (HCl) mg/Nm3 4,10 3,66 2,72 3,94 4,45 1.214
Organisk kulstof (TOC) mg/Nm3 0,60 0,05 0,25 0,64 0,56 104
Svovldioxid (SO2) mg/Nm3 9,10 8,56 11,01 16,99 14,35 3.926
Nitrogenoxider (NOx) mg/Nm3 146 150 138 145 98 26.994
Ammoniak (NH3) mg/Nm3 0 1,16 1,74 1,46 0,42 105
Hydrogenfluorid (HF) mg/Nm3 0,10 0,08 0,06 0,06 0,07 19
Kviksølv (Hg) mg/Nm3 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2
Sum af tungmetallerne Cd + TI mg/Nm3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1
Sum af tungmetallerne As, Co, Cr, Cu, Mn, 
Ni, Pb, Sb, V

mg/Nm3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,86

Dioxiner og furaner ng/Nm3 0,05 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00

Affald
Restprodukt ton  1.060  1.236 972 898 950
Slagger ton  6.647  6.847 6.158 6.282 5.905

Energi produktion
Total produceret energimængde Mwh  108.406  113.183  98.354  105.789  106.902 
Bortkølet energi Mwh  1.527  41  604  209  777 
Bortkølet energi i procent af 
det producerede

1,4% 0,0% 0,6% 0,2% 0,7%

Drifttimer Udnytt.gr. %
Ovn 1 timer/år  7.997  8.298 7.397 7.938 7.944 90,68
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2018 2019 2020
Enhed Total mængde Total mængde Total mængde

Forbrug
Indfyret gas Nm3 5.092.052 5.088.804 5.208.875
El-forbrug MWh 449 577 618
Fyringsolie liter 15.838 2.755 23.965
Vandværksvand m3 1.355 1.028 1.722
Træpiller tons 9 36 38
Stilstandsvarme MWh 279 151 125

Restprodukter
Træpille-aske kg 43 182 188

Energiproduktion
Produceret fjernvarme MWh  53.673  51.916  50.674 
Leveret fjernvarme MWh  43.258  42.052  40.916 
Ledningstab % 19,4% 19,0% 19,3%
Ledningstab MWh  10.416  9.864  9.758 
El-produktion MWh  1.733  2.529  2.620 
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2016 2017 2018 2019 2020
Enhed  Total  Total  Total  Total  Total 

Affaldsmodtagelse
Modtaget affald (totalt indvejet på anlægget) ton 48.903 51.115 41.167 33.419 40.325
Afsat affald (total udvejet fra anlægget) ton 49.136 36.465 38.868 29.383 36.081

Fordeling på affaldstyper
Modtaget deponiaffald ton 4.427 4.965 4.036 4.102 3.770
Modtaget asbest ton 2.660 3.057 3.546 3.503 4.692
I alt deponeret ton 6.709 7.684 7.282 7.323 8.461

Modtaget uforurenet jord ton 691 0 0 0 0
Afviste læs antal 0 0 0 0 0

Mellemlager brændbart affald
Tilført brændbart ton 14.039 12.963 8.753 5.776 14.127
Brændbart affald på lager pr. 31.12 ton 11.414 12.487 7.984 6.805 8.792
Brændbart fraført til forbrænding ton 21.516 13.263 14.920 8.633 14.807
Bortbrændte mængder ton 0 0 710 0 0

Genanvendelse/nyttiggørelse
Frasorteret brændbart ton 346 315 293 282 162
Frasorteret jernskrot ton 32 23 7 42 12

Imprægneret træ, modtaget ton 1.887 2.266 2.551 2.809 3.398
Imprægneret træ, afsat ton 2.424 2.565 2.519 3.055 2.936

Modtaget træ til genanvendelse ton 8.781 11.236 12.877 13.810 13.885
Afsat træ til genanvendelse ton 12.951 11.448 12.777 12.849 16.404
Lager af træ til genanvendelse pr. 31-12 ton 167 55 100 1.494 829
Bortbrændt træ ton 4.500 0 0 0 0
Tagpap ton 178 191 211 265 280

Forbrug
El-forbrug inkl. varme MWh 57 50 42 45 46
Dieselolie, internt forbrug liter 124.458 115.580 107.147 85.708 89.462
Vandforbrug/vandværksvand m3 359 334 86 217 96
Grundvand m3 0 0 0 0 0

Afledning
Perkolat m3 81.828 97.486 71.483 100.739 71.670
pH-værdi *) 8 8 8 7 7
Kemisk iltforbrug (COD) *) mg/l 440 455 435 313 305
Biokemisk iltforbrug (BI5 *)  mg/l 49 92 83 10 42

Emissioner
Gas omsat i kompost filter  m3 210.000 0 200.000 200.000 200.000
Heraf metangas  m3 42.000 0 40.000 40.000 40.000

Generelt om pladsen
Slutafdækket m2 1.600 0 0 0 0
Restvolumen etableret m3 538.600 530.900 523.763 510.000 501.539
Restkapacitet millioner 

m3
1 1 1 1 1

Tegn på sætninger Nej Nej Nej Nej Nej 

Deponigasanlægget
Indvundet deponigas  m3 414.687 342.856 166.352 204.586 30.309
Eget el-forbrug kWh 1.637 1.746 1.027 1.752 3.020
El-produktion brutto kWh 396.158 337.882 164.780 121.661 14.957
Dieselolieforbrug liter 24.485 24.799 12.748 8.316 1.044
Gas ledt til biofilter fra gasmotor  m3 0 0 0 26.812 26.035
Her af metan  m3 0 0 0 5.000 7.940
*) Middelværdi.
Gasmotor ude i ½ år
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2016 2017 2018 2019 2020
Enhed Total Total Total Total Total

Affaldsmodtagelse
Modtaget affald (total indvejet mængde)*) ton 21.460 15.265 20.627 14.939 17.095
Afsat affald (total udvejet)*) ton 17.982 11.483 11.360 12.786 11.126

Fordeling på affaldstyper
Modtaget deponiaffald ton 1.918 2.585 1.828 1.733 1.803
Modtaget asbest ton 1.916 1.735 2.222 2.510 2.538
Modtaget PCB ton 86 43 299 87 148
I alt deponeret ton 4.553 3.910 4.205 4.199 4.378

Modtaget uforurenet jord ton 0 237 3.989 0 0
Afviste læs antal 0 0 0 0 0

Mellemlager brændbart affald
Tilført brændbart for mellemlagring ton 9.061 7.756 7.620 7.834 9.829
Brændbart affald på lager pr. 31.12 ton 2.030 1.016 1.120 51 2.015
Brændbart fraført til forbrænding ton 7.100 7.784 7.678 9.338 8.618
Dagrenovation omlastet ton 1.952 1.103 1.998 1.208 960
Bortbrændte mængder ton 0 0 0 0 0

Genanvendelse/nyttiggørelse
Frasorteret brændbart fra deponi ton 422 412 118 123 105
Frasorteret jernskrot ton 44 41 20 8 6
Imprægneret træ modtaget ton 1.474 1.530 1.291 1.323 1.643
Imprægneret træ, afsat ton 1.506 1.611 1.360 1.376 938
Modtaget træ til genanvendelse ton 3.756 5 0 0 0
Afsat træ til genanvendelse ton 6.569 51 0 0 0
Lager af træ til genanvendelse 31-12 ton 0 0 0 0 0

Forbrug
El-forbrug kWh 31.565 32.201 22.350 27.455 26.803
Tankgas kg 400 0 0 0 0
Dieselolie, internt forbrug liter 52.693 37.090 31.260 37.266 33.713
Vandforbrug/vandværksvand m3 79 221 348 63 98
Grundvand m3 0 0 0 0 0

Afledning fra afsluttet celle
Perkolat m3 15.268 7.074 7.741 7.832 9.088
pH-værdi **) 8 8 8 7 7
Biokemisk iltforbrug (BI5) **) mg/l 135 155 115 113 105
COD (Kemisk ilt forbrug) mg/l 1.275 1.375 1.093 1.160 1.098

Afledning fra aktiv celle
Perkolat aktiv celle m3 3.351 3.031 2.580 3.199 2.464
pH-værdi**) aktive celler mg/l 8 8 8 8 8
Biokemisk iltforbrug (BI5) **) mg/l 1 61 117 23 26
COD (Kemisk ilt forbrug) mg/l 51 575 762 420 306

Generelt om pladsen
Slutafdækket m2 0 0 0 0 0
Restkapacitet m3 252.395 248.485 244.280 240.081 235.703
Tegn på sætninger Nej Nej Nej Nej Nej

Deponigasanlægget
Indvundet deponigas m3 207.330 134.108 129.917 143.155 66.603
Metan af indvundet deponigas m3 78.785 51.631 49.369 55.115 25.474
El-forbrug kWh 75.824 72.657 71.082 63.020 51.642
El-produktion brutto kWh 330.717 276.338 232.777 213.295 113.778
*) Ny opgørelsesmetode fra 2016
**) Middelværdi.
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2016 2017 2018 2019 2020
Enhed Total Total Total Total Total

Forbrug
El-forbrug, pumper MWh  6  6  8  7 10,9
Vandforbrug m3  10  3  4  3 6

Udledning
Perkolat m3  12.540  8.765  10.920  8.865 10407
pH-værdi *)  8  8  8  7 7,4
Kemisk iltforbrug (COD) *)  mg/l  830  930  875  791 660
Biokemisk iltforbrug (BI5) *)  mg/l  85  107  94  102 46

Deponigasanlæg
Indvunden deponigas m3  187.000  202.000  180.000  251.000 185132
Heraf metangas m3  62.000  68.000  60.000  83.000 41100

Generelt om pladsen
Sætninger Nej Nej Nej Nej Nej
*) Middelværdi.

2016 2017 2018 2019 2020
Enhed Total Total Total Total Total

Produktion
Modtagne mængder ton 15.118 14.734 15.329 17.719 17.385

Forbrug
El-forbrug MWh 122 134 133 121 119
Dieselolie, internt forbrug liter 10.317 9.060 9.719 9.952 12.322
Varme MWh 55 71 60 33 33
Vandforbrug m3 64 77 80 81 75

Udledning
Spildevand m3 64 77 80 81 75
Frasorteret brændbart affald ton 49 72 81 84 128

2016 2017 2018 2019 2020
Enhed Total Total Total Total Total

Produktion
Modtaget haveaffald ton 19.512 23.405 44.130 52.856 53.088
Modtaget trærødder ton 466 100 571 557 821
Indvejet kompost ton 847 1.152 5.464 0 0
Afsat kompost ton 2.961 3.554 5.224 0 0
Afsat råkompost ton 10.045 10.005 21.428 32.215 38.924
Biobrændsel (sigterest) ton 4.041 86.670 9.528 7.623 83
Biomasse afsat ton 0 0 1.425 7.702 8.168
Maksimale oplag på pladsen ton 12.367 9.994 12.972 20.686 18.811

Forbrug
El-forbrug MWh 8 8 7 7 7
Vandforbrug m3 14 27 28 36 69
Dieselolie liter 47.932 47.839 78.151 87.265 92.060

Udledning
Overfladevand m3 0 0 0 0 0
Slam fra brønd ton 0 0 0 0 0
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Ringsted 2019 2020 Slagelse 2019 2020

Antal bestillinger Antal bestillinger Antal bestillinger Antal bestillinger
Storskrald - enfamilieboliger 1.335 2.025 Storskrald - enfamilieboliger 7.398 9.086
Storskrald - SSB* 195 301 Storskrald - SSB* 381 485
Indsamlet i ton 81 187 Indsamlet i ton 466 506

Haveaffald 1.027 1.421 Haveaffald 86.279 96.981
Haveaffald m. grab 30 41 Haveaffald m. grab 134 140
* Større samlede bebyggelser

Fraktioner/ton Borre Bogø Faxe Karise Mern Næstved Skælskør Slagelse Stenlille 2019 2020
Haveaffald 1.290 865 1.774 47 1.698 7.500 2.649 5.199 1.484 16.124 22.506
Dyregødning 0 0 75 0 0 0 215 0 0 235 290
Beton og tegl 0 0 0 0 704 0 0 0 0 453 704
Træstød 0 0 143 0 140 442 148 245 46 703 920
Småt brændbart affald 1 16 4 22 21
Total 1.290 865 1.993 47 2.542 7.958 3.011 5.448 1.531 17.538 22.441
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Fraktioner/ton Agersø Dalmose Dianalund Fugle-
bjerg

Haslev Herluf-
magle

Holme-
Olstrup

Korsør Mogen-
strup

Møn Næstved Omø Fraktioner/ton Præstø Plus-
Butik  
Næstved

PlusByg  
Næstved

Ringsted Rønnede Skælskør Slagelse Sorø Have-
affalds- 
pladser

Vem-
melev

Vording-
borg

Totaler
2020

Indkørsler  20.467  63.018  31.275  155.848  61.104  25.871  104.770  44.695  53.904  297.123 Indkørsler  69.907  198.286  105.702  65.226  241.130  114.235  369.329  72.757  141.271  2.382.215 
Total til genanvendelse 191 1.293 4.490 1.832 11.360 5.530 2.283 6.365 3.962 4.756 17.710 189 Total til genanvendelse 4.317 61 115 18.428 10.181 3.162 13.609 9.049 24.420 5.087 12.825 161.228
Haveaffald 95 140 1.038 435 3.793 1.354 713 1.495 1.075 819 0 98 Haveaffald 1.780 0 0 4.087 2.364 0 18 2.115 22.506 1.373 3.650 48.949
Dyregødning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dyregødning 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 290
Træstød 0 0 50 13 261 89 17 39 74 11 0 0 Træstød 0 0 0 191 160 0 0 111 920 72 125 2.380
Tagpap 0 3 16 2 22 3 4 25 12 24 64 0 Tagpap 16 0 0 54 29 21 54 29 0 29 43 453
Rent træ til neddeling
f/genanvendelse

0 55 327 99 920 284 209 624 347 748 2.372 0 Rent træ til neddeling
f/genanvendelse

462 0 18 1.549 1.249 464 1.555 790 0 280 1.482 13.832

Glas og flasker 0 7 22 4 29 12 7 19 16 23 79 0 Glas og flasker 20 0 0 51 32 26 53 21 0 12 45 480
Vinduesglas 0 39 99 45 174 74 34 147 74 131 448 0 Vinduesglas 70 0 0 342 232 121 375 176 0 87 281 2.949
Keramik og porcelæn 0 19 58 29 80 55 36 82 57 90 337 0 Keramik og porcelæn 52 20 0 260 126 74 299 131 0 78 196 2.080
Isolering 0 13 33 18 50 34 9 44 35 46 154 0 Isolering 27 0 0 158 94 42 154 89 0 33 104 1.138
Flamingo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 32 0 Flamingo 0 0 0 3 0 0 20 0 0 0 0 60
Arla/Kohberg/Schul-
stad ks.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Arla/Kohberg/Schul-
stad ks.

0 0 0 2 1 0 2 1 0 1 2 11

Store hushold.app.
frak.1+2 

0 42 104 50 164 101 41 103 80 148 518 0 Store hushold.app.
frak.1+2 

100 0 0 327 225 111 299 207 0 88 280 2.987

E-skrot, fraktion 4 0 27 81 41 139 61 24 94 59 89 285 0 E-skrot, fraktion 4 58 0 0 246 148 76 254 137 0 60 170 2.060
Belysning, fraktion 5 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 0 Belysning, fraktion 5 1 0 0 5 3 1 5 3 0 1 4 37
Asfalt 0 3 7 3 22 9 2 13 3 14 45 0 Asfalt 2 0 0 56 41 8 60 13 0 15 39 354
Printertoner 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 Printertoner 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 13
Kabler 0 3 7 2 9 6 2 9 4 8 23 0 Kabler 6 0 0 21 12 4 20 13 0 5 17 171
Beton og tegl 61 456 1.257 575 3.372 1.363 565 1.843 1.142 1.414 6.259 62 Beton og tegl 949 0 0 6.057 2.786 1.056 5.760 2.574 704 1.407 2.908 42.573
Jord 0 158 627 153 1.012 1.388 272 859 349 218 3.504 0 Jord 191 0 0 2.037 983 379 1.904 1.073 0 781 1.394 17.282
Dæk 0 26 37 24 56 45 12 28 27 35 141 4 Dæk 27 0 0 137 74 35 100 66 0 27 95 997
Jern og metal 27 134 357 145 549 310 150 360 312 442 1.489 18 Jern og metal 262 22 16 1.321 709 276 1.057 657 0 310 910 9.834
PVC til genbrug 0 7 17 8 38 16 7 14 17 21 54 0 PVC til genbrug 11 0 0 64 34 13 44 36 0 16 48 465
Gips 0 40 88 43 195 77 39 137 73 126 496 0 Gips 81 0 0 401 277 100 552 252 0 124 282 3.383
Bilbatterier 0 4 10 4 12 9 4 7 6 10 27 0 Bilbatterier 7 0 0 26 18 7 15 16 0 7 20 208
Husholdningsbatterier 0 1 3 1 6 3 1 3 1 3 13 0 Husholdningsbatterier 3 0 0 11 6 3 8 7 0 2 8 83
Spildolie 0 3 12 4 14 0 1 7 9 13 29 0 Spildolie 7 0 0 26 17 8 21 17 0 8 15 212
Tøj og sko 0 6 13 8 21 4 9 39 16 24 108 0 Tøj og sko 10 0 0 66 27 28 72 41 0 20 22 533
Tekstiler  0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 29 0 Tekstiler  0 0 0 24 2 0 28 15 0 0 6 116
Direkte genbrug  0 6 14 20 55 42 25 66 51 62 309 0 Direkte genbrug  36 12 74 146 150 44 132 17 0 42 204 1.509
Paller 0 0 4 0 0 6 3 4 0 14 14 0 Paller 0 0 7 17 0 9 21 3 0 5 24 131
Valgplakater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valgplakater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havemøbler, plast 0 0 6 0 6 6 0 7 3 9 25 0 Havemøbler, plast 4 0 0 15 12 6 20 6 0 8 18 151
Kofanger, plast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Kofanger, plast 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
Hård plast 0 23 39 30 75 45 20 68 15 37 139 0 Hård plast 13 5 0 134 68 48 109 100 0 29 77 1.073
Makulering, kommunalt 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 10 0 Makulering, kommunalt 1 0 0 6 3 1 3 2 0 0 2 34
Bøger, kommunalt 0 2 2 3 3 2 0 10 3 4 26 0 Bøger, kommunalt 5 1 0 27 5 5 20 11 0 6 15 149
Pap, kommunalt 5 48 124 48 232 112 57 150 78 117 524 5 Pap, kommunalt 89 0 0 421 237 125 416 240 0 107 267 3.404
Big-Bag, kommunalt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 0 Big-Bag, kommunalt 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 28
Plastdunke, kommunalt 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 4 0 Plastdunke, kommunalt 1 0 0 8 2 2 4 2 0 1 2 34
LDPE farvet folie, 
kommunalt

0 7 8 7 7 4 3 6 6 12 25 0 LDPE farvet folie, 
kommunalt

6 0 0 35 19 12 25 16 0 10 19 225

LDPE klar folie 98/2, 
kommunalt

0 2 1 2 2 1 1 3 2 3 9 0 LDPE klar folie 98/2, 
kommunalt

2 0 0 6 4 4 7 4 0 3 5 60

Pap/avis og reklamer, 
kommunalt

2 18 22 14 24 12 14 54 11 29 104 2 Pap/avis og reklamer, 
kommunalt

20 0 0 75 31 54 120 55 0 36 44 741

Total deponi 32 156 284 152 487 198 102 182 196 392 641 25 Total deponi 206 0 0 622 511 216 798 513 0 242 572 6.527
Asbest 0 82 217 104 335 130 59 112 133 242 481 0 Asbest 123 0 0 473 358 144 507 395 0 177 395 4.467
Deponi 32 73 67 48 152 68 44 70 62 150 159 25 Deponi 83 0 0 150 153 73 292 118 0 65 176 2.060
Total forbrænding 86 721 1.620 658 2.567 1.331 507 1.647 1.232 1.650 5.657 76 Total forbrænding 1.265 127 734 4.874 2.883 1.297 4.657 2.745 21 1.537 3.597 41.096
Imprægneret træ 0 42 99 73 301 113 68 138 139 181 761 0 Imprægneret træ 197 0 0 562 414 197 604 289 0 227 541 4.945
Restmaling til forbræn-
ding

0 6 19 8 30 24 9 22 19 41 91 0 Restmaling til forbræn-
ding

16 0 0 70 44 19 66 46 0 14 55 599

Småt brændbart affald 26 219 704 261 1.180 626 256 656 428 770 1.938 16 Småt brændbart affald 617 118 286 1.795 1.174 451 1.608 1.406 21 433 1.243 16.230
Stort brændbart affald 60 454 798 316 1.057 569 174 832 646 658 2.862 60 Stort brændbart affald 436 9 54 2.444 1.251 630 2.374 1.005 0 864 1.758 19.309
Flamingo til forbræn-
ding

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 Flamingo til forbræn-
ding

0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 12

Total specialaffald 2 12 21 14 43 27 11 23 27 38 85 1 Total specialaffald 21 0 0 72 48 21 68 45 0 19 70 669
Malingsaffald Alfa 1 4 10 5 23 11 4 11 10 15 28 1 Malingsaffald Alfa 8 0 0 29 20 8 25 17 0 8 25 264
Øvrigt farligt affald 0 8 11 10 20 16 7 13 18 23 57 0 Øvrigt farligt affald 13 0 0 43 27 13 44 28 0 11 45 405
Total 311 2.181 6.416 2.656 14.457 7.087 2.904 8.218 5.416 6.836 24.092 292 Total 5.810 187 849 23.996 13.623 4.696 19.133 12.353 19.238 6.885 17.064 209.520
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Fraktioner/ton Agersø Dalmose Dianalund Fugle-
bjerg

Haslev Herluf-
magle

Holme-
Olstrup

Korsør Mogen-
strup

Møn Næstved Omø Fraktioner/ton Præstø Plus-
Butik  
Næstved

PlusByg  
Næstved

Ringsted Rønnede Skælskør Slagelse Sorø Have-
affalds- 
pladser

Vem-
melev

Vording-
borg

Totaler
2020

Indkørsler  20.467  63.018  31.275  155.848  61.104  25.871  104.770  44.695  53.904  297.123 Indkørsler  69.907  198.286  105.702  65.226  241.130  114.235  369.329  72.757  141.271  2.382.215 
Total til genanvendelse 191 1.293 4.490 1.832 11.360 5.530 2.283 6.365 3.962 4.756 17.710 189 Total til genanvendelse 4.317 61 115 18.428 10.181 3.162 13.609 9.049 24.420 5.087 12.825 161.228
Haveaffald 95 140 1.038 435 3.793 1.354 713 1.495 1.075 819 0 98 Haveaffald 1.780 0 0 4.087 2.364 0 18 2.115 22.506 1.373 3.650 48.949
Dyregødning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dyregødning 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 290
Træstød 0 0 50 13 261 89 17 39 74 11 0 0 Træstød 0 0 0 191 160 0 0 111 920 72 125 2.380
Tagpap 0 3 16 2 22 3 4 25 12 24 64 0 Tagpap 16 0 0 54 29 21 54 29 0 29 43 453
Rent træ til neddeling
f/genanvendelse

0 55 327 99 920 284 209 624 347 748 2.372 0 Rent træ til neddeling
f/genanvendelse

462 0 18 1.549 1.249 464 1.555 790 0 280 1.482 13.832

Glas og flasker 0 7 22 4 29 12 7 19 16 23 79 0 Glas og flasker 20 0 0 51 32 26 53 21 0 12 45 480
Vinduesglas 0 39 99 45 174 74 34 147 74 131 448 0 Vinduesglas 70 0 0 342 232 121 375 176 0 87 281 2.949
Keramik og porcelæn 0 19 58 29 80 55 36 82 57 90 337 0 Keramik og porcelæn 52 20 0 260 126 74 299 131 0 78 196 2.080
Isolering 0 13 33 18 50 34 9 44 35 46 154 0 Isolering 27 0 0 158 94 42 154 89 0 33 104 1.138
Flamingo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 32 0 Flamingo 0 0 0 3 0 0 20 0 0 0 0 60
Arla/Kohberg/Schul-
stad ks.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Arla/Kohberg/Schul-
stad ks.

0 0 0 2 1 0 2 1 0 1 2 11

Store hushold.app.
frak.1+2 

0 42 104 50 164 101 41 103 80 148 518 0 Store hushold.app.
frak.1+2 

100 0 0 327 225 111 299 207 0 88 280 2.987

E-skrot, fraktion 4 0 27 81 41 139 61 24 94 59 89 285 0 E-skrot, fraktion 4 58 0 0 246 148 76 254 137 0 60 170 2.060
Belysning, fraktion 5 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 0 Belysning, fraktion 5 1 0 0 5 3 1 5 3 0 1 4 37
Asfalt 0 3 7 3 22 9 2 13 3 14 45 0 Asfalt 2 0 0 56 41 8 60 13 0 15 39 354
Printertoner 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 Printertoner 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 13
Kabler 0 3 7 2 9 6 2 9 4 8 23 0 Kabler 6 0 0 21 12 4 20 13 0 5 17 171
Beton og tegl 61 456 1.257 575 3.372 1.363 565 1.843 1.142 1.414 6.259 62 Beton og tegl 949 0 0 6.057 2.786 1.056 5.760 2.574 704 1.407 2.908 42.573
Jord 0 158 627 153 1.012 1.388 272 859 349 218 3.504 0 Jord 191 0 0 2.037 983 379 1.904 1.073 0 781 1.394 17.282
Dæk 0 26 37 24 56 45 12 28 27 35 141 4 Dæk 27 0 0 137 74 35 100 66 0 27 95 997
Jern og metal 27 134 357 145 549 310 150 360 312 442 1.489 18 Jern og metal 262 22 16 1.321 709 276 1.057 657 0 310 910 9.834
PVC til genbrug 0 7 17 8 38 16 7 14 17 21 54 0 PVC til genbrug 11 0 0 64 34 13 44 36 0 16 48 465
Gips 0 40 88 43 195 77 39 137 73 126 496 0 Gips 81 0 0 401 277 100 552 252 0 124 282 3.383
Bilbatterier 0 4 10 4 12 9 4 7 6 10 27 0 Bilbatterier 7 0 0 26 18 7 15 16 0 7 20 208
Husholdningsbatterier 0 1 3 1 6 3 1 3 1 3 13 0 Husholdningsbatterier 3 0 0 11 6 3 8 7 0 2 8 83
Spildolie 0 3 12 4 14 0 1 7 9 13 29 0 Spildolie 7 0 0 26 17 8 21 17 0 8 15 212
Tøj og sko 0 6 13 8 21 4 9 39 16 24 108 0 Tøj og sko 10 0 0 66 27 28 72 41 0 20 22 533
Tekstiler  0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 29 0 Tekstiler  0 0 0 24 2 0 28 15 0 0 6 116
Direkte genbrug  0 6 14 20 55 42 25 66 51 62 309 0 Direkte genbrug  36 12 74 146 150 44 132 17 0 42 204 1.509
Paller 0 0 4 0 0 6 3 4 0 14 14 0 Paller 0 0 7 17 0 9 21 3 0 5 24 131
Valgplakater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valgplakater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havemøbler, plast 0 0 6 0 6 6 0 7 3 9 25 0 Havemøbler, plast 4 0 0 15 12 6 20 6 0 8 18 151
Kofanger, plast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Kofanger, plast 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
Hård plast 0 23 39 30 75 45 20 68 15 37 139 0 Hård plast 13 5 0 134 68 48 109 100 0 29 77 1.073
Makulering, kommunalt 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 10 0 Makulering, kommunalt 1 0 0 6 3 1 3 2 0 0 2 34
Bøger, kommunalt 0 2 2 3 3 2 0 10 3 4 26 0 Bøger, kommunalt 5 1 0 27 5 5 20 11 0 6 15 149
Pap, kommunalt 5 48 124 48 232 112 57 150 78 117 524 5 Pap, kommunalt 89 0 0 421 237 125 416 240 0 107 267 3.404
Big-Bag, kommunalt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 0 Big-Bag, kommunalt 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 28
Plastdunke, kommunalt 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 4 0 Plastdunke, kommunalt 1 0 0 8 2 2 4 2 0 1 2 34
LDPE farvet folie, 
kommunalt

0 7 8 7 7 4 3 6 6 12 25 0 LDPE farvet folie, 
kommunalt

6 0 0 35 19 12 25 16 0 10 19 225

LDPE klar folie 98/2, 
kommunalt

0 2 1 2 2 1 1 3 2 3 9 0 LDPE klar folie 98/2, 
kommunalt

2 0 0 6 4 4 7 4 0 3 5 60

Pap/avis og reklamer, 
kommunalt

2 18 22 14 24 12 14 54 11 29 104 2 Pap/avis og reklamer, 
kommunalt

20 0 0 75 31 54 120 55 0 36 44 741

Total deponi 32 156 284 152 487 198 102 182 196 392 641 25 Total deponi 206 0 0 622 511 216 798 513 0 242 572 6.527
Asbest 0 82 217 104 335 130 59 112 133 242 481 0 Asbest 123 0 0 473 358 144 507 395 0 177 395 4.467
Deponi 32 73 67 48 152 68 44 70 62 150 159 25 Deponi 83 0 0 150 153 73 292 118 0 65 176 2.060
Total forbrænding 86 721 1.620 658 2.567 1.331 507 1.647 1.232 1.650 5.657 76 Total forbrænding 1.265 127 734 4.874 2.883 1.297 4.657 2.745 21 1.537 3.597 41.096
Imprægneret træ 0 42 99 73 301 113 68 138 139 181 761 0 Imprægneret træ 197 0 0 562 414 197 604 289 0 227 541 4.945
Restmaling til forbræn-
ding

0 6 19 8 30 24 9 22 19 41 91 0 Restmaling til forbræn-
ding

16 0 0 70 44 19 66 46 0 14 55 599

Småt brændbart affald 26 219 704 261 1.180 626 256 656 428 770 1.938 16 Småt brændbart affald 617 118 286 1.795 1.174 451 1.608 1.406 21 433 1.243 16.230
Stort brændbart affald 60 454 798 316 1.057 569 174 832 646 658 2.862 60 Stort brændbart affald 436 9 54 2.444 1.251 630 2.374 1.005 0 864 1.758 19.309
Flamingo til forbræn-
ding

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 Flamingo til forbræn-
ding

0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 12

Total specialaffald 2 12 21 14 43 27 11 23 27 38 85 1 Total specialaffald 21 0 0 72 48 21 68 45 0 19 70 669
Malingsaffald Alfa 1 4 10 5 23 11 4 11 10 15 28 1 Malingsaffald Alfa 8 0 0 29 20 8 25 17 0 8 25 264
Øvrigt farligt affald 0 8 11 10 20 16 7 13 18 23 57 0 Øvrigt farligt affald 13 0 0 43 27 13 44 28 0 11 45 405
Total 311 2.181 6.416 2.656 14.457 7.087 2.904 8.218 5.416 6.836 24.092 292 Total 5.810 187 849 23.996 13.623 4.696 19.133 12.353 19.238 6.885 17.064 209.520
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I/S AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Tlf.: 5575 0800
affaldplus@affaldplus.dk
www.affaldplus.dk

AffaldPlus - Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland


