
NOTAT

I AffaldPlus arbejder vi med KPI’er (Key Performance Indicators), som er koblet 
til FN’s verdensmål. KPI’erne afspejler de områder, hvor vi som virksomhed vil 
gøre en særlig indsats i det kommende år. 

Forslagene til KPI’er er bundet op på vores strategi, og er derfor organiseret i  
forhold til, hvilket overordnet strategisk mål de understøtter. Desuden er det  
beskrevet, hvilket verdensmål og delmål den enkelte KPI kobler sig til. 

Emne:   Forslag til KPI’er for 2022
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NOTAT

KPI 2022 Forventet resultat

Mere genanvendel-
se på genbrugsplad-
serne

Vi vil fortsat have fokus på at 
trække de genanvendelige  
materialer ud af containerne til 
brændbart affald samt at for-
bedre kvaliteten af de materialer, 
vi sender til genanvendelse. Vi 
ønsker desuden et fald i mæng-
derne til deponi.

Målet er i 2022 at se en genan-
vendelsesprocent for affald på 
genbrugspladserne på mindst 
80 %.

Hvad vil vi?

Strategisk målsætning: Sikre forudsætningerne for, at  
ejerkommunerne når EU’s og regeringens krav om genanvendelse
 
KPI: Mere genanvendelse på genbrugspladserne

Verdensmål 12.5 
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres  
gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

KPI 2022 Forventet resultat

Øget genanvendelse 
af plast fra hushold-
ninger

Med en ny aftager af kommu-
nernes husstandsindsamlede 
plast forventer vi at se en øget 
genanvendelse af plast.

I 2021 lå genanvendelsespro-
centen for det husstandsind-
samlede plast på ca. 38 %.

Hvad vil vi?

KPI: Øget genanvendelse af plast fra husholdninger

Verdensmål 12.5 
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres  
gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
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NOTAT

KPI 2022 Forventet resultat

Øge den samlede 
mængde til direkte 
genbrug

Vi vil intensivere indsatsen for at 
sænke mængden af affald, der 
affaldsbehandles og øge mæng-
den, der sendes til direkte gen-
brug. 

Vi vil revidere vores udviklings-
plan for direkte genbrug, her-
under opdatere butikskoncep-
tet i overensstemmelse med 
Affaldsforliget fra 2020 og un-
dersøge muligheden for evt. at 
etablere flere butikker i vores 
ejerkommuner.

Vi forventer at se en øgning af 
mængderne til direkte genbrug  
på 10 %. I 2021 fik vi 1285 tons 
materialer til direkte genbrug, 
hvilke udgjorde under 1 % af den 
samlede mængde på genbrugs-
pladserne. Men det var trods alt 
en stigning i forhold til året før 
på 12 %.

Hvad vil vi?

Strategisk målsætning: Øge andelen af direkte genbrug
 
KPI: Øge mængden til direkte genbrug

Verdensmål 12.5 
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres  
gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Uddybning
En ny lovgivning på området har været i høring, og der ventes ny bekendtgørelse i løbet af foråret 
2022. En revidering af vores koncept skal derfor ske inden for rammerne af den nye lovgivning/ 
bekentgørelse.
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NOTAT

KPI 2022 Forventet resultat

AffaldPlus er dobbelt 
så gode som miljø-
kravene

Der holdes fokus på miljøom-
rådet via forskellige kompeten-
ce-mæssige tiltag og tekniske 
løsninger. 

Vi overholder miljøkrav på alle 
parametre mindst dobbelt så 
godt som miljøkravene forlan-
ger.

Hvad vil vi?

Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig ener-
giproduktion
 
KPI: AffaldPlus er dobbelt så gode som miljøkravene

Verdensmål 11.6 
Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved 
at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvalt-
ning

KPI 2022 Forventet resultat

At udarbejde en frem-
tidsanalyse for Næst-
ved Affaldsenergi

Der udarbejdes en fremtidsana-
lyse for Næstved Affaldsener-
gi vedr. : 
- levetidsforlængelse for  
ovnlinje 2 og 3  
- CO2 -fangst samt 
- minimere påvirkning af varie-
rende CO2-kvotepriser. 
Dette for at imødegå de frem-
tidige udfordringer om Best 
Available Techniques (BAT), 
selskabsgørelse og ny afsæt-
ningskontrakt.

At skabe et grundlag for en stra-
tegisk beslutning om fremtidens 
produktionsanlæg til behand-
ling af affald og produktion af 
fjernvarme på Næstved Affalds-
energi. 

Hvad vil vi?

Verdensmål 11.6 
Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved 
at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvalt-
ning

KPI: Fremtiden for Næstved Affaldsenergi
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NOTAT

Miljøcertificering 
af Sorø Fjernvar-
me i henhold til ISO 
14001.

Sorø Fjernvarme implementeres 
i det eksisterende miljøledelses-
system i AffaldPlus.

At Sorø Fjernvarme i alle miljø-
forhold arbejder i henhold til det 
miljøledelsessystem, som an-
vendes i AffaldPlus og dermed 
sikrer mindst mulig miljøbelast-
ning.

Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig  
energiproduktion
 
KPI: Miljøcertificering af Sorø Fjernvarme

Beslutning om en evt. 
overtagelse af  
Dianalund Kraftvar-
meværk.

Afdække muligheder og udfor-
dringer i forbindelse med evt. at 
overtage kraftvarmeværket i  
Dianalund.

Beslutning om en evt. overtagel-
se af værket med henblik på at 
udvide energiproduktions- 
porteføljen i selskabet.

KPI: Beslutning om Dianalund Kraftvarmeværk

Forventet resultat
Forventet r

KPI 2022 Forventet resultatHvad vil vi?

Verdensmål 11.6 
Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger re-
duceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på 
husholdnings- og anden affaldsforvaltning

KPI 2022 Forventet resultatHvad vil vi?

Verdensmål 7.1 
Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og  
moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
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NOTAT

KPI 2022 Forventet resultat

Udvidelse af fjernvar-
menettet i  Sorø.

Planen er at udvide fjernvarme-
nettet i Sorø i 3 etaper, når det 
økonomisk hænger sammen. 
Tilslutningen vurderes for de en-
kelte etaper.  

En plan for etablering af 1. etape 
af udvidelsen. 

Hvad vil vi?

Strategisk målsætning: Optimere bæredygtig og miljøvenlig  
energiproduktion
 
KPI: Udvidelse af fjernvarmenettet i Sorø

Verdensmål 7.1 
Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og  
moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
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NOTAT

Revurdere miljø- 
godendelser for Faxe 
og Forlev Miljøanlæg

Afdækning af rammebetingel-
serne for fortsat drift af Forlev 
Miljøanlæg. Særligt skal der ske 
afklaring af, om anlægget kan 
opfylde betingelserne som kyst-
nært anlæg. Herudover  - i dialog 
med miljømyndighederne - at 
udarbejdere revideret miljøgod-
kendelse for Faxe Miljøanlæg. 

At begge anlæg har revurdere-
de miljøgodkendelser ved ud-
gangen af 2022, og at vi har et 
grundlag for strategisk beslut-
ning om anlæggenes aktiviteter, 
herunder den fremtidige depo-
neringskapacitet i AffaldPlus.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed på  
affaldsområdet i ejerkommunerne 
 
KPI: Revurdere miljøgodendelser for miljøanlæg

Beslutning om 
KOD-anlæggets  
fremtid 
(Kildesorteret Orga-
nisk Dagrenovation)

Gennemføre en teknisk, juridisk 
og økonomisk analyse af de 
fremtidige rammebetingelser for 
KOD-anlægget.

At skabe et grundlag for beslut-
ning om og sikre fremtidige ejer-
forhold af forbehandlingsanlæg, 
samt kende den tekniske og 
økonomiske konsekvens af æn-
dringer i ejerforhold til KOD- 
anlægget.

KPI: Beslutning om KOD-anlæggets fremtid 
(forbehandlingsanlægget for madaffald)

Forventet resultatHvad vil vi?KPI 2022

Denne KPI er ikke relateret til noget verdensmål

KPI 2022 Forventet resultatHvad vil vi?

Verdensmål 12.5 
Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gen-
nem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
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NOTAT

Politik for CSR og so-
cialt ansvar

At vi har en vedtaget CSR-poli-
tik for AffaldPlus ved udgangen 
af 2022.

Strategisk målsætning: Lokal forsyningssikkerhed på  
affaldsområdet i ejerkommunerne 
 
KPI: Politik for CSR og socialt ansvar

KPI 2022 Forventet resultatHvad vil vi?

Verdensmål 8.5 og 8.6 
8.5: Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse 
og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også 
unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af 
samme værdi. 
8.6: Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse 
eller under uddannelse væsentligt reduceres.

Vi vil udarbejde en CSR-politik 
med fokus på, hvor AffaldPlus 
kan gøre en forskel, fx i forhold 
til elever og lærlinge, flex- og 
klapjob og i det hele taget i for-
hold til socialt ansvar.

Uddybning
AffaldPlus opererer ud fra den tredobbelte bundlinje og har som sin kerneopgave at levere en miljø-
mæssige forsvarlig affaldsbehandling. I en politik for CSR (Corporate Social Responsibility) vil vi der-
for i særlig grad sætte fokus på, hvor vi som vikrsomhed har en rolle at spille i forhold til vores socia-
le ansvar.
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