
 

 

 

  

                                                                                           

                                                                                                                                           

 

 

Vil du med til Start CAMP om: 
Bæredygtig behandling af organisk dagrenovation på 

Sjælland? 
 

Hvad vil du have svar på for at kunne vælge jeres løsning, og hvem vil du 

gerne lave den sammen med?   
 

Roskilde, Solrød og Københavns kommuner og Greve Solrød forsyning inviterer dig til Start Camp 

om bæredygtig behandling af organisk dagrenovation tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 9.00-16.00 på 

Solrød Bibliotek nær S-tog og motorvej. Campen faciliteres af DAKOFA. 

 

URET TIKKER: Vi skal opfylde genanvendelsesmålet på 50% inden 2022 
Genanvendelsen af det organiske husholdningsaffald er en væsentlig forudsætning for at øge 

ressourceeffektiviteten i EU og opfylde Regeringens genanvendelsesmål på 50 % af hushold-

ningsaffaldet.  

  

Lad os gå sammen om et fælles projekt for at øge vidensdelingen om genanvendelse af organisk 
dagrenovation. Vi bliver støttet af Miljøstyrelsens pulje til implementering af 
ressourcestrategien, hvilket giver os mulighed for at styrke vidensdelingen ved at afholde camps, 
hjemmeside og et sekretariat. 
 

Ved at deltage får du input til dit vidensgrundlag, som vil give dig en bedre baggrund for at pege 

på den løsning der passer dig og din kommune – og måske finde partnere til en fælles løsning 

med andre? 

 

Du skal deltage fordi: 

Projektet skal skabe en platform for viden og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og 

gøre det muligt for kommunerne at udarbejde praktiske og anvendelige strategier for det 

organiske husholdningsaffald. Du får herigennem et bedre grundlag for valg af behandling af det 

organiske husholdningsaffald ud fra en helhedsbetragtning og for at fremme synergier og 

samarbejder. 

 

Projektet løber over 2015 og indeholder Start Camp og Slut Camp med mulighed for teknisk 

sparring mellem de to camps.  De sjællandske kommuner, forsynings- og affaldsselskaber 

inviteres til at deltage i disse camps, som led i at skabe grundlaget for valg af behandling af det 

organiske husholdningsaffald. Deltagerne får lejlighed til at udveksle viden og erfaringer, finde 

(nye) samarbejdspartnere og få de forskellige løsninger defineret og beskrevet. 

 

 

 

http://www.google.dk/url?url=http://bybi.dk/sponsors/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9JrYVITXE5LW7AbM2YD4Bw&ved=0CB4Q9QEwBQ&sig2=6hdZwu6_mCiK5szkyfWbeg&usg=AFQjCNGWGc5jHAtXWl_WNQ2pD24hSPCHtw


 

 

FORBEREDELSE til START CAMP 

I skaber selv projektet – vi skaber rammerne.  Det er derfor, det er camps og ikke en konference.  

 Dit input er vigtigt 

 Din viden kan bruges af andre 

 Du kan bruge andres viden 

Resultaterne kommer i vid udstrækning til at hvile på deltagernes bidrag – til gengæld giver projektet mulighed for 

at: 

 Blive matchet med ligestillede  

 Vi arrangerer to camps, hvor du får mulighed for at finde samarbejdspartnere, og for at finde den viden du 
har brug for om de forskellige løsninger 

 Sparring med et bredt udvalgt af interessenter (kommuner, rådgivere, affaldsselskaber etc.) inden for 
området 

 Ekspertbistand til problemstillinger 
o Er vores forslag teknisk muligt? 
o Er vores forslag muligt inden for eksisterende lovgivning? 

 

Vi skal bruge Camp 1 på at finde projektvennerne og definere de relevante teknologispor.  

Det kan vi bedst tilrettelægge hvis du to uger inden Camp1 indsender en kort beskrivelse af, hvor I er i processen 

med at nå målet for genanvendelse af den organiske affaldsfraktion– hvor står kommunen lige nu? Hvilke 

overvejelser har man gjort sig? Er der taget nogen beslutninger? Og frem for alt: Hvad vil du gerne vide?   

Vi vil bruge dit svar til at tilrettelægge et camp-forløb som bedst muligt matcher dine behov og projektvenner, så 

derfor er denne tilbagemelding vigtig.  

TILMELDING OG PROGRAM TIL CAMP 1 

Program og tilmeldingsskema finder de på de næste sider.  

Tilmeldingsskemaet udfylder du og sender til KOD-projektet@roskilde.dk senest 27. februar. Vores sekretariat vil 

kontakte til jer, så der bliver mulighed for at stille spørgsmål også inden Campen. 

Hvis du desværre er forhindret i at deltage vil vi meget gerne have svar fra dig alligevel. Måske kan du være med på 

Camp 2 som finder sted i november. 

 

Vi ses i Solrød tirsdag d. 17. marts. 

 

Hilsen 

 

Jacob Fallov, Anette Sejersen, Susanne Lindeneg, Torben Forskov, Anne-Mette Jansen og Tina Braunstein. 

Roskilde, København, Solrød kommuner og Greve Solrød Forsyning A/S  
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9.00-9.15    Registrering og kaffe 

 

9.15-9.30    Velkomst og introduktion (projektet og dagen)  

   v/Roskilde Kommune 

 

9.30-9.40    Inspirationsindlæg:  

   ”Organisk Affald – Genanvendelse og kredsløb” 

    v/Tyge Kjær, Roskilde Universitet 

 

9.40-10.00    Inspirationsindlæg:  

   ”Teknologispor - Biogas og den store brøk” 

    v/Kim Paamand, EnviDan Energy/GasCon. 

 

10.00-10.15   Introduktion til workshoppen og hente kaffe 

     v/Inge Werther, DAKOFA 

 

10.15-11.15   Workshop: 

Definér dit projekt - Behov for viden om organisering, indsamlings-

muligheder, afsætningsmuligheder mv. 

 

11.15-12.00   Opsamling i plenum 

 

12.00-13.00   Frokost 

 

13.00-15.00   Workshop:  

Definér problemstillinger og find dine projektvenner 

Vi har ressourcepersoner med ekspertise inden for området der kan 

konsulteres både under Camp 1 og i arbejdsperioden indtil Camp 2.  

 

15.00-15.45   Opsamling i plenum 

 

15.45-16.00   Afslutning og hvad gør du indtil Camp 2? 
 

 



 

 

 

 

 

Tilmelding og kontaktoplysninger  

 
Organisation:                                                                              
Navne på deltagere: 
Kontaktperson: 
Kontaktoplysninger: 
Mail og direkte telefon 
 

 
Ja, tak: Vi kommer: 
Nej tak: Vi kommer desværre ikke: 
 
Hvis ikke, vil vi gerne vide hvorfor? 

Status Ja Nej Bemærkninger / Forklaring 

Her spørger vi alene til den administrative og politiske behandling. Har I: 

Kommuner: 
Vedtaget en affaldsplan (AP) for 
2014-2024? – hvis ikke 
vedtaget, vil vi gerne vide, 
hvornår den forventes vedtaget 

  Oplys gerne hvor AP findes på nettet 

Vedtaget en indsats og evt. mål 
for det organiske affald? 

  Oplys gerne mål 

Hvornår skal I bruge en løsning?   

Hvornår udløber det gældende 
udbud? 

 

Vedtaget et regulativ for det 
organiske affald? 

  Oplys gerne hvor regulativet findes på nettet 

Er der udarbejdet strategi for 
håndtering af den organiske 
affaldsfraktion? 

  Hvis offentligt – oplys gerne, hvor det findes på 
nettet?  

Hvis nej ovenfor: Hvad er 
årsagen til, at I ikke har valgt en 
løsning endnu? Gerne 5 stikord 

 

Selskaber: 
Vedtaget fælles planer for 
organisk affald 

  Hvis offentligt – oplys gerne, hvor det findes på 
nettet? 

Hvornår skal I bruge en løsning?    

Hvis ja ovenfor: Er der 
udarbejdet strategi for 
håndtering af den organiske 
affaldsfraktion? 

   

Hvis nej ovenfor: Hvad er 
årsagen til, at I ikke har valgt? 
Gerne 5 stikord 

 

Praktiske erfaringer Bemærkninger/ Forklaring 

Her spørger vi til detaljer i forhold til kommuner og selskaber, der allerede har vedtaget eller 
implementeret ordninger for organisk affald.  

Beskriv kort jeres løsning i 
forhold til indsamling 

Hvis offentligt – oplys gerne, hvor det findes på nettet? 

Beskriv kort jeres løsning i 
forhold til behandling 

 

Bæredygtig behandling af dagrenovation 

 



 

 

Forbehandlingsanlæg – type og 
lokalitet 

 

Biogas – type og lokalitet  

Kompost – type og lokalitet  

Forbrænding - lokalitet  

Andet relevant?  

Forventninger til Camp1 Bemærkninger/ Forklaring 

Hvad regner I med at få med 
hjem fra Camp1? 

 

Øvrigt Bemærkning/ Forklaring 

Har I dialog med andre 
kommuner/selskaber om valg af 
løsning 

 

Har I dialog med andre 
kommuner/selskaber om 
erfaringsudveksling? 

 

Har I kendskab til materiale, der 
kan være af interesse for de 
øvrige deltagere i Camp1? 

 

Har I kendskab til gode links vi 
bør dele – gerne med en kort 
begrundelse? 

 

Har I ideer til nye 
behandlingsformer, anlæg eller 
andet, som bør overvejes 
fremadrettet? 

 

Har I ideer til nye 
samarbejdspartnere, der bør 
inddrages fremadrettet? 

 

 

 


