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AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om at indsamle den 
tørre fraktion blandet med henblik på efterfølgende centralsortering med effekt fra 2018. Det er i den 
forbindelse fundet, at det samlede indsamlingspotentiale for denne tørre fraktion vil ligge på i 
størrelsesordenen 5.700 ton for de seks AffaldPlus-kommuner tilsammen, svarende til knap 18,6 
kg/indbygger (idet den tørre fraktion her er defineret som karton/pap, plast og metal, idet papir og glas 
fortsat tænkes indsamlet kildesorteret). Beregningen af indsamlingspotentialet fremgår af Bilag I til 

notatet. 
 
Eftersom denne mængde er alt for lille at basere et centralsorteringsanlæg på, vil det i praksis være 
nødvendigt at indgå et samarbejde med de øvrige i hvert fald østdanske kommuner (Region Sjælland og 

Region Hovedstaden, excl. Bornholm) om et sådant anlæg. 
 

AffaldPlus har derfor foretaget en kortlægning af interessen for centralsortering af den tørre fraktion 
således som den kommer til udtryk i de østdanske kommuneres affaldsplaner eller høringsforslag til 
affaldsplaner.  
 
I Bilag II er opgjort status pr. 1. juli 2014 for affaldsplanlægningen for de østdanske kommuner, opdelt 
efter fælleskommunale affaldsselskaber, og i Bilag III er kommunerne og deres indbyggertal første 
kvartal 2014 opdelt i kommuner, hvor der efter affaldsplanerne at dømme  

1. Er ønske om at iværksætte centralsortering i første planperiode (dvs. inden 01.01.19) 
2. Er ønske om at iværksætte centralsortering i 2. planperiode (dvs. efter 01.01.19) 
3. Er ønske om at undersøge afsætningsmulighed for blandet, tør fraktion 
4. Satses på kildesortering  
5. Er udarbejdet affaldsplaner, men hvor spørgsmålet ikke reflekteres. 

 

For de kommuners vedkommende, hvor der p.t. ikke foreligger en affaldsplan/høringsudkast, er 

kommunernes affaldssektioner blevet kontaktet for en kommentar, og disse kommuner er herefter fordelt 
på de fem hovedgrupper efter bedste evne. 
 
I nedenstående figur gengives hovedresultatet, udtrykt som andelen af indbyggere i kommuner inden for 
de forskellige kategorier.  
 

 
 
Det ses at 20 % af de 2,5 mio. indbyggere i Østdanmark ifølge affaldsplanerne forventes at skulle levere 
tør fraktion til et centralsorteringsanlæg i løbet af første planperiode (dvs. inden 01.01.19 – idet der dog 
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er en vis usikkerhed om, hvorvidt de øvrige kommuner i ARC-samarbejdet ud over Frederiksberg har 
intentioner om at komme i gang i første planperiode). 
 

Yderligere 14 % overvejer centralsortering i næste planperiode.  
 
Hertil kommer, at 15 % vil undersøge muligheden for at afsætte blandet tør fraktion på et tidspunkt – 

hvilket på sigt kan betyde leverance til et eventuelt sorteringsanlæg. Op mod halvdelen af Østdanmarks 
borgere vil således på det lange sigt kunne antages at blive omfattet af centralsorteringskoncenpter.  
 
37 % er dedikeret til kildesortering, hvoraf de 23 %-point hidrører fra Københavns Kommune, som i sin 
oprindelige affaldsplan satser på kildesortering, men som samtidig deltager i det udredningsarbejde 
omkring centralsortering, som ARC-kommunerne har iværksat. 
 

14 % er uafklaret. 
 
Det skal bemærkes, at affaldsplanerne og høringsudkastene er blevet til førend kommunerne kendte til 
det udkast til affaldsdirektiv, som Kommissionen udsendte primo juli, og som sigter mod en 
genanvendelsesprocent på 70 % for husholdningsaffald i 2030, og at dette mål kan føre til reviderede 

holdninger. 

 
I nedenstående figur er vist de indsamlingspotentialer – og dermed mængder til sortering - i ton pr. år, 
som de forskellige kommune-kategorier vil indebære som forholdene tager sig ud i dag: 
 

 
 

Det ses, at der i perioden frem mod 01.01.19 maksimalt vil være et indsamlingspotentiale for 
centralsortering på 9.500 ton, og i næste planperiode yderligere 6.400 ton eller i alt knap 16.000 ton til 
rådighed (se også tabellen side 3). 
 

Dersom de mange Vestforbrændingskommuner, der vil undersøge mulighederne for afsætning af blandet, 
tør fraktion, ender op med at etablere kildeopdelt indsamling, vil der til sin tid være et yderligere 
potentiale på knap 7.300 ton. 

 
Alt i alt vil således op til 23.200 ton på sigt måske kunne ende med at skulle centralsorteres, hvis man 
alene ser på affaldsplanerne og deres udsagn. 
 
Hertil kommer, at Københavns Kommune p.t. indgår i overvejelserne sammen med de øvrige ARC-
kommuner om mulig centralsortering. Københavns Kommune vil kunne bidrage med yderligere 10.600 

ton, dersom kommunen ændrer holdning til kildesortering versus centralsortering. 
 
Endelig indgår to KARA/Noveren-kommuner, hvis affaldsplaner blev vedtaget i 2013 og forud for et nu 
iværksatte udredningsarbejde i KARA/Noveren-regi om mulig centralsortering, i beregningerne som 
kildesorteringskommuner. Hvis de flyttes til centralsorteringskommuner, ligger der et yderligere 
potentiale på små 2.400 ton her. 
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Potentialet fra ’ved-ikke-kommunerne’ udgør yderligere 6.400 ton. 
 
Det samlede potentiale for centralsortering ligger således et sted mellem 9.500 ton i 2018 og 16.000 ton 

i næste planperiode (efter 01.01.19), og det kan – alt afhængig af resultaterne af de udredningsarbejder, 
der pågår i KARA/Noveren-kommunerne samt de af Vestforbrændingskommunerne, der vil undersøge 
mulighederne for afsætning af blandet, tør fraktion – på sigt øges til knap 25.600 ton. 

 
Hvis Københavns Kommune ombestemmer sig (fra kildesortering til centralsortering) vil mængden kunne 
øges til 36.100 ton, og skulle ’tvivler-kommunerne’ ende med at bestemme sig for centralsortering, vil 
potentiale blive på knap 42.600 (idet kun 4.350 ton fortsat vil blive kildesorteret).  
 
De opførte mængder er opsamlet i nedenstående tabel: 
 

ton ton, akkumuleret

Central inden 01.01.19 9.511                       9.511                                   

Central efter 01.01.19 6.407                       15.917                                 

Undersøge afsætning, blandet 7.285                       23.203                                 

2 KARA/Noveren-komm 2.366                       25.569                                 

KBH, kildesortering 10.580                     36.149                                 

Øvrige kildesortering 4.353                       40.502                                 

Ej taget stilling 6.419                       46.921                                  
 
(Der er to KARA/Noveren-kommuner, der har vedtaget affaldsplaner med kildesortering, men som nu 
deltager i KARA/Noveren-samarbejdet om mulig centralsortering). 
 
Uanset hvilke beslutninger, der vil blive truffet i løbet af første planperiode, ser det summa summarum 
ud til, at der frem til 01.01.19 kun vil være et potentiale på i størrelsesordenen 9.500 ton til 

centralsortering. 
 
Det tyder derfor ikke umiddelbart på, at der etableres et østdansk sorteringsanlæg i den første 
planperiode (dvs. inden 01.01.19). Imidlertid vil der meget vel kunne opstå et behov for en eller anden 

form for finsortering af plast – også for de kommuner, der måtte vælge kildesortering. 
 
hew, 04.07.14 

 
Bilag: 
 
I:  Det beregnede indsamlingspotentiale for tør fraktion i husholdningsaffaldsstrømmen 
 
II:  Oversigt over de østdanske kommuners holdninger til centralsortering, opgjort selskabsvis 
 

III: Tabeller med baggrundsdata 
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Bilag I 
 
Det beregnede indsamlingspotentiale for tør fraktion i husholdningsaffaldsstrømmen 

 
AffaldPlus-kommunerne har benyttet potentialetallene i Miljøprojekt 1458 til at beregne hhv. materiale- 
og indsamlingspotentialerne i AffaldPlus-kommunerne på basis af fordelingen mellem enfamilie- og 

etageboliger. 
 
Følgende materiale-potentialer er lagt til grund: 
 

Materialepotentialer, hush. 
Enfamilie, 
kg Etage, kg 

Papir* 140 140 

Karton & pap 25,2 27,5 

Plastemballage 32,4 27,5 

Andet plast 5,8 5,5 

I alt plast husholdninger 38,2 33 

Metalemballage 15,8 11,6 
Andetsmåt metal, 
husholdninger 3,6 4,3 

Metal i alt, husholdninger 19,4 15,9 
 
*) Papirpotentialet er hentet fra MST’s potentialeopgørelse, som ikke sondrer mellem enfamile- og 
etageboliger.  

 
 
Følgende indsamlings-effektiviteter er lagt til grund (idet effektiviteten i etageboliger generelt er sat 
væsentligt højere end i Miljøprojekt 1458, eftersom kommunerne vil satse specifikt på at hæve denne): 
 

Effektivitet, % Indsamling 
 

 
Enfamilie, % Etage, % 

Papir 90 80 

Karton & pap 60 55 

Plastemballage 45 35 

Andet plast 30 22 

Metalemballage 60 55 

   
 
Ved at multiplicere materialepotentialet med de respektive indsamlingseffektiviteter og med antallet af 

hhv. enfamilie- og etageboliger i A+kommunerne er det samlede indsamlingspotentiale beregnet. 
 
Det samlede indsamlingspotentiale er herefter divideret med det samlede antal indbyggere (incl. 
sommerhusgæster, idet sommerhuse samtidig generelt er tildelt et materialepotentiale på 

0,2*enfalieboligernes). 
 
Indsamlingspotentialet for de anførte materialer (eksklusive papir) er således beregnet til 18,58 kg ( med 

karton/pap ~7 kg, plast ~7 kg og metal ~5 kg. Indsamlingspotentialet for papir ligger til sammenligning 
på ~56 kg. 
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Bilag II 
 

Oversigt over de østdanske kommuners holdninger til centralsortering, opgjort selskabsvis 

 
 
Kommune Affaldsselskab Status for affaldsplan Holdning til centralsortering

Dragør Ej på hjemmeside Fælles forberedelse af beslutningsgrundlag for ARC-kommuner

Frederiksberg Vedtaget 09.12.13 Centralsortering i samarbejde med andre

Tårnby Ej på hjemmeside Fælles forberedelse af beslutningsgrundlag for ARC-kommuner

Hvidovre Høringsud. Vedt. 29.04.14 Refererer til 'Forberedelse af beslutningsgrundlag for fælles sorteringsanlæg'

Albertslund I kraft Nævner ikke centralsort., men vil undersøge mulighed for afsætning af blandede, tørre fraktioner

Ballerup I kraft Nævner ikke centralsort., men vil undersøge mulighed for afsætning af blandede, tørre fraktioner

Brøndby I kraft Satser på kildesortering som mulig løsning

Egedal I kraft Nævner ikke centralsort., men vil undersøge mulighed for afsætning af blandede, tørre fraktioner

Frederikssund Vedtaget 19.12.12 Nævner ikke centralsort., men vil undersøge mulighed for afsætning af blandede, tørre fraktioner

Furesø Vedtaget 27.11.13 Nævner ikke centralsort., men vil undersøge mulighed for afsætning af blandede, tørre fraktioner

Gentofte Forventet høring ult 14 Forventer at have centgralsortering med som en blandt flere muligheder, der skal undrsøges.

Gladsaxe Forventet høring sept. Påregner ikke centralsortering og forventes at holde fast ved kildeortering

Glostrup Forventet høring okt/nov Har allerede kildesortering af af plast og metal v alle husstande, ej overvejelser om centralsort.

Gribskov Vedtaget 04.11.13 Nævner ikke centralsort., men vil undersøge mulighed for afsætning af blandede, tørre fraktioner

Halsnæs Forventet høring okt. Har kildesortering af bio og papir og centralsortering forventes ikke at blive et issue

Herlev Vedtaget 23.05.13 Satser på kildesortering (Madam Skrald)

Hillerød I høring til 07.07.14 Tager ikke stilling til evt. centralsortering

Høje-Taastrup Høringsud. vedt. 04.06.14 Dagrenovationskontrakt udløber 31.12.19 - ingen ændirnger før da. Ingen bem. om centralsort.

Ishøj I kraft Nævner ikke centralsort., men vil undersøge mulighed for afsætning af blandede, tørre fraktioner

Lyngby-Taarbæk I kraft Nævner ikke centralsort., men vil undersøge mulighed for afsætning af blandede, tørre fraktioner

Rødovre Forventet høring sept. Har indført kildesortering og vil højst få behov for finsortering af kildesorteret affald

Vallensbæk I kraft TU besluttede 04.03.14 at indføre kildesortering (Madam Skrald)

Allerød I høring til 30.09.14 Centralsortering ikke nævnt, men der skal gennemføres forsøg m. udsortering af flere fraktioner

Fredensborg I høring til 30.09.14 Centralsortering ikke nævnt, men der skal gennemføres forsøg m. udsortering af flere fraktioner

Helsingør Udkast i 2.-korrektur Optimering af ordninger frem til 2018, herefter åben for centralsortering

Hørsholm I høring til 30.09.14 Centralsortering ikke nævnt, men der skal gennemføres forsøg m. udsortering af flere fraktioner

Rudersdal I høring til 30.09.14 Centralsortering ikke nævnt, men der skal gennemføres forsøg m. udsortering af flere fraktioner

Greve Vedtaget 27.01.14 Nævner centralsortering som en mulighed

Holbæk Vedtaget 18.12.13 Satser på øget kildesortering

Kalundborg Høringsud. Vedt. 25.06.14 Centralsorteringsmulighed fælles med andre skal undersøges

Køge Vedtaget 17.12.13 Satser på øget kildesortering (udvidet storskraldsordning)

Lejre Forventet høring august Åben overfor centralsortering som mulighed

Odsherred Forventet høring efterår Åben overfor forskellige løsninger, som skal undersøges nærmere

Roskilde Forventet høring ult 2014 Forventes at være åben overfor centralsorterngsløsning

Solrød Forventet høring aug/sept Åben overfor centralsortering som mulighed, men ingen initiativer før 2018

Stevns Vedtaget oktober 2013 Afventer fælleskommunal stillingtagen

Faxe Vedtaget 27.06.13 Centralsortering af tør fraktion fra 2018

Næstved I høring til 02.07.14 Centralsortering af tør fraktion fra 2018

Ringsted I høring til 18.07.14 Centralsortering af tør fraktion fra 2018

Slagelse I høring til 12.08.14 Centralsortering af tør fraktion fra 2018

Sorø I høring til 12.08.14 Centralsortering af tør fraktion fra 2018

Vordingborg I høring til 01.07.14 Centralsortering af tør fraktion fra 2018

Guldborgsund Vedtaget 16.01.14 Nævner ikke centralsortering

Lolland Vedtaget 19.12.13 Nævner ikke centralsortering

Satser i planen på kildeortering (har efterfølgende meldt ReneScience ud som foretrukken løsning)

AffaldPlus

Kara-Noveren

Nordforbrænding

København

ARC

Vestforbrænding

REFA

I kraft 01.01.13
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Bilag III 
 
 

Tabel 1. Kommuner, hvor centralsortering ønskes i første planperiode (inden 01.01.19) 

Kommune Antal indb. 
  Frederiksberg                    102.717  
  Dragør                      13.977  
  Tårnby                      41.992  
  Hvidovre                       51.842  
  Faxe                      35.119  
  Næstved                      81.432  
  Ringsted                      33.349  
  Slagelse                      76.948  
  Sorø                      29.299  
  Vordingborg                      45.295  
  I alt                    511.970  
   

 

Tabel 2. Kommuner, hvor centralsortering skal overvejes frem mod næste planperiode (efter 01.01.19) (antal indb.) 

Helsingør                      61.519  
  Greve                      48.095  
  Lejre                      26.989  
  Roskilde                      84.219  
  Stevns                      21.825  
  Kalundborg                      48.358  
  Solrød                      21.339  
  Odsherred                      32.534  
  

 
                   344.878  

   

Tabel 3. Kommuner, der vil undersøge mulighed for afsætning af blandede, tørre fraktioner (antal indb.) 

Albertslund                      27.728  
  Ballerup                      48.514  
  Egedal                      42.210  
  Frederikssund                      44.401  
  Furesø                      38.492  
  Gentofte                      74.282  
  Gribskov                      40.778  
  Ishøj                      21.547  
  Lyngby-Taarbæk                      54.237  
  I alt                    392.189  
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Tabel 4. Kommuner, der peger på kildesortering 
(antal indb.) 

København                    569.557  

Brøndby                      34.580  

Gladsaxe                      66.656  

Glostrup                      22.066  

Halsnæs                      30.647  

Herlev                      27.706  

Vallensbæk                      15.095  

Rødovre                      37.552  

Holbæk                      69.016  

Køge                      58.374  

I alt                    931.249  

 

 
Tabel 5. Kommuner, der har udarb. planer, men 
ikke taget stilling (antal indb.) 

Hillerød                      48.695  

Høje-Taastrup                      48.807  

Allerød                      24.175  

Fredensborg                      39.585  

Hørsholm                      24.709  

Rudersdal                      55.034  

Guldborgsund                      61.007  

Lolland                      43.528  

I alt                    345.540  

 
Tabel 6. Indbyggere og 
potentialer i seks kategorier 
af kommuner 

  

 
 Indbyggere  Indsamlingspotentiale 

Central inden 01.01.19 
                   

511.970  
                                   

9.511  

Central efter 01.01.19 
                   

344.878  
                                   

6.407  
 
Undersøge afsætning, 
blandet 

                   
392.189  

                                   
7.285  

KBH, kildesortering 
                   

569.557  
                                 

10.580  

Øvrig kildesortering 
                   

361.692  
                                   

6.719  

Ej taget stilling 
                   

345.540  
                                   

6.419  

I alt 
               

2.525.826  
                                 

46.921  

 
 

 

 


