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AffaldPlus nomineret til Verdensmålspris 
Blot en uge efter, AffaldPlus’ bæredygtighedsrapport 2020 
var godkendt af bestyrelsen, blev den nomineret af Dansk 
Affaldsforening til brancheforeningens Verdensmålspris. 

et relevant redskab, når det handler om 
at reducere mængden af CO2 med 70 % 
i 2030.  

AffaldPlus har, i regi af Dansk Affalds-
forening og i samarbejde med øvrige af-
faldsselskaber, undersøgt mulighederne 
for at installere teknologien på vores 
affaldsenergianlæg. Ramböll har i den 
forbindelse udarbejdet rapporten ’CO2-
fangst på danske affaldsenergianlæg’, 
som konkluderer, at det både er teknisk 
muligt og økonomisk attraktivt at in-

stallere Carbon 
Capture-teknologi på 
de danske affaldsenergi-
anlæg, herunder på AffaldPlus’ 
affaldsenergianlæg i Næstved. 

Der er dog stadig en række ubekendte 
faktorer i forbindelse med sådan en 
installation, når det drejer sig om de po-
litisk definerede rammevilkår, der sikrer, 
at installationen er en reel mulighed. 

I Klimaaftalen fra juni 2020 har alle 
folketingets partier (undtaget Nye Bor-
gerlige) besluttet, at fangst og lagring af 
CO2 skal være en vigtig brik i indfrielsen 
af Danmarks klimapolitiske mål. Frem-
over skal der være mulighed for fangst, 
transport og lagring af CO2 i Danmark 
samt mulighed for at transportere 
CO2 på tværs af landegrænser under 
forudsætning af, at det foregår under 
forsvarlige sikkerheds- og miljømæssige 
forhold. 

De konkrete rammer for udvikling af 
ovenstående er endnu ikke på plads. I 
mellemtiden udnytter AffaldPlus natur-
ligvis tiden fornuftigt, og i løbet af 2021 
fortsætter vi arbejdet ift. at undersøge, 
hvordan teknologien eventuelt skal 
installeres i Næstved. I vil derfor kunne 
læse mere om dette spændende projekt 
i næste års bæredygtighedsrapport. •

Nomineringen er en flot anerkendelse af 
AffaldPlus’ arbejde for at forankre FN’s 
verdensmål i vores organisation, og den 
er forhåbentlig med til at sætte stan-
darden for bæredygtighedsarbejdet i 
hele branchen. Rapporten gør naturligvis 
status på AffaldPlus’ arbejde med FN’s 
verdensmål, men samtidig fungerer den 
som en opsamling på vores årlige mål. 

Vi vandt desværre ikke verdensmåls-
prisen denne gang. Den gik til Odense 
Renovation for deres etablering af 
genbrugsuniverset, Zirkel, - et flot 
projekt, som inddrager rigtig mange 
af verdensmålene. Men i AffaldPlus er 
vi stolte af nomineringen og glade for 
den interesse, der er i hele branchen for 
at gøre en reel indsats for, at vi kan nå 
verdensmålene. 

Lad os fange CO2’en
I rapporten kan man bl.a. læse om Af-
faldPlus’ engagement ift. at undersøge 
mulighederne for at installere Carbon 
Capture-teknologi på vores affaldsener-
gianlæg. 

Carbon Capture er en teknologi, som 
kan fange det CO2-udslip, som affalds-
energianlægget genererer. Carbon 
Capture-teknologien er altså i høj grad 

Om AffaldPlus’ bæredygtighedsrapport, og AffaldPlus’ arbejde 
med FN’s verdensmål generelt, skriver Dansk Affaldsforening: 
AffaldPlus’ bæredygtighedsrapport, og det bagvedliggende arbejde med FN’s 
verdens mål, er indstillet, fordi det har formået at gøre arbejdet med verdens
målene konkret og målbart og forankret det på både strategisk niveau og i det 
daglige arbejde. 



De nye børn i klassen
Siden 1. juli 2021 har det været muligt at aflevere ’mad og drikkekartoner’ på vores genbrugspladser, og tekstilcontaineren er 
blevet udbredt til alle pladser.

Regeringen har besluttet, at vi skal 
indsamle og genanvende mad- og 
drikkekartoner, og derfor blev det den 1. 
juli muligt at aflevere dem på alle vores 
genbrugspladser. 

I Næstved Kommune kan kartonerne 
også afleveres hjemme ved husstanden. 
Samme mulighed får borgerne i Faxe, 
Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg, 
når de nye affaldsordninger træder i 
kraft i løbet af 2022/2023. Indtil da kan 
mad- og drikkekartoner enten afleveres 
derhjemme i restaffaldet eller på en 
genbrugsplads.

Genanvendes i Tyskland
Afleverer du mad- og drikkekartoner på 
genbrugspladsen, bliver de genanvendt 
til nye produkter. Som restaffald bræn-
des de på vores affaldsenergianlæg, 
hvor vi udnytter varmen til at fremstille 
energi (strøm og fjernvarme). 

Mad- og drikkekartoner afleveret til 
genanvendelse sendes til Tyskland, hvor 
de bliver vasket, og folien bliver adskilt 
fra papirfibrene. Herefter kan mate-
rialerne genanvendes i nye produkter. 

Vi har desværre ikke mulighed for at 
genanvende dem i Danmark, da vi ikke 
har et anlæg til formålet. 

Til ’mad og drikkekartoner’ 
kan du bl.a. aflevere:
•  Mælkekartoner
•  Juicekartoner
•  Yoghurtkartoner
•  Saftkartoner
•  Kakaokartoner
•  Kartoner fra mad, fx flåede 
    tomater, bønner og lign.
•  Kartoner fra sovs, fløde m.m.
•  ”To go”-krus fra fx kaffe
•  Sodavandsbægre (fra fx fast-
    food/take away)

Mad- og drikkekartoner skal være 
skrabet rene for madaffald og evt. 
skyllet let, inden de afleveres.

Slidte og hullede tekstiler
I januar 2020 begyndte vi at indsamle 
tekstiler, men kun på vores seks største 
genbrugspladser. Nu er det blevet muligt 
at aflevere de slidte, hullede eller plet-
tede tekstiler til genanvendelse på alle 
genbrugspladser i AffaldPlus-området. 

Inden 2025 skal kommunerne hus-
standsindsamle tekstiler, men i Næst-
ved, Ringsted, Slagelse og Vordingborg 
Kommuner er de allerede i gang med 
indsamlingen via storskraldsordningen. 

Ingen dansk afsætningsmulighed
Når vi modtager tekstilerne hos Affald-
Plus, bliver de sorteret i tre kategorier: 
Direkte genbrug, genanvendeligt og 
ikke-genanvendeligt. 

Vi forsøger at finde en aftager til det 
genanvendelige tekstil i Danmark, men 
herhjemme har ingen virksomheder 
desværre teknologien til at genanvende 
tøjet. Derfor kører vi tekstilerne til gen-
anvendelse hos et anlæg i Sydsverige 
(Sysav), hvor de maskinelt kan sortere 
de forskellige typer tekstiler fra hinan-
den. Det gør de vha. optiske maskiner, 

Mad- & drikkekartoner afleveret på én af vores genbrugspladser.

Mad og 
drikkekartoner



som bl.a. med infrarødt lys og sensorer 
kan adskille tekstilerne i typer og farver. 
Herefter kan materialerne afsættes til 
genanvendelse og fibrene indgå i pro-
duktionen af nyt tøj og tekstiler. •

Til ’tekstiler’ kan du bl.a. 
aflevere slidt og hullet:
•  Tøj
•  Sengelinned
•  Håndklæder
•  Gardiner
•  Plaider
•  Duge
•  Telte
•  Dyner/puder

Tekstilerne må gerne være slidte, 
hullede eller plettede, da de bear-
bejdes til nye produkter. Rent og 
pænt tøj afleveres i containeren til 
’tøj og sko’.

Tekstiler sorteret med henblik på genanvendelse.

I starten af august kunne vi for første gang tænde ild i 
ovnene på det nybyggede Sorø Bioenergi. Vi producerer 
derfor allerede miljørigtig varme til Sorøs fjernvarmekun-
der. Anlægget, som Sorø Fjernvarme og dermed AffaldPlus 
står bag, kører nemlig på have- og parkaffald i stedet for 
naturgas. 

Have- og parkaffaldet er indsamlet eller afleveret i de seks 
AffaldPlus-kommuner. Dvs. minimal transport og brug 
af grønt haveaffald, der er en fornybar og årlig tilbage-

Sorø Bioenergi producerer nu varme!

Der mangler ikke meget, før det nye fjernvarmeværk er færdig-
bygget.

vendende ressource fra beskæringer og havearbejde fra 
lokalsamfundets egne haver og parker.

Vi forventer at holde en officiel indvielse af anlægget i mid-
ten af oktober. Følg med i pressen og vores øvrige kommu-
nikationskanaler. •

Tekstiler
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I foråret så vi desværre en del affald, der ikke hørte til i contai-
neren til ’beton og tegl’. Det førte til en uheldig stigning i antallet 
af afviste læs. 

Afvisningerne skyldtes, at indholdet var for urent. Indeholder 
’beton og tegl’ isokern, mursten med sod, eternit- eller as-
bestplader, afvises hele læsset og sendes direkte til deponi. 
Læs med andre urenheder som fx foring fra skorstene, spande 
med størknet mørtel og opfej, der ikke hører til i ’beton og tegl’, 
sendes til sortering mod en stor ekstraregning.

I forsommeren har forskellige kommunikationsindsatser på 
pladserne og øget fokus fra medarbejderne gjort, at antallet 
af afvisninger fra april til juli er faldet fra 41 til 11. Det betyder, 
at vi kan sende flere materialer til genanvendelse og reducere 
udgifterne til eftersortering. •

Sæsonen på genbrugspladserne startede tidligere i år end den 
plejer, og det kom bag på os selv men også vores vognmænd. 
Mængderne indleveret på genbrugspladserne er steget i første 
halvår, og især marts måned skiller sig ud. 

Her blev vi bogstavelig talt lagt ned af affald! Der var 55 % mere 
end i 2019 (altså normalen før Corona). Især byggebranchen så 

Fokus på beton og tegl

En atypisk og helt vanvittig marts måned

ud til at have travlt – ’beton og tegl’ steg med 60 %, jord med 
100 % og gips med 38 %. Havesæsonen startede også tidligt, 
idet mængderne af haveaffald var 43 % højere i marts 2021 end 
i 2019. Travlheden ses desuden på antallet af besøgende. I 1. 
kvartal havde vi 16 % flere besøgende i år sammenlignet med 
2019. •

2019 2021

+55 %

2019 2021

+100 %

2019 2021

+38 %

2019 2021

+43 %


