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Stigende mængder af genanvendelse
De seneste tal viser, at kommunernes 
affaldsordninger stadig virker efter 
hensigten: Genanvendelsen stiger, og 
restaffaldsmængderne falder.

Det er nu nogle år siden, at AffaldPlus’ 6 
ejerkommuner indførte nye affaldsord-
ninger. Formålet var - og er fortsat - at 
samle så meget ind til genanvendelse, 
som muligt. Vores målsætning er, at vi 
senest i 2022 når 50 % genanvendelse. 
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 genan-
vende hele 60 % i 2030. Vi har altså 
meget at leve op til, men heldigvis virker 
kommunernes affaldsordninger efter 
hensigten.

Affaldet i beholderne
Tidligere smed vi næsten al vores affald 
til restaffald, men ikke mere. Mængden 
af restaffald er faldet fra 41 kg pr. må-
ned i 2017 til 26 kg pr. måned i 2020 - et 
fald på 15 kg!

Det betyder, at langt mere af affaldet nu 
genanvendes. Eller med andre ord: At 
langt flere ressourcer genanvendes. 

Tak for mad!
12 kg madaffald fra hver husstand bliver 
nu hver måned lavet til energi og gød-
ning, som vi sender tilbage til markerne. 
Før gik næringsstofferne til spilde, mens 
vi af 1 kg madaffald i dag får 1,1 g fosfor 
og strøm nok til, at en elpære kan lyse i 
33 timer.

Hver husstand sender i alt 144 kg mad-
affald af sted til genanvendelse hvert 

år. Omregnet giver det energi nok til at 
holde en elpære kørende i 12 timer om 
dagen i et helt år. 

Samtidig kan vi trække fosforen ud af 
madaffaldet og bruge det til gødning. 
En husstands madaffald skaber på et 
år gødning nok til 52 m2 markjord. Hvis 
du ikke synes, det lyder af så meget, så 
tænk på, at når vi samler alle mæng-
derne i AffaldPlus’ område sammen, 
bliver det til gødning nok til 8 mio. m2 
markjord - eller det der svarer til 1100 
fodboldbaner!

Kæmpe CO2-besparelse
Når vi genanvender i stedet for at 
brænde vores affald, sparer vi på vores 
CO2-udledning. Samlet set henter skral-
demændene i AffaldPlus’ kommuner nu 
cirka 40.000 tons genanvendelige mate-
rialer hjemme ved områdets husstande, 
og det bidrager til en samlet CO2-bespa-
relse på 27.000 tons om året. Det svarer 
til det samlede CO2-udslip fra godt 1700 
gennemsnitsdanskere. •

Hver husstand afleverer i gennemsnit 144 kg madaffald til genanvendelse hvert år. På 3 år 
er mængden af affald til genanvendelse steget med 15 kg. På billedet her kan du se, hvordan 
mængderne fordeler sig.

En gennemsnitlig husstand får nu 
hver måned hentet 23 kg affald til 
genanvendelse – i 2017 lå det tal 
på bare 8 kg/mdr. 

Sådan fordeler mængderne i 
2020 sig fra en gennemsnitlig 
husstand:

-  Papir og pap: 63 kg om året
-  Metal, glas og hård plast = 
    67 kg om året 
-  Madaffald = 144 kg om året

” Det betyder, at langt mere af affaldet nu genanvendes.
Eller med andre ord: At langt flere ressourcer genanvendes. ”



Det er vigtigt for AffaldPlus at genbrugsvejlederne er til stede på genbrugspladserne, så de kan hjælpe og rådgive kunderne om korrekt affalds-
sortering og derved genanvende flest mulige materialer. 

Erhvervsvenlige genbrugspladser
Fra 1. april 2021 udvidede kommu-
nerne i AffaldPlus-området åbningsti-
den på de seks største genbrugsplad-
ser. Allerede fra kl. 7.00 på hverdage 
kan kunderne nu aflevere affald, og på 
den måde kan fx håndværkere få tømt 
bilen inden dagens øvrige arbejdsop-
gaver.

Vores seks største genbrugspladser 
holder nu åbent fra kl. 7.00 på hverdage. 
Dog holder Haslev Genbrugsplads fort-
sat lukket om mandagen. De udvidede 
åbningstider sker uden en forringelse af 
åbningstiden ”i den anden ende”, da de 
fortsat holder åbent til kl. 18.00.

”Vi oplever, at de kunder, der kommer i 
den udvidede åbningstid, alle er glade for 
muligheden. I påsken var der ca. 10 biler 
pr. plads i timen fra kl. 7.00-8.00. Ugen 
efter påske faldt tallet lidt, men det er 
vores forventning, at antallet vil stige i 
takt med, at kunderne bliver opmærk-
somme på den udvidede åbningstid, ” 
fortæller chef for genbrug i AffaldPlus, 
Camilla Berg.

Kommunernes erhvervsvenlighed
Det er Dansk Byggeris årlige undersø-
gelse af kommunernes erhvervsven-
lighed, som har fået AffaldPlus’ seks 
ejerkommuner til i særlig grad at rette 

opmærksomheden mod erhvervslivets 
muligheder, når det gælder aflevering af 
affald. 

Spørger man Dansk Industri om, hvad 
der er gode vilkår for erhvervsaffald, 
er meldingen klar: Hold tidligt åbent på 
genbrugspladsen og opkræv betaling pr. 
besøg via nummerpladeaflæsning.
Sidstnævnte har vi allerede i en lang 
årrække kørt med, og er virksomheden 
registreret som Pluskunde, er det endda 
muligt for virksomhederne at opnå flere 
fordele. Derfor var det åbningstiderne, 
der skulle kigges nærmere på for at imø-
dekomme erhvervslivet yderligere.



”Det er vigtigt for AffaldPlus, at virk-
somhederne oplever vores kommuner 
som et attraktivt sted at drive virk-
somhed i. Og et vigtigt parameter her 
er, at det skal være nemt og fleksibelt 
at komme af med affaldet. Derfor er vi 
glade for, at vi nu kan tilbyde den ekstra 
åbningstime på genbrugspladsen, som 
gør det nemmere for især håndværkere 
og andre små selvstændige virksom-
heder at få dagligdagen til at hænge 
sammen”, siger bestyrelsesformand i 
AffaldPlus, Poul A. Larsen.

Vigtigt med god vejledning
Kommunerne er sammen med Affald-
Plus i gang med at kigge på muligheden 
for at holde døgnåbent på nogle af 
genbrugspladserne. Erfaringsmæssigt 
ved man dog fra andre steder, at døgnå-
bent kan øge risikoen for fejlsorteringer. 
Derfor er der behov for yderligere un-
dersøgelse af denne mulighed, siger chef 
for genbrug i AffaldPlus, Camilla Bjerg 
Pedersen: 

”Vi har et dygtigt korps af uddannede 
genbrugsvejledere, hvis fornemmeste 
opgave er at vejlede kunderne til den 
rigtige sortering. Hvis vi ikke møder 
kunderne på pladsen, kan vi ikke rådgive 
dem om, hvordan de afleverer deres 
affald, så flest mulige materialer kan 
genanvendes. Og den chance vil vi ikke 
forpasse, for vi har alle interesse i, at 
mest muligt af affaldet bliver recirkule-
ret og genanvendt i nye produkter.”

Pluskunder får flere fordele
Alle virksomheder betaler for brugen af 
genbrugspladserne i AffaldPlus-om-
rådet via nummerpladeaflæsning på 
pladserne. Et besøg koster i 2021 kr. 
166,- ekskl. moms og evt. farligt affald, 
som opkræves særskilt. Virksomheder 
kan gratis oprette sig som Pluskunder. 
Det giver bl.a. adgang til at følge sine 
besøg på pladserne online og en række 
andre fordele. •

Fra 1. april holder disse 6 genbrugspladser åben fra 7.00-18.00 på hverdage:

•  Haslev (dog ikke mandag)
•  Næstved
•  Ringsted
•  Slagelse
•  Sorø
•  Vordingborg

Åbningstiderne i weekenden er uændrede.

AffaldPlus og kommunerne har udvidet åbningstiden på de største genbrugspladser for at tilgodese erhvervslivets muligheder, når det gælder 
aflevering af affald. 
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På trods af den igangværende pandemi og de dertilhørende 
restriktioner har PlusMarkedet i Vordingborg været en succes: 
Både travlheden og omsætningen har været stor. Derfor har vi 
nu besluttet at udvide konceptet. 

Hidtil har Vordingborg PlusMarked afholdt weekendmarke-
der hver måned, men med genåbningen tilbage i marts kunne 
vi løfte sløret for nye tiltag i Vordingborg. PlusMarkedet har 
nemlig udvidet åbningstiderne og holder fremover også åben 

Borgerne kan nu bedre planlægge deres besøg og undgå de 
perioder, hvor vi normalt har mest travlt på genbrugspladserne.

På affaldplus.dk kan man finde et travlhedsbarometer for gen-
brugspladserne. Man vælger blot genbrugsplads og dag, hvor-
efter barometret viser, hvornår vi forventer at have mest travlt. 
Grafen viser et gennemsnit for de sidste 14 dage. •

PlusMarkedet i Vordingborg er mere end en weekendfornøjelse

Undgå myldretrafikken med nyt travlhedsbarometer

i hverdagene, så kunderne nu kan handle genbrug hele uge. Vi 
afholder stadig weekendmarkeder en gang i kvartalet.

Kunderne er utrolig glade og har i den grad taget godt imod for-
nyelsen. Inden åbningstid står der kunder hver dag, som venter 
på, at PlusMarkedet åbner. I den første måned efter genåbnin-
gen har PlusMarkedet haft en omsætning tæt på 340.000 kr., 
hvilket er en rekord, og en start som vi er stolte af. Det tegner 
rigtig godt for fremtiden uden COVID-19 og restriktioner. •

Med udgangspunkt i travlhedsbarometret kan man nu planlægge sit næste besøg på genbrugspladsen, og undgå de tider, hvor vi normalt har 
mest travlt.  


