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”Genanvend mere – Forbrænd 
mindre” 

Notat om indsamling af genanvendelige materialer i Gribskov 

Kommune. Notatet er udarbejdet af Vestforbrænding. 

 

1. BAGGRUND 

 
”Genanvend mere – Forbrænd mindre” – sådan lyder undertitlen på Miljøstyrelsens nye 

Ressourcestrategi ”Danmark uden affald”1. Ressourcestrategiens vigtigste budskab er, at 

vi skal se vores affald som ressourcer og udnytte ressourcerne bedst muligt, så 

værdifulde materialer ikke går tabt. Det betyder, at vi i højere grad skal tage vare på 

ressourcer og materialer i affaldet og sende flere materialer tilbage i et kredsløb til gavn 

for miljøet. 

 

Det konkrete mål er, at alle kommuner i Danmark skal genanvende 50 % af alt 

husholdningsaffald i 2022.  Specifikt for Gribskov Kommune betyder det, at de skal gå 

fra omkring 29 %2 i genanvendelse til 50 % på mindre end ti år. Dette opnås bl.a. ved at 

indføre en ny indsamlingsløsning for de genanvendelige materialer: plast, metal, papir og 

glas (også kaldet de tørre fraktioner). 

 

I ressourcestrategien er der også fokus på øget genanvendelse af materialer fra 

elektronikaffald. I den forbindelse er der sat en række initiativer i gang, hvor den 

forventede effekt bl.a. er, at der i 2018 indsamles 65 % af de markedsførte mængder 

elektrisk og elektroniske udstyr, herunder 75 % fra husholdninger.  

 

I Gribskov Kommune har man allerede husstandsindsamling af småt elektronik og batte-

rier. Dog vurderes det, at mængderne af disse kan øges via en ny indsamlingsordning, 

der tilmed inkluderer indsamling af farligt affald og sparepærer. 

Dette baggrundsnotat knytter sig specifikt til tre initiativer under Gribskov Kommunes 

ressource- og affaldsplan. Disse tre initiativer er:  

 

1) Øget indsamling af emballageaffald 

10) Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier 

12) Farligt affald – bedre indsamlingsordninger 

                                                           

1 
”Danmark uden affald. Genanvend mere - forbrænd mindre”, Miljøministeriet, oktober 2013. 

2 
Gribskov Kommune har i dag en genanvendelsesprocent på 28,8 %. Kilde: Affaldskortlægningen 2012. 
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1.1 Indhold 

 
Formålet med dette notat er at give baggrundsviden i forhold til mulige fremtidige 

løsninger for øget indsamling af genanvendelige materialer og farligt affald til 

specialbehandling. Udgangspunktet for notatet er, at der beskrives to scenarier med hver 

sin indsamlingsløsning: 
 

 Scenarie A: 4-kammerløsningen og miljøboks, 21 liter (lille model) 3 

 Scenarie B: 2-kammerløsningen og miljøboks, 21 liter (lille model) 

 

Scenarierne er baseret på erfaringer fra både forsøg og drift med de to 

indsamlingsløsninger i andre kommuner i Vestforbrændings opland og er begge med 

fokus på kildesortering. Scenarierne tager udgangspunkt i indsamlingsløsninger for 

haveboliger. Disse indsamlingsløsninger er allerede velafprøvede og viser, at der hurtigt 

opnås en væsentlig stigning i indsamlingseffektivitet. Eksempelvis oplevede Herlev 

Kommune, at indsamlingen af de fire tørre fraktioner steg til det dobbelte efter 

implementeringen af 4-kammerløsningen ved samtlige haveboliger i 2012. 

 

Sorteringsløsninger for øvrige boligtyper, dvs. sommerhuse, etagebyggeri og tæt-lav-

bebyggelse, afventer forprojekter, der skal give Gribskov Kommune erfaringer med 

central opsamling af de tørre fraktioner ved affaldsøer/mini-genbrugsstationer. Disse 

forprojekter beskrives senere i notatet. 

 

I de præsenterede løsninger indsamles de genanvendelige materialer naturligvis med 

henblik på afsætning til genanvendelse. Afsætningen foregår via Vestforbrænding, som 

sørger for, at materialerne afsættes til den bedst mulige pris. Metal, papir og glas/flasker 

afsættes til kendte aftagere, der opererer på markedet i dag. Afsætningen af plast er 

baseret på testkørsler i forskellige sorteringsanlæg – primært i Tyskland, da der ikke er 

anlæg i Danmark, der kan  sortere plastaffaldet efter de forskellige plasttyper. 

 

Prisen på de genanvendelige materialer afhænger af kvaliteten. En anden faktor i forhold 

til pris og genanvendelse er renheden. Det betyder, at et læs papir, som er meget 

forurenet af fejlsorteringer, ikke kan afsættes som rent papir. 

 

Opbygning 

Første del af notatet skal ses som en opsummering af de to scenarier. Her bliver der ikke 

gået i dybden men blot præsenteret de vigtigste pointer. Efter opsummeringen beskrives 

de bagvedliggende vurderinger mere udførligt. 

 

                                                           

3 Miljøboksen findes også i en stor model på 42 liter. 
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2. OPSUMMERING: Fremtidige indsamlingsløsninger - 

To scenarier 
 

De følgende to scenarier beskriver to mulige fremtidige indsamlingsløsninger. De er 

illustreret i nedenstående skitser: 

 

Scenarie A: 4-kammerløsningen  

 

 1 x 4-kammerbeholder til plast, metal, papir og glas (ny) 

 1 x beholder til restaffald 

 1 x beholder til bioaffald 

 1 x rød miljøboks til farligt affald, batterier og småt elektronik (ny) 

 

 
Illustration af scenarie A 
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Scenarie B: 2-kammerløsningen  

 

 2 x 2-kammerbeholder til hhv. metal/glas og papir/plast (nye) 

 1 x beholder til restaffald 

 1 x beholder til bioaffald 

 1 x rød miljøboks til farligt affald, batterier og småt elektronik (ny) 

 

 
Illustration af scenarie B 

 

Fælles for scenarie A og B er: 

 Der tages udgangspunkt i, at de nye indsamlingsløsninger indføres for alle 

haveboliger og ca. halvdelen af tæt-lav-bebyggelserne i Gribskov Kommune. 

Økonomiberegningerne er således med udgangspunkt i ca. 12.600 boligenheder4 

                                                           

4
 Statistikbanken.dk, Danmarks Statistik. Tallene er pr. 1. januar 2012 
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 Den nuværende indsamlingsordning for rest- og bioaffald fortsætter uændret 

 Afhentning sker max 5 m. fra skel lige som de øvrige beholdere  

Scenarierne er opsummeret i nedenstående tabel, hvor tømningsfrekvens, materiel,  

estimeret økonomi for omkostninger til materiel (indkøb af nye beholdere) samt 

tømninger er oplistet.  

 

 Restaffald Bioaffald Metal Glas Papir Plast* Batterier/ 
elektronik/ 
Farligt affald 

Økonomi  
(pr. 

husstand 

pr. år. 

Alle priser 

er uden 

moms) 

Nuværende 190 l 
beholder 
 

Hver 2. 
uge 

skiftevis 
med 
bioaffald 

140 l 
beholder 
 

Hver 2. 
uge 

skiftevis 
med 
restaffald 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

KUN batterier og 
elektronik.  
 

Klar pose på låget af 
restaffaldsbeholderen 

1008,30 
kr. 

Scenarie A Uændret Uændret 370 liter 
4-kammerbeholder 
 

Hver 4. uge 

 
21 liter 
Rød miljøboks 
 

Hver 3. måned 

1008,30 
kr. 
+ 520 
kr. ** 

 

Scenarie B Uændret Uændret 240 liter 
2-
kammerbeholder 
 
Hver 8. uge 

240 liter 
2-
kammerbeholder 
 
Hver 4. uge 

 
21 liter 
Rød miljøboks 
 
Hver 3. måned 

1008,30 
kr. 
+ 570 
kr. ** 

 
-: Ingen husstandsindsamling i særskilt beholder, dog kan glas og papir afleveres i kuber i nærområdet 
*: Fraktionen omfatter både hård og blød plast 
**: Merprisen i scenarie A og B dækker over investering i beholdere og indsamlingsomkostninger samt 
indtægter/omkostninger fra salg af genanvendelige materialer. OBS! De angivne merpriser er afhængige af, 
hvor meget Gribskov Kommune selv finansierer ved indkøb af materiel. Vælger man ingen egenfinansiering, vil 
merprisen være hhv. 550 kr. for Scenarie A og 600 kr. for Scenarie B. 

 

2.1 Vigtige overvejelser  
 

Valg af indsamlingsløsning er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Borgerens oplevelse af 

den nye indsamlingsløsning har stor betydning for, hvordan den nye løsning modtages. 

 

Valg af indsamlingsløsning 

I Gribskov Kommune har borgerne i forvejen 1 stk. 190 l beholder til restaffald og 1 stk. 

140 l. til bioaffald. Man skal derfor overveje, hvor mange beholdere borgeren skal have 

stående.  

 

Vælger man 2-kammerløsningen betyder det, at borgerne skal finde plads til fire 

beholdere i alt, hvorimod 4-kammerløsningen betyder, at borgeren kun skal have tre 

beholdere. Dette skal også holdes op imod, at erfaringer viser, at den mest optimale 

sortering opnåes, når alle beholdere står på samme standplads, og at flere beholdere 

betyder flere afhentninger og flere skraldebiler på vejene. 
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En del borgere i Gribskov Kommune har ikke deres nuværende beholdere stående på 

standpladsen, men skubber dem frem på tømningsdage. I forhold til dette er 4-

kammerbeholderen med sine tre hjul lettere at skubbe end 2-kammerbeholderen,  som 

kun har to hjul.  

 

Kommunikation og inddragelse 

Uanset valg af indsamlingsløsning er det centralt for løsningens succes, at 

implementeringen understøttes af en god kommunikationsstrategi og plan.  

Kommunikationsarbejdet bør påbegyndes samtidig med den overordnede planlægning af 

hele implementeringen, og der skal tages højde for, hvordan alle interessenter – borgere 

såvel som interne i kommunen - føler sig velinformerede og inddraget i det omfang, det 

er relevant.  

 

Indsamling i sommerhusområder, etageboliger og tæt-lav-bebyggelser 

Med implementering af ny indsamlingsløsning for haveboliger vil Gribskov Kommune 

komme rigtigt langt i forhold til at nå målet om 50 % genanvendelse af 

husholdningsaffaldet.  

For at opnå den nødvendige genanvendelsesprocent er det dog nødvendigt, at man på 

sigt kigger på, hvordan man får alle typer af boliger i Gribskov Kommune til at sortere i 

alle genanvendelige fraktioner: Bioaffald, plast, metal, glas og papir. Derudover kan man 

med fordel kigge på muligheder for storskraldsindsamling. 

Plan, Klima og Trafik er allerede i gang med et projekt rettet mod sommerhusområder 

samt et forsøg med kuber til de tørre fraktioner i et rækkehusområde. Projekterne har til 

formål at skaffe viden og erfaring med sortering i disse områder, inden mere omfattende 

ordninger udrulles. Endvidere er der i affaldsplanen planlagt forsøg med storskrald, som 

kan øge muligheden for at aflevere pap og træ ved husstanden.  
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3. VURDERINGER: Fremtidige indsamlingsløsninger – 

To scenarier 
 

I denne del af notatet præsenteres de vurderinger, som danner baggrund for valget af de 

to præsenterede indsamlingsløsninger: 

 

 2-kammerløsningen 

 4-kammerløsningen 

 

Følgende emner gennemgås: 

 

3.1 Kommunikation og inddragelse 

3.2 De nye indsamlingsløsningers effektivitet 

3.3 Miljø 

3.4 Service 

3.5 Drift 

3.6 Farligt affald og den røde miljøboks 

3.7 Økonomi 

3.8 Tidsplan 

 

3.1 Kommunikation og inddragelse  

Undersøgelser fra andre kommuner viser, at borgerne gerne vil sortere. Der er ikke 

entydige undersøgelser, der viser, at borgerne peger mere på den ene beholderløsning 

frem for den anden. På samme måde viser målinger for de indsamlede mængder ikke 

større eller bedre indsamling i en af løsningerne. Fælles for begge beholderløsninger er, 

at borgerne skal – og gerne vil – motiveres til at sortere. For mange handler det om at 

vænne sig til at bruge de nye beholdere. De umiddelbare forbehold overfor størrelse eller 

mængde af beholdere bliver hurtigt afløst af en tilfredshed ved at sortere. ”Der går sport 

i det” – er et udtryk, der går igen fra kommune til kommune. 

Effekten af beholderne viser sig meget hurtigt i alle kommuner – ofte inden for den første 

måned. 

 

I Gladsaxe Kommune skulle borgerne aktivt til-vælge en 2-kammerbeholder til glas og 

papir (metal og plast var obligatorisk), hvilket 52 % af borgerne gjorde. 

Borgerne viser med deres adfærd, at de tager sortering til sig – fordi det er nemt – og 

det gælder uanset, hvilken beholderløsning man vælger. 

 

 

Andre vigtige interessenter 

Ved indførelsen af en ny affaldsløsning er det vigtigt, at alle interessenter informeres og 

involveres. For eksempel spiller skraldemændene en vigtig rolle, da det ofte er dem, 

borgerne retter deres spørgsmål til, når ordningen er i drift. Ofte er det også 

skraldemændene, der skal informere om fejlsorteringer og/eller udbedring af forhold, der 
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har betydning for skraldemændenes arbejdsmiljø5. Derfor er det essentielt, at 

skraldemændene er klædt på til kommunikationen med borgerne og bliver inddraget i det 

omfang, det er relevant, i planlægningen op til implementering. 

  

I lighed med dette vil der ofte i opstartsfasen være mange borgere, der kontakter 

borgerservice med spørgsmål til den nye affaldssortering – det gælder alt lige fra 

praktiske spørgsmål omkring nye tømmedatoer til ombytning af materiel og vejledning i 

forhold til sortering. 

 

Generelt vurderes det, at det giver værdi, at alle centre internt i kommunen er 

velinformerede om, hvad der sker, hvornår det sker og hvorfor. Især med opgaver, der 

går på tværs af de forskellige centre.  

 

 

3.2 De nye indsamlingsløsningers effektivitet 

Gribskov Kommunes nuværende genanvendelsesprocentdel er pt. lige under 29 % (se 

nedenstående diagram).  

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

5 Fx krav fra Arbejdstilsynet i forhold til adgangsvejen til affaldsbeholderen 
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Diagrammet angiver behandlingen i procent af de mængder, der indgår i Miljøstyrelsens 

beregning af genanvendelsen for udvalgte materialer fra husholdninger i kommunen. 

Beregningen er baseret på Vestforbrændings affaldskortlægning 2012. Dette er beregnet 

i forhold til Miljøstyrelsens beregningsmodel (genanvendelige fraktioner er i dette 

tilfælde: organisk affald, papir, pap, glas, metal, plast og træ). Data inkluderer 

husholdningsaffald indsamlet via kommunale ordninger samt husholdningsaffald fra 

genbrugsstationer6. 

 

Generelt vurderes det, at Gribskov Kommune kan samle større mængder ind til 

genanvendelse, hvis det gøres let for borgerne at komme af med affaldet. 

Både 2-kammerløsningen og 4-kammerløsningen giver borgerne en husstandsnær 

mulighed for at lægge det genanvendelige affald direkte i en beholder, og der er gode 

erfaringer med begge løsninger. 

Den nuværende ordning kræver, at man selv skal transportere sit genanvendelige affald 

til centrale opsamlingssteder (kuber og genbrugsstation).  

 

Fordelen ved både scenarie A og B er, at affaldet ikke skal emballeres og i princippet kan 

smides direkte i beholderen med det samme, frem for at man skal samle det et sted, 

indtil man kan komme af med det på genbrugsstationen eller i kuberne. 

 

På den baggrund er det Vestforbrændings vurdering, at begge beskrevne scenarier for 

øget husstandsindsamling vil give betydeligt mere affald til genanvendelse end den 

nuværende affaldsordning.  

 

Forventning til indsamlingseffektivitet i Gribskov Kommune 

Følgende estimater viser, hvor meget der forventes udsorteret af dagrenovationen ved 

husstandsindsamling af de tørre genanvendelige fraktioner.  

 

Estimaterne er beregnet i forhold til Miljøstyrelsens potentialetal og er baseret på 11.261 

villaer og 1331 rækkehuse, i alt 12.600 énfamilieboliger7.  

 

 Ved husstandsindsamling af de fire tørre fraktioner estimeres det, at man kan ud-

sortere 2.541 tons om året (se skema 1). 

 

 Ved husstandsindsamling af de fire tørre fraktioner og bioaffald estimeres det, at 

man kan udsortere 5.395 tons om året (se skema 2). 

 

 

 

 

                                                           

6 Affaldskortlægningen 2012. Vestforbrænding, 2013 
7
 Statistikbanken.dk, Danmarks Statistik. Tallene er pr. 1. januar 2012 
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Skema 1: Forventet potentiale for de fire tørre fraktioner: papir, glas, metal og plast 

 
 

 

Skema 2: Forventet potentiale for papir, glas, metal, plast og bioaffald
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3.3 Miljø 
 

Når der kigges på klima- og miljøeffekten af genanvendelse frem for forbrænding, er det 

væsentligt at kigge på to aspekter. Dels det overordnede aspekt at verden har 

begrænsede ressourcer til en voksende befolkning og dels udledningen af drivhusgasser 

fra energiproduktion. Genanvendelse af affald bevarer ressourcerne i kredsløb, og sparer 

energi i processen med at omforarbejde materialerne. Det er generelt meget 

ressourcekrævende både at udvinde jomfruelige råmaterialer, som fx ved minedrift af 

metaller, og at fremstille råvarer fra nyt, som fx plast, der laves af olie. Derfor gør vi 

miljøet en tjeneste ved så vidt muligt at bruge råstofferne igen og igen i 

produktionsapparatet8. 

 

Genanvendelse af de tørre affaldsfraktioner 

Nedenstående viser eksempler på miljøeffekten ved genanvendelsen af de tørre 

fraktioner.  

 

Glas 

Ved at fremstille 1 ton glasmasse fra indsamlede glasskår kan der for eksempel spares 

ca. 25 % af energimængden i forhold til at fremstille 1 ton glasmasse ved brug af 

jomfruelige materialer9.  

 

Plast 

Plast er lavet af olie, som er en dyr og eftertragtet naturlig ressource. Der går ca. 2 kilo 

ren olie til at fremstille 1 kilo ren plast. Når vi genbruger plasten, sparer vi både olie og 

den energi, der skal bruges til at forarbejde olien.  

Genvinding af 1 kg plast medvirker til at reducere CO2-udslippet med 2 kilo 

sammenlignet med, hvis du har benyttet en ny råvare.  

For at kunne sammenligne med en husholdnings miljøpåvirkning vil det svare til, at hver 

gang en husholdning sparer 1 kilo plast, spares den samme mængde CO2, som ville blive 

udledt fra elforbruget ved at støvsuge i 34 timer.  

 

Papir 

Ved at genvinde 1 kg papir, har vi reduceret CO2-udslippet med 2,5 kg sammenlignet 

med, hvis vi smider det til forbrænding.  

Ved at fremstille 1 kg avispapir fra genvundet papir, reduceres energiforbruget med 70 

%.  

 

 

 

 

                                                           

8
 Miljøteknologi på affaldsområdet. Miljøprojekt 1327. 2010 

9 ”Oparbejdningsmuligheder for emballageglasfraktionen indsamlet i 4-kammersystem” november 2011 RE-

Conie v. Bo Fredriksen 
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Metal 

Genvinding af 1 ton jern sparer over 1 ton CO2-udslip, og specielt aluminium er 

fortræffeligt at genvinde, da det er meget energikrævende at fremstille. Genvindingen 

sparer 95 procent af energien sammenlignet med at fremstille aluminium af nye 

materialer fra miner10. 

 

I nedenstående skema ses en samlet oversigt over CO2-reduktionen ved genanvendelse 

frem for forbrænding.  

Materialer CO2-reduktion i ton 

Ved genanvendelse frem for forbrænding 

1 ton glas  
Skår: 0,26 

Hele flasker: 0,59 

1 ton plast 1,86 

1 ton papir 2,47 

1 ton metal 
Metal: 1,1 

Aluminium: 8,65 

 

 

Skraldebiler – alternative drivmidler? 

Der findes forskellige hybrid-skraldebiler, men overordnet for dem alle er, at man i 

forskellig grad udskifter diesel med et mere miljøvenligt drivmiddel. 

Den mest miljøvenlige skraldebil er en elbil, som er 100 % batteridrevet11. Denne 

skraldebil er meget lydløs, men kan være problematisk, hvis der skal køres over store 

afstande, som det vil være tilfældet i Gribskov Kommune. 

Derudover findes der hybridbiler, der kører på en kombination af diesel/el, biodiesel/el, 

bioethanol/el og biogas/el. Oftest vil disse hybridbiler være udstyret med elektrisk lift og 

komprimator, og når bilerne står stille, slukkes motoren automatisk. 

Vælger man en hybridbil, vurderes det ikke, som markedet er i dag, at have en stor 

indvirkning på tømmeprisen. Dog vurderes det, at en hybridbil drevet af gas/el kan koste 

op til 10 % mere i tømmepris. 

 

Flere kommuner vælger, at skraldebilerne skal køre på alternative drivmidler, og man 

har for eksempel i Frederikssund, Rødovre, Brøndby og København valgt at have 

hybridbiler.  

 

                                                           

10 Kilde:stenarecycling.dk 
11

”Alternative drivmidler til renovationsbiler. Analyse af drift af dagrenovationsbiler på diesel, biodiesel, 

bioethanol, biogas og el”. Grontmij, november 2012. 
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Vælger man, at skraldebilerne skal være hybridbiler, som kører på alternative drivmidler, 

vil det have en effekt på CO2-regnskabet. Der findes forskellige kombinationer af 

drivmidler, men de specifikke beregninger er ikke medtaget i dette notat. Såfremt 

Gribskov Kommune ønsker at gå videre med hybridbiler, kan disse beregninger laves.  

 

3.4 Service: Tilpasning til borgernes ønsker og behov 
Valg af indsamlingsløsning er ikke kun et spørgsmål om økonomi. En vigtig parameter i 

valget af indsamlingsløsning er, hvilken service borgerne oplever.  

En vigtig pointe ved valg af indsamlingsløsning er, at borgerne ikke oplever væsentlige 

forskelle på 2- eller 4-kammerløsningen. Det er muligheden for at sortere, der vægter for 

borgeren. Indsamlingsløsningen vurderes at være underordnet12. Derfor er andre 

parametre, såsom tømningsfrekvens og at undgå overfyldning af større betydning, når 

der skal vælges system. 

Vurdering af 2-kammer- og 4-kammerløsningen er derfor foretaget i forhold til følgende 

parametre: 

 Afhentning 

 Tømningsfrekvens 

 Fleksibilitet  

 Sortering/emballering 

 Plads og indretning 

 

Parametrene er udvalgt, så der opnås den mest objektive indbyrdes sammenligning og 

vurdering af løsningerne. Parametrene kan dog ikke altid helt adskilles, da der kan være 

overlap og indbyrdes sammenhæng.  

 

Afhentning 

I Gribskov Kommune vurderes det, at den nuværende form for afhentning med fordel 

kan bevares. Borgerne er vant til at skulle stille beholderne til bioaffald og restaffald, så 

de max er 5 meter fra skel på tømningsdagen, og langt de fleste foretrækker, at alt 

affald afleveres samme sted.  Det vurderes, at det ikke vil virke som en 

serviceforringelse for borgerne at køre de nye beholdere frem, da de er vant til det, og 

det hjælper til at holde tømmeprisen nede og giver færre gener ift. at etablere korrekte 

adgangsveje til skraldemanden over større distancer.  

Desuden kan Gribskov Kommune overveje at tilbyde en sms-påmindelse som en ekstra 

service for at minde borgerne om at sætte beholderen ud aftenen før. 

                                                           

12 
Spørgeskemaundersøgelse i august 2013 i Ishøj og Taastrup (3x2 kammerbeholder afprøvet)/Vallensbæk (4-

kammerbeholder sammen med en 2–kammerbeholder afprøvet). Aller tre områder har på dette tidspunkt 
afprøvet begge indsamlings systemer. 
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Tømningsfrekvens 

I Gribskov Kommune bliver rest- og bioaffald afhentet hver anden uge forskudt, og man 

bør tage med i overvejelserne, hvor mange gange man ønsker, at der skal køre 

skraldebiler rundt og afhente affald hos den enkelte borger. 

For den enkelte husstand skal afhentningsfrekvensen tilpasses de mange. Dog rummer 

de to forskellige indsamlingsløsninger ikke de samme muligheder for tilpasning. Men 

begge løsninger medfører ekstra afhentning i forhold til i dag, da der vil være flere 

beholdere til affald. Nedenstående er baseret på erfaringer fra Herlev, Rødovre, Gentofte 

og Gladsaxe Kommune. 

 

I 2-kammerløsningen har man mulighed for rutevis at tilpasse tømningsfrekvenserne i 

forhold til de affaldsfraktioner, borgerne har mest af. Eksempelvis kan det være, at der 

på én rute er meget plastaffald men meget lidt glas. I 2-kammerløsningen vil man kunne 

sætte tømningsfrekvensen op på beholderen med plast og evt. sætte 

tømningsfrekvensen ned på beholderen med glas.  

 

I 4-kammerløsningen tømmes alle fraktioner i én arbejdsgang, og der kan således ikke 

differentieres i tømningsfrekvensen mellem de fire tørre fraktioner. 

 

Det bør bemærkes, at 2-kammerløsningen vil medføre hyppigere afhentninger og således 

også flere skraldebiler på vejene, da denne løsning betyder to ekstra spande, der skal 

afhentes på forskellige dage.  

Ved 4-kammerløsningen bliver der kun én ekstra spand og derfor også kun én ekstra 

afhentning.  

 

I Gribskov Kommune vil 2-kammerløsningen altså betyde, at der er fire spande, der skal 

afhentes på fire forskellige tidspunkter, hvorimod 4-kammerløsningen medfører i alt tre 

spande med hver sit afhentningstidspunkt. 

 

Fleksibilitet 

Begge indsamlingsløsninger rummer mulighed for at tilpasse indretningen i beholderen 

eller beholderstørrelse alt efter borgerens behov. Skillevæggen i de todelte beholdere 

kan rykkes, så der er 50 % volumen til hver af fraktionerne, eller så der er 40 % til den 

ene type og 60 % til den anden. I den firedelte beholder er standard indsatserne på 45 

liter til metal og 45 liter til glas, men det er muligt at få dybere indsatser på max 60 liter, 

hvis husstanden har særligt meget glas og metal.  

 

Alle husstande behøver ikke have samme størrelse beholder. For eksempel kan man, 

som de gør i Herlev Kommune, tilbyde en mindre 4-kammerbeholder (240 l i stedet for 

370 l) til husstande med kun én beboer. Vestforbrænding har gode erfaringer med 

dimensionering og inddeling af rum i begge typer beholdere og kan derfor være med til 

at vurdere den endelige inddeling og størrelse. 
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Sortering/emballering 

Det vurderes, at krav om at affaldet skal emballeres (og eventuelt også på en bestemt 

måde) forringer serviceniveauet. Serviceniveauet vurderes altså højere, hvis f.eks. tørre 

genanvendelige materialer kan placeres direkte i en beholder frem for det tilfælde, at 

affaldet skal emballeres i en plastpose, før det kan lægges i beholderen. De her nævnte 

beholdere stiller ikke krav til emballering af de enkelte fraktioner, og affaldet kan lægges 

direkte i beholderen. 

 

Plads  

De væsentligste forskelle på 2- og 4-kammerløsningen er, at med 2-kammerløsningen 

skal borgeren finde plads til to beholdere. Dog er 2-kammerbeholderen lidt mindre end 

4-kammeren, og de to 2-kammerbeholdere kan placeres forskellige steder på 

ejendommen. 

Med 4-kammerbeholderen skal borgeren kun finde plads til én beholder, men denne er til 

gengæld lidt større. Erfaringer viser, at det bedste for sorteringen er at have alle 

beholdere samlet på grunden, og hvis det er muligt, vil det for de fleste være optimalt, at 

alle genanvendelige fraktioner er samlet ét sted. 

 

 2-kammerløsning: 2 stk. 2-kammerbeholdere fylder ca. 0,85 m2 ((B 0,58 m x D 

0,73 m)x2) 

 4-kammerløsning: 1 stk. 4-kammerbeholdere fylder ca. 0,60 m2 (B 0,75 m x D 

0,8 m) 

 

I Gribskov har man i forvejen 1 stk. 190 l beholder til restaffald og 1 stk. 140 l til 

bioaffald. Man skal derfor overveje, hvor mange beholdere borgeren skal have stående. 

Vælger man 2-kammerløsningen betyder det, at borgerne skal finde plads til fire 

beholdere, hvorimod 4-kammerløsningen betyder, at borgeren kun skal have tre 

beholdere i alt. 

 

Indretning på ejendommen 

Både 2-kammerbeholderen og 4-kammerbeholderen er på hjul, hvilket stiller krav til 

adgangsforholdene. Disse krav er ikke anderledes end de nuværende i Gribskov 

Kommune, som gælder for beholderne til rest- og bioaffald. 

 

 2-kammerbeholderne har 2 hjul og trækkes / skubbes på to hjul, fra standplads til 

bil. Hver beholder er ca. 0,60 m brede. 

 

 4-kammer beholderne har 3 hjul og kan trækkes / skubbes på tre hjul fra 

standplads til bil. Beholderen er ca. 0,80 m brede.  
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Gribskov Kommune stiller krav om, at adgangsvejen skal være jævn og kørefast for 

materielkærre, beholder eller andet, f.eks. belagt med fliser, asfalt, beton eller hårdt 

stampet grus, og være mindst 1 meter bred. (jfr. Gribskov Kommunes regulativ for 

husholdningsaffald13). Der skal ikke ændres på disse krav ved hverken 2- eller 4-

kammerløsningen. 

 

3.5 Drift 
 

I dette afsnit gennemgås erfaringer fra renovatører i forhold til driften af de to forskellige 

løsninger. 

Der er således fokus på selve beholdermateriellet og specielt på de biler, der bruges til 

tømning: 

 

 Firkammerbil (se billede 1) 

 Tokammerbil (se billede 2) 

 

 

 

 
Billede 1. Firkammerbil 

 
Billede 2. Tokammerbil 

 

Tømning 

Der er fordele og ulemper ved både firkammerbilen og tokammerbilen, såvel som 

beholderne. Ved hjælp af den rigtige kommunikationsindsats og sorteringsvejledning til 

borgerne kan man afhjælpe de fleste udfordringer ved begge løsninger.  

                                                           

13 Regulativ for husholdningsaffald,§9.6 Anbringelse af beholdere, 

http://www.gribskov.dk/Gribskov/Serviceydelser.nsf/0/2512a8fe10b9b09ac1257379004cfa60/$FILE/Regulativ
%20for%20husholdningsaffald%202013.pdf 
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Plast er en let fraktion, og generelt kan det ske, at noget plastaffald blæser væk under 

tømningen. Når plast tømmes i firkammerbilen, kan det være mere besværligt at få 

plasten ud af firkammerbeholderen, da beholderen ved tømningen ikke kan ”bankes” på 

bilen, ligesom det er muligt med 2-kammerbeholdere på tokammerbilen. 

 

Større eller lange og evt. spidse metalemner kan give problemer i firkammerbilen, hvor 

de kan sætte sig fast, og stempeltrykket i bilens kammer til metal er ikke så kraftigt som 

i tokammerbilen. 

 

Glas og metal er en god kombination i 2-kammerbeholdere, da evt. urenheder (fx 

glasskår i metal) bedre kan håndteres efterfølgende, sammenlignet med risikoen for 

sammenblanding af fx papir/glas eller plast/glas, hvor der opstår alvorlige problemer i 

den efterfølgende håndtering af papir- eller plastfraktionen. 

 

Glas og metal er fraktioner, der larmer ved tømning. Ved at samle de to fraktioner i én 

tømning kan man undgå flere støjende tømninger, som det ville være tilfældet, hvis man 

kombinerede glas og metal med papir- og plastfraktionen.  

Erfaringer fra flere renovatører viser, at det bør undgås, at 2-kammerbeholderne fyldes 

helt op til kanten. Hvis glas/metal- eller papir/plast-beholderne er helt fyldte og løftes op 

ved tømningen, rutsjer affaldet allerede ud af beholderen, før denne rammer bilens 

skillevæg. På den måde kan noget af affaldet falde til den forkerte side af skillevæggen 

og ramme ned i den forkerte kasse i bilen. 

 

Ved tømning af glas i tokammerbilen kan dette springe op i hovedet på skraldemanden. 

Endvidere har en renovatør erfaret, at skillevæggene i 2-kammerbeholderen kan risikere 

at bule, hvis affaldet trykker på siderne. Hvis beholderne også bliver bulede/ujævne på 

kanten for oven, kan beholderens skillevæg ikke ramme lige på bilens skillevæg. I så fald 

kan affaldet falde til den forkerte side i bilen, eller det kan falde på bilens skillevæg, så 

det bliver blokeret i at falde ud af beholderen. 

 

 

3.6 Farligt affald og den røde miljøboks 

 
I forbindelse med indførelse af husstandsindsamling af kildesorteret genanvendeligt 

materiale (papir, glas, metal og plast) er der kommuner, som ønsker at få afklaret, 

hvordan de kan indsamle farligt affald (FA) ved husstanden, samtidig med at de får en 

optimal løsning i forhold til økonomi, mængder og serviceniveau for borgerne. 

FA kan indsamles via bringe- eller henteordning. Af henteordninger er det i Danmark kun 

praksis at benytte miljøboksordningen, mens bringeordninger omfatter både miljøbil, 

genbrugsstationer og forhandlerordninger. 

I dette notat beskrives henteordning via en rød miljøboks. Ordningen er velafprøvet både 

i forsøg og drift og kan hurtigt implementeres, da dette er en løsning, hvor det meste af 

driften, inkl. indkøb af materiel og aftale med transportør, varetages af Vestforbrænding.  
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Gribskov Kommune har i dag en henteordning for småt elektronik og batterier, hvor det 

placeres i en klar plastpose på låget af restaffaldsbeholderen. Med en ny 

indsamlingsordning, som den røde miljøboks, kan borgerne stadig komme af med småt 

elektronik og batterier via en henteordning. Samtidig kan de let komme af med endnu 

flere typer problemaffald. Derudover har miljøboksen den fordel, at alt kan placeres 

samme sted.  

 

Miljøboksen  

Miljøboksen er oftest på enten 21 eller 42 liter (se billede 1), og kan være inddelt med 

flytbar skillevæg. Kassen skal være UN-mærket og opfylde gældende regler til emballe-

ring, håndtering og transport af farligt affald (ADR-reglerne)14.  

 

For at renholde miljøboksen udleves plastposer til foring af kassen (se billede 2).  

 

 
Billede 1. Miljøboksen i forskellige størrelser                

 
Billede 2. 42 liters miljøboks med foring 
/plastpose 

Af arbejdsmiljøhensyn15 må boksen, uanset størrelse, max veje 10 kg ved afhentning. 

 

Indhold i miljøboksen  

Følgende må kommes i miljøboksen: 

 

 Batterier 

 Elektronik (småt), herunder sko og postkort med lys og batterier 

 Energisparepærer 

 Gift til skadedyr 

 Kemikalie- og olierester (også tom emballage) 

                                                           

14 For op-lysninger vedr. ADR-reglerne henvises til Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods (BEK nr. 617 

af 26/06/2009 
15 ”Løft, træk og skub”, At-vejledning D.3.1, Arbejdstilsynet, september 2005, 

http://arbejdstilsynet.dk/da/vejledninger/~/link.aspx?_id=8ab6a5e1036c42e9955fc363ec3f6214&_z=z, 
”Vurdering af tunge løft”, At-intern instruks nr. 3/2010, Arbejdstilsy-net, oktober 2010, 
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-
instrukser-mv/muskel-og-skeletbesvaer/2010-vurdering-af-tunge-loeft.aspx   

http://arbejdstilsynet.dk/da/vejledninger/~/link.aspx?_id=8ab6a5e1036c42e9955fc363ec3f6214&_z=z
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/muskel-og-skeletbesvaer/2010-vurdering-af-tunge-loeft.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/muskel-og-skeletbesvaer/2010-vurdering-af-tunge-loeft.aspx
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 Legetøj med batterier 

 Malingrester 

 Mobiltelefoner 

 Plantegift og gødning  

 Rengøringsmidler 

 Spraydåser 

 Termometre 

 Keramik og porcelæn (pakkes forsvarligt ind) 

 

Der må ikke lægges fyrværkeri, sprængstof, selvantændelige klude og væsker, trykfla-

sker eller radioaktivt materiale i miljøboksen.  

 

En udførlig sorteringsvejledning og anvisning af korrekt pakning af kassen er nødvendig. 

Det er vigtigt, at borgerne afleverer affaldet i originalemballage for at forhindre, at affal-

det løber ud/går i stykker – men også for at den efterfølgende sortering kan foregå sik-

kert og korrekt. Hvis affaldet ikke er i original emballage, er det oftest et krav, at borge-

ren skal påsætte en label, som angiver indholdet.  

Det er kommunens ansvar at sikre, at miljøboksene er pakket korrekt via tilstrækkelig 

information til husstandene, så anvisningerne i bekendtgørelsen overholdes16. 

Kommunikation om indsamling af farligt affald og miljøboksen 

I forbindelse med uddeling og igangsætning af den nye ordning for farligt affald skal der 

sikres en massiv informationsindsats – samt en løbende genopfriskning for at fastholde 

borgerne i den gode sorteringspraksis. Endvidere er det vigtigt, at der er fokus på tydelig 

information vedr. eksempelvis afhentningstidspunkt. Fore eksempel kan borgerne i Gen-

tofte Kommune tilmelde sig en sms-ordning, hvor de modtager en sms nogle dage før 

næste afhentning. På denne måde er det let for borgerne at huske at sætte miljøkassen 

ud/tilmelde afhentning af miljøkassen.  

 

Miljøboksordning  

Miljøboksen udleveres enten gratis af kommunen eller mod opkrævning af brugerbeta-

ling. Ordningen kan være enten obligatorisk eller frivillig, og den kan være forskelligt ud-

formet fra kommune til kommune.  

Ved henteordning afhentes kassen på fastlagte dage over året (fx hver 2. måned), 

hvorimod ved ringeordning/tilmeldeordning skal borgeren aktivt efter behov ringe op, 

bestille på hjemmeside eller maile og bestille afhentning. Her indsamles f.eks. på en fast 

ugedag eller f.eks. to valgfri hentedage pr. år. 

Placering af miljøboksen, i forbindelse med afhentning/tømning, varierer fra kommune til 

kommune, hvor borgerne enten skal stille miljøboksen synligt frem på matriklen, ved 

skel eller oven på/ved affaldsbeholderen. Miljøboksene kan tømmes på stedet eller 

ombyttes med en ny/ren kasse.  

                                                           

16 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods (BEK nr. 617 af 26/06/2009) 
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I Vestforbrændings ordning bliver stort set al drift varetaget af Vestforbrænding. Helt 

overordnet står Vestforbrænding for følgende: 

 

 Aftale med transportør 

 Sikrer, at ordningen lever op til krav for håndtering af farligt affald (transport, op-

bevaring og behandling) 

 Klargøring af ordningen (planlægning og forberedelse) 

 Implementering 

 Daglig drift af ordningen 

 Styring og dokumentation 

 Afsætning og behandling 

 

Det har naturligvis betydning for prisen, hvilket serviceniveau man ønsker at tilbyde 

borgerne. Det er for eksempel dyrere at få afhentet miljøboksen ved standplads end fx 

ved skel. Endvidere kan der afhentes flere miljøbokse pr. rute, hvis miljøboksen tømmes 

på stedet, og borgeren således selv sørger for renhold af materiellet.  

 

Erfaringer  

I Gentofte Kommune har man udleveret miljøboksen til alle haveboliger, og der er fast 

afhentning fire dage om året. Borgerne skal tilmelde sig via hjemmeside, telefon eller 

mail, og de får en sms-påmindelse nogle dage inden afhentning.  

I første kvartal af ordningen fik ca. 5000 haveboliger boksen udleveret, og ca. 7 % i 

gennemsnit meldte sig til hver afhentning.  

I gennemsnit indeholdt hver miljøboks 4,5 kg blandet farligt affald. I forhold til de 

indsamlede mængder i første kvartal udgjorde småt elektronik, batterier og spraydåser 

størstedelen af mængderne.  

Inden ordningen blev indført i Gentofte Kommune kørte man et pilotprojekt med 50 

familier, som havde miljøboksen på prøve. Evalueringen af dette pilotprojekt viste, at 46 

% af de i alt 47 besvarelser17 var ”I høj grad tilfredse” og 28 % ”I meget høj grad 

tilfredse” med ordningen. Der er ingen, der svarede ”slet ikke tilfreds” eller ”I mindre 

grad tilfreds”.  

  

                                                           

17 
Spørgeskema om Miljøboksen i Gentofte Kommune, 2013. der kom 47 besvarelser ud af 50 udsendte 

skemaer. 
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3.7 Økonomi 

Vestforbrænding har udarbejdet et overslag på, hvad det vil betyde for en ”standard” 

husstand i Gribskov Kommune, hvis den nuværende husstandsindsamling af rest- og 

bioaffald udvides med husstandsindsamling af de tørre genanvendelige fraktioner: 

  

 Glas 

 Papir 

 Plast 

 Metal 

 

Samt indsamling af farligt affald og småt elektronik i miljøbokse. 

 

Priserne er beregnet af Vestforbrænding og skal ses som estimater baseret på de priser 

for materiel og tømning af beholdere, som andre kommuner har opnået inden for de 

seneste to år. 

Da de erfaringstal og markedspriser, som gebyrerne bygger på, må forventes at kunne 

ændre sig, skal gebyrstørrelserne tages med forbehold. 

  

I scenarierne A og B er indkøb af nye beholdere delvist finansieret af Gribskov 

Kommunes kassebeholdning (8.700.000 kr.) og resten er lånefinansieret til 2,2 % og 

afskrives over 10 år. 

 

For at kunne sammenligne løsningernes økonomiske konsekvenser for borgerne er der 

taget udgangspunkt i, hvad en gennemsnitlig husstand skal betale årligt. 

I den økonomiske sammenligning af ordningerne indgår investering i beholdere, 

indsamlingsomkostninger samt indkomst/omkostninger fra salg af genanvendelige 

materialer.  

 

Det øvrige serviceniveau er uændret. Det vil sige, at indsamling af rest- og bioaffald 

samt indsamling af batterier og småt elektronik i pose på låg fortsætter som i dag. 

 

Hver bolig har i dag mulighed for afhentning af følgende: 

Beholder med 

restaffald 

190 liter 14 dag 26 gange pr. år 

Beholder med 

bioaffald 

140 liter 14 dag 26 gange pr. år 

Batterier og småt 

elektronik 

Pose på låg af 

restaffaldsbeholder 

- - 

 

Renovationstakst pt. = 1008,30 kr./år (u. moms) 
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Nye beholderløsninger  

Nedenfor ses et overslag over ændringer i renovationsomkostningerne for borgeren for 

henholdsvis 4-kammerløsningen og 2-kammerløsningen: 

 

Scenarie A: 4-kammerløsningen             Scenarie B: 2-kammerløsningen 

  

        
 

Scenarie A: 4-kammerløsningen 

Beholder med 

restaffald 

Eksisterende  190 liter Hver 2. uge 26 gange pr. år 

Beholder med 

madaffald 

Eksisterende 140 liter Hver 2. uge 26 gange pr. år 

4-delt beholder Ny beholder 

 

370 liter: 

Metal= 45 liter 

Glas  = 45 liter 

Plast =140 liter 

Papir = 140 liter 

Hver 4. uge 12 gange pr. år 

Miljøboks Ny miljøboks 21 liter Mulighed for 
afhentning 4 gange 
om året.* 

 

* Der regnes med at en bolig vil benytte ordningen 1 gang pr år, samt at der vil være 10 kg affald i.  
 

Omkostninger i forhold til referencescenariet: en stigning på 520 kr./år.  

Årlig renovationstakst ca. 1525,41 kr./år (u. moms).  

Scenarie B: 2-kammerløsningen  

Beholder med 

restaffald 

Eksisterende  190 liter Hver 2. uge 26 gange pr. år 

Beholder med 

bioaffald 

Eksisterende 140 liter Hver 2. uge 26 gange pr. år 

2-delt beholder 

 

Ny beholder 

 

240 liter 

Papir = 96 liter  

Plast=144 liter 

Hver 3. uge 17 gange pr. år 

2-delt beholder  Ny beholder 

 

240 liter 

Metal= 96 liter  

Glas=144 liter 

Hver 8 uge 6 gange pr. år 

Miljøboks  Ny miljøboks 21 liter Mulighed for 
afhentning 4 gange 
om året.* 

 

* Der regnes med at en bolig vil benytte ordningen 1 gang pr år, samt at der vil være 10 kg affald i.  
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Omkostninger i forhold til referencescenariet: en stigning på 570 kr./år.  

Årlig renovationstakst ca. 1572,66 kr./år (u. moms). 

 

 

Datagrundlag 

Data som ligger til grund for Vestforbrændings beregning: 

Fraktion 

Indsamlet 

affaldsmængde 

kg/husstand (villa)/år Behandlingspris kr./ton** 

Restaffald 135,00 420 

Bioaffald *** 226,50 420 

Papir ** 145,80 -800 

Blandet Plast ** 17,10 -200 

Metal ** 11,40 -1.700 

Pap ** 15,00 -750 

Storskrald **** 800,00 430 

     

* Miljøstyrelsen 

Miljø og 

Samfundsøkonomisk 

vurdering af 

muligheder for øget 

genanvendelse af 

papir, pap, metal, 

plast og organisk 

affald i 

dagrenovationen 

 

 

** Miljøstyrelsen Salgspriser Tabel 36 
  

*** Vestforbrændings behandlingspriser 2013  

**** Gennemsnit af alle fraktioner i en storskraldsordning inklusiv pap. 
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3.8 Tidsplan 

Nedenfor ses udkastet til en overordnet tidsplan for indførelsen af en ny affaldsløsning i 

Gribskov Kommune. Tidsplanen er baseret på erfaringer fra andre kommuner. 

 

 

 

 

 


