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Hvad er Case 5?



Introduktion til Case 5

FORMÅL
Hjælp til kommuner til at hjælpe 

virksomheder til en bedre 
affaldssortering

METODE
- Udvikling af værktøjskasse

- Kortlægning af affaldshåndtering
- Samarbejde med private aktører

RESULTAT
Drejebog i affaldstilsyn

Viden og kompetencer i kommunerne + konkrete værktøjer
=>   mere affaldssortering på virksomheder (SMV’ere)



PARCK case 5

VÆRKTØJSKASSE
 Kortlægningsværktøj med beregning af genanvendelsesprocent, 

økonomi og CO2
 Kontraktvilkår, der fordrer dokumentation og gennemsigtighed af 

behandlingen af affaldet
 En online løsning, der kan hjælpe kommunen med at udføre tilsyn



Kortlægningsværktøj

 Standardiserede og fagligt højt niveau af 
tilsyn

 Konkret og handlingsorienteret vejledning 
til virksomheden

Udfordringer
 Balance mellem enkelhed og indhold
 Krav vs. vejledning
 Variation i virksomhedstyper

Næste skridt
 Bedre tilgængelighed med 

digitalisering
 Feedback fra kommuner

Udarbejdet i samarbejde med COWI



Dette dokument indeholder forslag til vilkår i kontrakter mellem affaldsproducent (virksomhed) og 
affaldsindsamler. Formålet med vilkårene er at øge virksomhedens fokus på at sortere korrekt, opnå viden om 
hvad der sker med affaldet samt give affaldsindsamleren incitament til i højere grad at dokumentere hvad der 
sker med affaldet.

Vilkårene er udarbejdet af Bech-Bruun i samarbejde med partnerne i case 5 i PARCK-projektet.  
0 Definitioner
I det følgende forstås ved ”kunden” den affaldsproducerende virksomhed og ved ”leverandøren” den 

indsamlende virksomhed, der afhenter kundens affald. 

1 Kundens affaldssortering
Som grundlag for indsamlingen foretager kunden en sortering af sit affald i overensstemmelse med 

Miljøbeskyttelsesloven og de i medfør af loven udstedte bekendtgørelser om affald samt kommunens regulativ 
for erhvervsaffald. Sorteringen sker i de af kommunen fastsatte affaldsfraktioner, som er relevante i forhold til 
den virksomhed, kunden udøver. Det er kundens hensigt at foretage en så korrekt og specifik sortering som 
mulig med henblik på, at behandlingen af affaldet kan ske miljømæssigt optimalt. 

[Sorteringen skal foretages i overensstemmelse med leverandørens sorteringsvejledninger, som er 
vedlagt som bilag. Sorteringsvejledningen overholder til hver en tid som minimum de krav, som kommunen 
stiller til sorteringen.]

2 Affaldsrapport
Leverandøren stiller på anmodning en rapport over mængderne af afhentet affald fra kunden til 

rådighed for kunden. Rapporten er opdelt i de affaldsfraktioner, som leverandøren afhenter hos kunden og viser 
udviklingen i de indsamlede mængder hos kunden over tid. [Rapporten stilles til rådighed for kunden uden 
beregning minimum én gang i kvartalet, medmindre kunden får en adgang til selv at trække rapporten, fx via 
leverandørens hjemmeside.]

3 Behandlingen af affaldet
For hver fraktion af affald, som afhentes af leverandøren, kan kunden på anmodning få oplyst, hvilke(t) 

modtageanlæg der behandler kundens affald. 
På anmodning oplyser leverandøren den garanterede udsorteringsgrad for de(t) anvendte 

modtageanlæg for hver fraktion, i det omfang leverandøren har kendskab hertil.
Leverandøren oplyser på anmodning, hvordan kundens affald behandles på modtageanlægget, i det 

omfang leverandøren har kendskab hertil. 

Kontraktvilkår

 Udløse potentiale i aftaler 
mellem producent og indsamler

 Tre områder
 Affaldssortering
 Afrapportering
 Behandling af affald

 Kvalificere kommunens 
vejledning

 Udfordre status quo
 Reel genanvendelsesprocent



 Tilgængelighed er afgørende

 Det skal være nemt og sikkert

 Standardisering af data

Digitale løsninger

I samarbejde med Rezycl

Kan mere digitalisering 
betyde mere genanvendt 

affald?



Drejebog

 Samlet afrapportering af case 5 
bliver en drejebog med fx:
 Trin for trin vejledning til et 

godt affaldstilsyn
 Typer af tilsyn og 

fremgangsmåde
 Lovgivning i praksis
 Prioritering og udvælgelse af 

virksomheder
 Vejledning til værktøjerne



Formidling

 Projektets resultater bliver 
formidlet med:
 Workshops
 Nyheder på SoMe og 

nyhedsbreve
 Konferencer
 Hand-outs og let 

tilgængeligt materiale til 
kommuner



STYRKER OG GEVINSTER

 Partnerskab: Kommuner, virksomheder og affaldsindsamlere
 Fået flyttet affald fra forbrænding til genanvendelse -> endnu mere på sigt

 Udvikling af værktøjer til og kvalificering af model for et standardiseret affaldstilsyn
 Opbygning af intern viden og kompetencer på erhvervsaffaldsområdet
 Internt samarbejde om konkrete løsninger

 Formidling af potentiale og en fremgangsmåde for øget sortering og genanvendelse af erhvervsaffald



ERFARINGER OG LÆRINGSPUNKTER

 Stort potentiale for øget sortering og genanvendelse af erhvervsaffald

 Virksomhederne er samarbejdsvillige – øget fokus på sortering og genanvendelse
 Det skal give mening at sortere
 Vejledning skal være konkret, enkel og handlingsorienteret

 Krav vs. vejledning
 Lovkrav kan bruges positivt
 Dialog med affaldsindsamlere om krav og klassificering

 Affaldstilsyn som afsæt til dialog om cirkulær forretningsudvikling



UDFORDRINGER OG BARRIERER

 Ændret projektfokus undervejs
 Udviklingsprojekt sideløbende med driftsopgaver

 Tværkommunalt samarbejde 
– afstand og lokale forskelle i forhold til indsamling og håndtering af erhvervsaffald

 Det kræver en stor indsats at rekruttere virksomheder og fastholde engagementet

 Manglende sporbarhed gør det svært at stille krav om reel genanvendelsesprocent
 Planhensyn en barriere i forhold til fx udvidelse af affaldssorteringen
 Udfordringer i forhold til virksomheder, der håndterer offentligt affald 



SKALERING
 Alle værktøjer er fra starten skabt til skalering

 Udfordringen er formidling og udbredelse af resultater og værktøjer til hele 
landet

 Drejebogen vil være generisk og dækkende for alle kommuner og 
virksomhedstyper



NÆSTE SKRIDT (efter projektet)
Vision: Kortlægningsværktøjet danner standard for tilsynsskemaer i kommuner 
landet over
 Formidling af værktøjer og drejebog
 Vigtigt at arbejde videre på det der eksisterer
 Hævet vidensniveau hos medarbejdere
 Løftet affaldstilsyn i kommunernes arbejde 



NÆSTE SKRIDT (idéer til indhold af nye projekter)

 Digitalisering af kommunikation mellem kommune, virksomhed og 
indsamler/modtageanlæg

 Digitalisering  og udvikling af kortlægningsværktøjet
 Fx med fokus på genanvendelsesprocent  og miljøeffekt

 Alt muligt andet… 



ANBEFALINGER
 Særskilt indsats på affaldstilsyn giver bedre kvalitet i miljøtilsyn

 Brug data til at prioritere og standardisere tilsynsarbejdet

 Digitalisér, hvor det giver mening

 Brug paragrafferne



ANBEFALINGER

 Mindre virksomheder efterspørger at kunne bruge kommunens ordning

 Affaldstilsyn er et godt udgangspunkt for at tale om CØ – konkret 
vurdering af input og output

 Større transparens og sporbarhed i affaldsstrømmene

 Det omvendte affaldstilsyn



Værktøjerne skal 
prøves af –

vil du være med?



Tak!

Kontakt os på
Benedicte beto@rudersdal.dk

Laust boas@rudersdal.dk eller 72 68 23 64
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