
Status AffaldPlus’ KPI’er for 2021 
 

 
19. august 2021 
 

 
 

Strategisk målsætning: Sikre forudsætningerne for at 
ejerkommunerne når EU’s og regeringens mål om genanvendelse 

KPI – Hjælpe ejerne med nye affaldsplaner 
KPI – Flytte genanvendelige mængder fra brændbart affald på genbrugspladserne 
KPI - Øge mængden af KOD  

 

Strategisk målsætning: Øge andelen af direkte genbrug 

KPI – Fastholde den samlede mængde til direkte genbrug  
 

Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig 
energiproduktion 

KPI – Sorø Fjernvarme, idriftsættelse af Sorø Bioenergi i 2. halvår 2021 
KPI - Øge mængden af biomasse til biobrændsel 
KPI – Skitseprojekt på CO2 fangst (CCX) på affaldsenergianlægget i Næstved 

 

Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i 
ejerkommunerne 

KPI – Etablering af ny Korsør Genbrugsplads 
KPI – Indgå aftale med Slagelse Kommune om restlevetid for Slagelse Affaldsenergi 
KPI – Fastholde resultatet i Den sociale beregner  
KPI – Fastsættelse af budget i balance for 2022 og årene frem 

 

 

 

 

 

 

 



Strategisk målsætning: Sikre forudsætningerne for at 
ejerkommunerne når EU’s og regeringens mål om genanvendelse 

 

KPI – Flytte genanvendelige mængder fra brændbart affald på genbrugspladserne 

 

 

KPI - Øge mængden af KOD  

 
 
 
 
 
 
 
 

KPI 2021 

Flytte 
genanvendelige 
mængder fra stort 
og småt brændbart 
på 
genbrugspladserne

Hvad gjorde vi 2021

Bl.a. er 
tekstilfraktionen 
samt mad -og 
drikkekartonfraktion 
indført på alle 
genbrugspladser.
Planlægger desuden 
særlig indsats på gbp 
for at flytte mængder 
til genanvendelse, 
bl.a. navneskift på 
stort og småt 
brændbart samt 
deponi.

Resultat 

Mængderne i stort og 
småt brændbart er 
uændret fra sidste år

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  

KPI 2021 

Øge mængden af 
KOD

Hvad gjorde vi 2021

Kampagne om 
madaffald med 
fokus på at skabe 
opmærksomhed 
på de typer 
madaffald, der 
oftest havner i 
restaffald (efterår 
2021).

Resultat 

De modtagne 
mængder af KOD 
er steget fra 2020 
til 2021 

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  



KPI – Hjælpe ejerne med nye affaldsplaner 

 

 

Uddybning: Affaldskortlægningen – suppleret med konkrete affaldsanalyser – muliggjorde, at AffaldPlus 
kunne tilvejebringe oplysninger til kommunerne også om, hvor de affaldstyper, som nu skal indsamles, i dag 
befinder sig i affaldsstrømmene. Også det er en forudsætning for design af nye ordninger og ikke mindst 
kommunikationen herom. 

 

Denne kortlægning er løbende blevet forfinet, ikke mindst på basis af de stedfundne 
fyldningsgradsundersøgelser, og for hver enkelt kommune har det været muligt at udarbejde en figur som 
nedenstående (dækkende Faxe Kommune), som ret præcist siger, hvor affaldet befinder sig, og med hvilken 

KPI 2021 

Hjælpe ejerne med 
nye affaldsplaner 

Hvad gjorde vi 2021

Undersøgelser af, 
hvilke typer 
affaldsfraktioner som 
meningsfuldt kan 
husstandsindsamles 
sammen. 
Derudover er 
konkrete 
fyldningsgradsunders
øgelser udført. 

Resultat 

AffaldPlus har bistået de 
af kommunerne, der har 
ønsket det, med udkast til 
kommunale affaldsplaner,  
samt udarbejdet helt korte 
versioner heraf, rettet 
mod politikere og andre, 
der har behov for et 
hurtigt overblik. Som det 
seneste har AffaldPlus 
opdateret disse 
affaldsplaner i forhold til 
den endelige nationale 
affaldsplan, der udsendte 
7. juli 2021.

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  



effektivitet, det indsamles i dag: 

 

 

 

Figuren giver et samlet overblik over, hvor de 8 genanvendelige affaldstyper samt 
farligt affald, der fremover skal husstandsindsamles, i dag findes i affaldsstrømmene i 
Faxe Kommune. Lagkagestykkerne viser, hvor mange kg pr. husstand pr. år af de 
enkelte affaldstyper, der i dag flyder i hhv. restaffaldet og ’andet’ (fortrinsvis stort og 
småt brændbart på Genbrugspladserne). Stykkerne fra ’kl. 12 til 8’ 
husstandsindsamles allerede i dag. I de blå ovaler angives, hvor store mængder der 
lægges korrekt i hhv. husstandsindsamlingerne og på Genbrugspladserne. De hvide 
ovaler angiver indsamlingseffektiviteten i %. For de tre pantbelagte affaldstypers 
vedkommende er det i de rektangulære bokse angivet, hvor mange kg husstandene 
afleverer i snit om året. I den grå oval er vist, hvor mange kg metal, der redes 
’tilbage’ ved sortering på forbrændingsslaggerne.     

 

 

 

 

 

 

 



Strategisk målsætning: Øge andelen af direkte genbrug 

 
KPI – Fastholde den samlede mængde til direkte genbrug 

 

 

 

 

 

 

KPI 2021 

Fastholde salg af 
genbrugelige 
effekter 

Hvad gjorde vi 2021

På trods af COVID-
19-restriktioner har 
vi i 2021 forsøgt at 
opretholde salg på 
niveau med 2020 
gennem nye 
salgsfremmende 
aktiviteter. Bl.a. har 
vi hver mandag 
afholdt såkaldt 
"garagesalg" og 
udvidet med online 
salg

Resultat 

Salget er indtil videre 
på niveau med 2020, 
og vi når muligvis af 
øge resultatet inden 
årets udgang  

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  

Vi afventer endnu 
Klimaplanen



Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig 
energiproduktion 

KPI – Sorø Fjernvarme, idriftsættelse af Sorø Bioenergi i 2. halvår 2021 

 
 
 
KPI - Øge mængden af biomasse til biobrændsel 

 
 
 
 
 
 
 
 

KPI 2021 

Idriftsættelse af 
Sorø Bioenergi i 2. 
halvår 2021 

Hvad gjorde vi 2021

Etablering af Sorø 
Bioenergi på 
Kragelundsvej og 
sammenkobling 
mellem Sorø og 
Frederiksberg 
fjernvarmenet 

Resultat 

Sorø Bioenergi 
startede op i uge 
32 og der mangler 
ganske lidt før 
forbindelsen er 
idriftsat 

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  

Optimerer 
anlægget og 
arbejder med at 
sikre det mest 
optimale 
fjernvarmenet til 
nuværende og 
fremtidige kunder

KPI 2021 

Øge mængden af 
biomasse til 
biobrændsel

Hvad gjorde vi 2021
Der er ikke indgået 
aftaler med mulige 
leverandører, og 
fremtiden for denne 
type anlæg er 
usikker på baggrund 
Affaldsforliget fra 
2020.

Optimering af 
anlægget der 
behandler biomassen 
har leverandøren af 
det nye anlæg ikke 
præsteret, da 
anlægget ikke 
fungerer optimalt. 

Resultat 

Ingen nye 
leverandører.

Anlægget fungerer 
ikke optimalt.

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  

Håber på afklaring af 
fremtiden for 
sådanne typer 
anlæg.

Hvis nødvendigt 
skiftes fokus, så eget 
haveaffald suppleres 
med færdigt 
brændsel til Sorø 
Bioenergi.



 
 
 
KPI – Skitseprojekt på CO2 fangst (CCX) på affaldsenergianlægget i Næstved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI 2021 

Udarbejde 
skitseprojekt for 
etablering af CCX 
på NAE.

Hvad gjorde vi 2021

Der kommer en 
rapport der 
beskriver projektet 
og dets økonomi 
inden udgangen af 
august.

Resultat 

Målet forventes  
nået således at 
bestyrelsen vil 
kunne arbejde 
videre og tage 
beslutninger ud fra 
rapporten.

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  

Alt efter hvad 
rapporten viser, 
beslutter 
bestyrelsen hvilken 
vej vi skal gå.



 

Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed på affaldsområdet i 
ejerkommunerne 

 

 

 
 
KPI – Indgå aftale med Slagelse Kommune om restlevetid for Slagelse Affaldsenergi 

 

 

 

 

KPI 2021 

Etablering af ny 
Korsør 
Genbrugsplads

Hvad gjorde vi 2021

Grundet COVID-
19 er 
leveringstiderne 
for 
byggematerialer 
steget markant, 
og vi er derfor 
ikke nået i mål

Resultat 

Forventet at 
pladsen står klar 
forår 2022

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  

Færdiggør 
genrbugsplads

KPI 2021 

Indgå aftale med 
Slagelse Kommune 
om restlevetid for 
SAE, der kan være 
baggrund for 
udarbejdelse af 
kontrakt mellem 
SK-Forsyning og 
A+ efter 2021

Hvad gjorde vi 2021

Der er gennemført 
en lang række 
møder mhp. 
udarbejdelse af 
aftale.

Resultat 

Resultatet er endnu 
ikke kendt.

Forhåbentligt vil 
der være en 
afklaring  ultimo 
august.

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  

Arbejder videre 
med at drive 
Slagelse 
Affaldsenergi 
miljømæssigt og 
økonomisk mest 
rentabelt.



 

KPI – Fastholde resultatet i Den sociale beregner  

 
 
 
KPI – Fastsættelse af budget i balance for 2022 og årene frem 

 

 

 

 

 

 

 

KPI 2021 

Fastholde resultatet 
i Den Sociale 
Beregner

Hvad gjorde vi 2021

I 1. halvår 2021 
ligger vi højere 
end sidste år 
samme tidspunkt. 

Resultat 

Samfundsmæssig 
gevinst i alt pr. 
år: 

I alt pr. år 
3,322,000 kr

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  

KPI 2021 

Budget i balance i 
2022 og årene frem

Hvad gjorde vi 2021

Det bestyrelsesgodkendte 
budget for 2022 er for de 
enkelte hvile-i-sig-selv-
segmenter fastsat, så der 
er balance i budgetterne 
og, hvor relevant, i 
overensstemmelse med 
aftalte vilkår med vores 
interessenter. Der udestår 
fortsat afklaring om, 
hvordan budgettet skal 
fastsættes for 2023 for 
Energiafdelingen, primært 
grundet manglende 
afklaring om fremtiden for 
Slagelse Affaldsenergi.  

Resultat 

Der er løbende fokus på 
at opfylde de opstillede 
budgetter og sikre en 
robust driftsøkonomi for 
de enkelte afdelinger i 
AffaldPlus

Mål nået 

Hvad gør vi i 2022  

Fortsætter afklaring om 
de økonomiske vilkår for 
Energiafdelingen samt 
fortsat fokus på løbende 
økonomistyring og 
opfølgning på at realisere 
de opstillede budgetter.


