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1 Introduktion 

Denne rapport beskriver værktøj til virksomhedstilsyn, som er udviklet af COWI 

for Partnerskab for Cirkulære Kommuner (PARCK). Værktøjets formål er at 

støtte kommunernes miljøtilsyn med affaldsproducerende virksomheder ved at 

producere et let forståeligt og konkret resultat, som kan udleveres til virksomhe-

derne.  

Værktøjet er designet til at skulle anvendes til en samlet beskrivelse af virksom-

hedens affaldsproduktion og de fremtidige muligheder for sortering. Værktøjet 

udfyldes både før, under og efter besøget på virksomheden. For at få et så godt 

resultat som muligt er konceptet er baseret på at virksomheden er en aktiv 

medspiller, der selv skaffer nogle data før og under besøget.  

Der udleveres en rapport til virksomheden. Den resterende del af værktøjet er 

det kun meningen kommunen skal se. Særligt må de indsatte vejledende græn-

ser for hvornår der skal sorteres ikke udleveres til virksomhederne. 

Læs kapitel 2 i denne rapport inden du bruger værktøjet første gang. Læs også 

fanen "Introduktion" i selve værktøjet for at komme godt i gang. 
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2 Værktøjets struktur og brugsvejledning 

Tilsynsværktøjet er struktureret således, at virksomheden selv eller kommunen i 

dialog med virksomheden udfylder oplysninger i værktøjet inden tilsynet, mens 

kommunens medarbejder udfylder øvrige faner under tilsynet. Kommunen kan 

vælge at vente med at udfylde fanen ”Vurdering” til efter tilsynet, da denne fane 

indeholder de krav, som kommunen stiller til virksomheden. Derudover kan der 

foretages en kvalitetssikring af de indtastede data efter tilsynet, hvis kommunen 

vurderer det nødvendigt. Værktøjet indikerer hvilke felter der skal udfyldes, så 

dette kan aflæses under udfyldningen. I Tabel 1 og Tabel 2 kan en oversigt over 

hhv. fanerne og cellerne ses. 

NB! Denne brugervejledning dækker ikke alle felter, der kan udfyldes i værktø-

jet, men gennemgår de centrale felter, hvor data indtastes, for at sikre en kor-

rekt anvendelse. Derudover indeholder værktøjet en række felter til yderligere 

præcisering og indtastning af observationer, som kommunen kan anvende efter 

behov. 

Tabel 1 Faner i spørgeskemaet og forklaringer på indhold i hver fane.   

 

Tabel 2 Celler til hhv. beregninger og indtastning 

 

2.1 Inden tilsyn 

2.1.1 Spørgeskema 

Virksomheden udfylder svarene i spørgeskema-fanen eller kommunen udfylder 

med hjælp fra virksomheden. Denne fane giver et overblik over virksomheden 

(branche, antal medarbejdere mm.) samt over affaldsproduktionen i virksomhe-

den. Data vedrørende affaldsproduktion kan komme fra regninger fra affaldsind-

samlere, ADS (Affalds Data Systemet) eller andre kilder. Derudover er der nogle 



 

 

     

VÆRKTØJ TIL VIRKSOMHEDSTILSYN  5  

http://projects.cowiportal.com/ps/A127013/Documents/03 Project documents/Afrapportering kortlægningskoncept for SMVer.docx  

spørgsmål, der skal få virksomheden til at overveje tiltag til at forbedre deres 

affaldssortering.  

 

Figur 1 Første del af fanen Spørgeskema, hvor de generelle informationer om virksomhe-

den indtastes. Nederst ses en del af tabellen hvor information om 

afaldsmængderne indskrives 

 

2.1.2 Beholdere 

I denne fane beskrives de nuværende affaldsbeholdere samt type, pris og tøm-

ningsfrekvens for hver udsorteret affaldsfraktion indtastes i fanen "Beholdere" 

(dette kan gøres både før tilsyn eller under tilsynet). Hvis der vælges en anden 

beholdertype end den forud udfyldte (standardbeholderen), er det vigtigt at ind-

skrive en tømningspris og pris for leje af de alternative beholdere i felterne til 

højre. Hvis der ikke står en tømningspris, vil modellen ikke kunne regne øko-

nomi på affaldsordningen korrekt. Dette skyldes, at modellen vil antage den 

samme tømmepris for den alternative beholder, som for standardbeholderen, 

hvad der sjældent vil være korrekt. Tømmefrekvensen kan frit ændres.  

Den årlige pris for anvendelse af genbrugsstationen skal også indskrives på 

denne fane (det antages at virksomheden betaler for et år). Fanen indeholder 

også en sektion kaldet "fremtidige beholdere", for anvendelse af denne se afsnit 

2.3.1. 
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Figur 2 Fanen "Beholdere", hvor virksomhedens affaldsbeholdere indskrives sammen med 

tømmefrekvenser. Nederst ses feltet til indskrivning af prisen for gen-

brugsstation og til højre en del af området til indtastning af priser før tøm-

ning og leje af beholdere. Under det viste udsnit findes et område til frem-

tidige beholdere, anvendelsen af denne del er beskrevet i afsnit 2.3 

 

2.2 Under tilsyn  

Er fanen "Beholdere" ikke udfyldt inden tilsynet skal denne udfyldes under tilsy-

net. 

2.2.1 Rundtur 

Kommunens medarbejder indtaster visuelle mængder af affald under fanen 

"Rundtur". Ved hver affaldskilde f.eks. køkkenet, lageret eller varemodtagelsen, 

skal virksomheden i samarbejde med kommunen vurdere, hvor stor en affalds-

produktion der er af hver fraktion ved denne kilde. Der er plads til, at hver virk-

somhed kan have 5 affaldskilder. Hvis der er flere, skal nogen lægges sammen 

for at værktøjet medtager den totale affaldsmængde.  

De visuelle mængder er baseret på hyppigt forekommende emner for hver frak-

tion f.eks. antallet af flasker skrives ind under fraktionen glas og sorte 110 liters 

sække for dagrenovation. Det er gjort for at gøre det nemmere for virksomhe-

dens medarbejdere at vurdere affaldsproduktionen i visuelle mængder pr. uge 

frem for kg pr. år. De visuelle mængder omregnes til kg pr. år automatisk i 

værktøjet. Hvis det er andre emner end dem, der er angivet i ”Visuel enhed” 

skal medarbejderen omregne hvad emnet svarer til i den angivne visuelle en-

hed. 
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Figur 3 Første del af fanen "Rundtur". Øverst indskrives de tilstedeværende personer og 

nederst de forskellige kilder til affaldsproduktion i virksomheden. I Figur 4 

kan ses et eksempel på en af de tabeller der skal udfyldes for hver affalds-

kilde. 

 

Figur 4 En af de fem tabeller til indskrivning af observationer ved affaldskilder på virksom-

heden. Her ses en del af indtastningsområdet for første affaldskilde, der 

udfyldes under rundturen. Fanen indeholder yderligere 4 "affaldskilder". 

 

2.2.2 CØ  

Værktøjet indeholder nogle spørgsmål til Cirkulær Økonomi som skal fremme 

virksomhedens bevidsthed om og idéer til CØ. Spørgsmålene er frivillige og står 

i en fane for sig i Excel værktøjet. Spørgsmålene omhandler f.eks. ledelsessyste-

mer, grønne indkøb og affaldsminimering igennem design og reparationer. 

Spørgsmål og svar kan evt. kopieres til en endelig tilsynsrapport, hvis det øn-

skes af kommunens medarbejder. Svarene indgår ikke automatisk i beregnin-

gerne til rapporten. Spørgsmålene kan ligeledes omformuleres, eller der kan til-

føjes flere spørgsmål afhængig af det fokus, som medarbejderen ønsker. 
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Figur 5 Første del af fanen CØ, hvor en del af de 11 spørgsmål om Cirkulær økonomi kan 

ses, svarene udfyldes i de grå felter. 

 

2.2.3 Vurdering 

I slutningen af tilsynet åbnes fanen "Vurdering". Her gives et overblik over de 

samlede visuelt vurderede mængder affald, de i spørgeskemaet indtastede vær-

dier og til inspiration vises også et branchegennemsnit. Beregningen af disse er 

beskrevet i afsnit 4.1. Den højeste værdi af den visuelt vurderede og den fra 

spørgeskemaet, sammenlignes med den vejledende grænseværdi som er indsat 

i værktøjet. Kommunen kan herefter beslutte, om sorteringen skal være et krav. 

Kun fraktioner, hvor kommunen har sat krav om sortering, indgår i rapportens 

afsnit "krav til nye affaldsordninger", se afsnit 2.3.1. 

OBS: Under tilsynet, sammenlign den totale affaldsmængde indtastet i spør-

geskemaet og den samlede mængde affald visuelt vurderet under rundturen. 

Disse to tal skulle gerne passe nogenlunde sammen. Hvis tallene er langt fra 

hinanden, bør det overvejes, om de visuelle mængder skal justeres, eller om 

tallene fra spørgeskemaet er retvisende. 
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Figur 6 Øverste del af fanen Vurdering, i den grønne fane ses sammenligningen af de esti-

merede mængder og grænseværdien, mens kommunens afgørelse indta-

stes i kolonnen "Stiller kommunen krav om sortering". Værktøjet fremhæ-

ver de fraktioner hvor grænseværdien overskrides med gult. 

2.3 Efter tilsyn 

2.3.1 Rapport 

Baseret på de afgivne oplysninger inden og under tilsynet vil modellen beregne 

genanvendelsesprocenten, økonomi samt klimapåvirkning (CO₂) på den nuvæ-

rende affaldssortering og den fremtidige affaldssortering. Disse oplysninger be-

skrives i fanen "Rapport", som skal kunne fungere som en eller to-siders resultat 

fra tilsynet. Nederst i "Rapport" fanen kan kommunens medarbejder skrive en 

opsamling på besøget. Rapporten printes og gives/sendes til virksomheden. 

Husk at rapporten kun er vejledende og et estimat af situationen og muligheder.  

Modellen er ikke et beholderoptimeringsværktøj. Derfor skal virksomheden vur-

dere, om beholderoplysningerne skal tilpasses i form af beholderstørrelse samt 

evt. ændret tømmefrekvens end den frekvens, der står under fanen "Rapport". 

Kommunen kan, hvis de umiddelbare resultater i rapporten giver et uforholds-

mæssigt stort antal beholdere, eller der ikke er plads til den forhåndsudfyldte 

beholder, anvende den sidste og nederste del af fanen "Beholdere". Her kan der 

indsættes en alternativ fremtidig beholderstørrelse og tømmefrekvens, og som 

for de øvrige ændringer af beholderstørrelse er det nødvendigt at indtaste priser 

for leje og tømning, når beholderstørrelsen ændres. Tømmefrekvensen kan dog 

frit ændres uden, at der skal indtastes nye priser.  

OBS! Makroer skal accepteres for, at rapporten virker. Hvis ikke makroerne 

virker, kan man manuelt trykke på 'Opdater alt' i fanebladet 'Data' øverst i 

excelmenuen (Hotkey: Ctrl + Alt + F5) 
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2.4 Minimumsudfyldning 

Værktøjet kan anvendes i en minimumsversion i det tilfælde, at medarbejderen 

vurderer, at det er tilstrækkeligt for virksomheden. Resultaterne herfra vil alene 

være baseret på de visuelle mængder og estimaterne herfra, samt standard be-

holdere og tømmefrekvenser. Resultaterne vil naturligvis derfor ikke være så 

præcise, som hvis det fulde værktøj anvendes, men kan alligevel give en indika-

tion om virksomhedens affald. Felterne, der skal udfyldes eller efter nærmere 

vurdering efterlades tomme, er angivet med en blågrå farve i værktøjet. (Se Ta-

bel 2). Konkret skal følgende udfyldes for at anvende værktøjet i minimumsver-

sionen: 

› Spørgeskema 

› Feltet virksomhedsnavn (kan med fordel udfyldes på forhånd) 

› Beholdere 

› For hver fraktion, hvor der sorteres, skal udfyldes Beholdertype, Antal 

beholdere og Tømningsfrekvens. 

› Hvis genbrugsstationen anvendes for en eller flere fraktioner, skal pri-

sen for genbrugsstationen udfyldes. 

› Rundtur 

› På affaldskilde 1 skal der, for hver af de affaldsfraktioner virksomheden 

genererer, udfyldes mængder i visuelle enheder, og der skal indtastes 

"sorteres" for de fraktioner, der sorteres i kolonnen "Sortering status".  

› Vurdering 

› Hvis kommunen vil stille krav om sortering, skal dette udfyldes i kolon-

nen "Stiller kommunen krav om sortering?" 

2.5 Værktøjets begrænsninger 

Der er en række situationer, hvor værktøjet ikke vil give pålidelige resultater. 

Dette skyldes, at værktøjet er afhængigt af inputdata og en række grundlæg-

gende forudsætninger, der skal være overholdt for, at værktøjet kan levere et 

pålideligt estimat. Herunder særligt følgende: 

› Virksomheden er i stabil drift, og forventer derfor den samme affaldspro-

duktion, som hidtil i fremtiden. Dette kan evt. håndteres ved at korrigere 

for forandringer i indtastning af data. F.eks. kan bygge og anlægsaffald fra 

en ombygning trækkes ud af den samlede affaldsmængde, der er indtastet i 

spørgeskemaet. 



 

 

     

VÆRKTØJ TIL VIRKSOMHEDSTILSYN  11  

http://projects.cowiportal.com/ps/A127013/Documents/03 Project documents/Afrapportering kortlægningskoncept for SMVer.docx  

› Indtastede vurderinger og data er korrekte. Jo mere præcise data jo bedre 

resultater. 

› Alle felter der "skal" udfyldes (se Tabel 2) er udfyldt ellers vil værktøjets re-

sultater være misvisende. 

Det er i alle tilfælde vigtigt at understrege, at resultaterne er vejledende og gi-

ver et hurtigt overblik over mulighederne og situationen. Et fuldstændigt og 

mere præcist billede kræver en vurdering af en række faktorer, som kræver en 

fysisk gennemgang af virksomheden og tilpasning af værktøjet herefter.  

Værktøjet har også en begrænset anvendelighed, uden dog at være helt uan-

vendeligt, i visse situationer, hvor virksomhedens affaldshåndtering foregår på 

en anderledes måde. I de situationer må den kommunale medarbejder overveje, 

om værktøjet stadig skal benyttes ved at tilpasse udfyldningen til situationen, 

f.eks. kan økonomidelen udelades, hvis virksomheden ikke selv betaler for sit af-

fald. Eksempler på sådanne situationer er: 

› Når virksomheden bor til leje og ikke selv administrerer eller har data for 

sine affaldsbeholdere. Eller når virksomheden deler affaldsbeholdere med 

andre virksomheder, så data og økonomi ikke er tilgængelig for den enkelte 

virksomhed. I disse situationer kan værktøjet fx anvendes hvor resultaterne 

for økonomi dog udelades. 

› Når virksomheder håndterer større mængder af ”offentligt affald”, som den 

ikke selv producerer og afhænger af andet end virksomhedens aktivitet (fx 

biografer, havn, teatre og lignende). Her vil værktøjet umiddelbart virke, 

men resultaterne bør evalueres nærmere kvalitativt af kommunen. 

› Når virksomheden har affaldsfraktioner, som ikke kan dækkes af de fraktio-

ner, der nævnes i værktøjet. Her kan værktøjet evt. anvendes til de inklu-

derede fraktioner, mens de øvrige fraktioner håndteres på anden vis. 
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3 Miniguide til affaldsrundturen 

Dette er en miniguide til den praktiske del af en gennemgang af affaldet hos 

SMV'er. Guiden spiller sammen med brugervejledningen i kapitel 2. Guiden skal 

understøtte kommuner med at gennemføre en god affaldsgennemgang med an-

vendelse af værktøjet. Under selve rundturen vil det være fanerne "Beholdere", 

"Rundtur" og til sidst ”Vurdering”, der vil være relevante. 

En vigtig tilgang til besøget, som er gyldig på et hvert affaldstilsyn, er at aner-

kende virksomheden som ekspert i den selv. Formålet med denne spørgeguide 

er derfor primært at få virksomheden til at fortælle om deres affald og dermed 

lukke op for den viden, som virksomheden har, selvom virksomheder ofte vil 

starte med at mene, at de ikke ved noget om affald, eller til tider overhovedet 

har affald. 

3.1 Gennemgangen 

I en let omskrevet version af et kendt ordsprog er opgaven at "follow the wa-

ste". Gennemgangen kan følge affaldet enten fra kilden, hvor affaldet opstår, til 

containeren eller fra containerne og tilbage til kilden. I begge tilfælde er det vig-

tigt fysisk at komme forbi alle de steder affaldet opholder sig på sin vej fra kil-

den til containeren, også eventuelle "mellemstationer" samt få et førstehånds-

indtryk af alle kilder.  

3.1.1 Ved affaldskilderne  

Første skridt er at finde ud af, hvor virksomheden producerer affald. Nedenfor er 

eksempler på steder, der ofte har en væsentlig affaldsproduktion, og hvilke frak-

tioner der ofte vil forekomme. Virksomheden selv kan også svare på spørgsmå-

let "Hvor har I meget affald?".  

Ved hver affaldskilde bør det overvejes, hvilke fraktioner virksomheden har ved 

denne affaldskilde. Der er angivet forslag til spørgsmål, der kan hjælpe virksom-

heden til at blive bevidst om mulige affaldsfraktioner. Det er vigtigt at komme 

forbi alle affaldskilderne fysisk med tilhørende dialog om, hvor affaldet opstår. 

Når virksomheden er sporet ind på, at de har en given affaldsfraktion, følges op 

med spørgsmålet: "Hvor meget vil du/I vurdere I har af [affaldsfraktion] i [vi-

suel enhed] pr. uge?" Alle affaldsfraktionerne og deres visuelle enheder kan ses i 

værktøjets fane "Rundtur", og Tabel 4. Svarene indtastes i fanen "Rundtur". 

› Varemodtagelse/lager 

› Blød plast, Modtager I paller med wrap rundt om? 

› Pap, Får I varer leveret i papkasser? 

› Papir, De varer I modtager, er der papirfyld i de kasser I modtager 

dem i? 

› Køkken 
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› Pap, Får I madvarer i papkasser, hvor pappet ikke bliver beskidt? 

› Glas, Har I flasker eller glas I smider ud? 

› Hård plast, Får I f.eks. olie, mayonnaise, kød eller andet i dunke/bak-

ker af hård plast? 

› Blød plast, Modtager I paller med wrap rundt om? 

› Metal, Får I varer i dåser? 

› Farligt affald, Har I sprayfedt eller faremærkede kemikalier? 

› Madaffald, Laver I mad på stedet, og hvad gør I med afskær, overpro-

duktion og tallerkenafskrab? 

› Produktion  

› Alle fraktioner, når I producerer, har I så nogle fejlproduktioner eller 

afskær, der smides ud? 

› Farligt affald, bruger I nogle kemikalier eller rensemidler til jeres værk-

tøj? 

› Pap, pakker I varer ud? 

› Blød plast, Pakker I varer ud der er pakket ind i plast? 

› Kontor/printerrum 

› Papir, hvad sker der med fejlprint? 

› Farligt affald, Bruger I batterier og hvad gør I med printertoneren? 

› IT afdeling 

› Farligt affald, bruger I batterier? 

› Hvad sker der med gammelt elektronik? 

› Rengøringsrum 

› Farligt affald, har I faremærkede rengøringsmidler? 

› Blød plast, kommer varerne pakket ind i folie? 

› Pap, pakker I varer ud? 

› Værksted/Facility management 
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› Farligt affald, bruger I nogle kemikalier eller rensemidler til jeres værk-

tøj? 

› Farligt affald, hvad gør I med lyskilder(elpærer)? 

3.1.2 Ved mellemstationer 

En mellemstation er et sted hvor affald samles sammen inden det bringes videre 

til affaldscontainerne. Et eksempel kunne være et kopirum hvor medarbejdere 

stiller affald, som facility management derefter bringer ned til affaldscontai-

nerne. Ved mellemstationerne er fokus på at forstå, hvordan affaldet bevæger 

sig fra kilderne og hen til affaldsstationerne, og hvordan det kommer derfra og 

til containerne.  

› Spørg ind til hvem der har ansvaret for at flytte affaldet (fx rengøringen el-

ler en servicemedarbejder). 

› Tjek at der er mulighed for at komme af med alle de affaldsfraktioner som 

produceres ved de nærliggende affaldskilder. 

3.1.3 Ved containerne 

Gennemgå de containere/beholdere virksomheden har og kig ind i hver enkelt 

container/beholder og se, hvad der ligger af affaldsfraktioner. Følgende er nogle 

typiske udfordringer, der kan spørges ind til. Svarene indtastes i fanen "Behol-

dere". 

› Spørg hvor hyppigt hver beholder tømmes, er den fyldt ved tømning? 

› Spørg om hvem der bestemmer hvornår en beholder/container skal tømmes 

› Hvis affaldet sorteres korrekt inde i virksomheden, men ikke er sorteret i 

beholderne, så spørg hvem der har ansvaret for at bære det ud? 

› Såfremt virksomheden ikke har plads til flere beholdere, spørg om der kan 

fjernes beholdere til dagrenovationslignende affald? 

 

3.2 Efter affaldsrundturen 

Efter besøget er det vigtigt at virksomheden hurtigt får rapporten Det anbefales 

på baggrund af tilbagemeldinger fra virksomheder, at der maksimalt går en uge. 

Efter besøget er virksomheden nemlig klar på at implementere en forbedring, og 

det er vigtigt at denne handlingsparathed udnyttes. 

Når rapporten sendes til virksomheden, kan det anbefales at tilføje en lille for-

klaring i e-mailen. eks. kan følgende anvendes: 

"Rapporten er en grundlæggende beskrivelse baseret på de ting vi har snakket 

om under besøget, det er derfor vigtigt at dens resultater for genanvendelse, 
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miljø, økonomi og beholdere kun ses som vejledende. Dog er det vigtigt at un-

derstrege, at rapporten også angiver hvilke affaldstyper I er forpligtet til at sor-

tere.  

 

Herunder er en kort forklaring af hvordan resultaterne er opnået. 

 

Genanvendelse 

Genanvendelsesprocenten er beregnet som den relative andel mellem restaffald 

og den totale mængde genanvendeligt affald. Den er derfor meget afhængig af 

de vurderinger og inputs vi har foretager, og er således kun vejledende.  

  

Økonomi 

Størrelsen af udgifterne er et vejledende tal, da det er beregnet på generiske og 

historiske tal, og korrigeret efter antal af fraktioner og mængden af affaldet hos 

jer. Tallene kan blive mere præcise, hvis vi indtastede de reelle omkostninger 

for tømning og leje af beholdere samt for indsamling af affaldet. 

  

Miljø 

CO2 er beregnet på en kombination af generiske tal og det input, vi har indta-

stet, og er derfor også kun vejledende. " 
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4 Værktøjets beregningsmetoder og funktion 

4.1 Affaldsmængder 

Modellen foretager en estimering af to affaldssorteringer, en nuværende (før) og 

en fremtidig (efter). I begge tilfælde antages det at affald, der ikke sorteres, en-

der som dagrenovation og forbrændes. Nedenfor beskrives hvordan hver af de 

to estimater beregnes. 

 

Nuværende: Hvis der står en mængde i "Spørgeskema"-fanen, er det den 

mængde, der tages udgangspunkt i at bliver sorteret i dag. Dette skyldes at 

data fra fakturaer eller ADS antages at være mere pålidelige for den hidtidige si-

tuation. 

Alternativt, hvis der ikke står en mængde i spørgeskemaet, kigger modellen vi-

dere, om denne fraktion sorteres ifølge vurderingsfanen. Såfremt fraktionen sor-

teres, regner modellen med en nuværende sorteret affaldsmængde, som er lig 

med den visuelt vurderede mængde, fra hver af de affaldskilder hvor fraktionen 

sorteres på nuværende tidspunkt. Ikke sorterede fraktioner der vurderes at 

være til stede inkluderes dermed ikke, da disse allerede vil indgå i den visuelle 

vurdering af dagrenovationslignende.  

Fremtidig: Hvis affaldsmængden for en fraktion opgivet i spørgeskemaet er hø-

jere end den visuelt vurderet mængde, tager modellen udgangspunkt i den 

mængde opgivet i spørgeskemaet. Hvis den visuelt vurderede mængde er hø-

jest, anvendes denne, idet vurderingen undervejs dermed indikerer, at der er et 

potentiale for en forbedret sortering. Affaldsfraktioner, hvor den estimerede 

mængde overstiger grænseværdien og/eller hvor kommunen stiller krav om sor-

tering, antages sorteret i fremtiden, dvs. både dem der stilles krav til og dem 

hvor det blot anbefales at sortere. Den fremtidige sorterede mængde af hver 

fraktion antages at dække alle kilder, sådan at en fraktion, der kun har været 

sorteret ved nogle kilder fremover foreslås sorteret fra alle kilder, og dermed 

skaber en forbedret sortering.  

Sektorspecifikke affaldsfordelinger: Til inspiration og sammenligning beregnes 

også en sektorspecifik affaldsfordeling. Denne er baseret på virksomhedens 

samlede affaldsmængde og nøgletallene i Tabel 3. 

De sektorspecifikke nøgletal bygger på erfaringstal fra COWI og vises i Tabel 3.  
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Tabel 3  Procentvis mængde af hver affaldsfraktion for en række sektorer (Sektor 

specifikke nøgletal, COWI erfaringstal, tallene er i vægt procent)  

 Kontor Kantine/Re-

staurant/Cafe 

Institution Kultur Handel Hotel og 

wellness 

Skole Andre ser-

viceerhverv 

Dagrenova-

tion 

34% 6% 42% 35% 24% 15% 34% 15% 

Papir 19% 1% 15% 13% 4% 6% 4% 5% 

Pap 12% 6% 4% 3% 37% 6% 4% 14% 

Glas 1% 19% 5% 5% 2% 12% 2% 7% 

plast 4% 3% 5% 6% 9% 5% 3% 5% 

Hård plast 3% 2% 3% 4% 4% 4% 2% 3% 

Blød plast 1% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 1% 

Metal  2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 

Farligt affald 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Elektronikaf-

fald 

1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 

Haveaffald 1% 0% 1% 3% 1% 1% 3% 1% 

Storskrald 13% 2% 10% 19% 12% 4% 15% 6% 

Madaffald 8% 57% 12% 6% 2% 44% 30% 43% 

4.2 Genbrugsstationen 

Hvis affaldet køres på genbrugsplads, vil beholderprisen afspejle prisen på abon-

nement til genbrugspladsen fordelt på de fraktioner, der køres på genbrugs-

plads. Prisen på abonnement til genbrugsplads skrives i fanen "Beholdere", i fel-

tet hertil. Hvis kommunen/virksomheden undlader at skrive pris i dette felt, an-

tages (ukorrekt), at det er gratis at køre på genbrugspladsen. Den pris, der skal 

indskrives, er den samlede pris for virksomhedens anvendelse af genbrugsstati-

onen for et år. 

4.3 Fremtidig affaldssortering 

For at afgøre, hvilke fraktioner skal sorteres i den fremtidige affaldssortering, ta-

ges udgangspunkt i et sæt grænseværdier. Fraktioner, der har mængder over 

grænseværdien, bør sorteres ifølge modellen, og indgår derfor i den fremtidige 

affaldssortering, der beregnes, og afsnittet "Yderligere affaldsordninger som kan 

overvejes" i rapporten. Grænseværdierne er beskrevet i Tabel 4. Ved at følge 

vejledningen i kapitel 5 kan kommunen tilpasse disse, hvis det ønskes. Derud-

over kan kommunens medarbejder vurdere, om kommunen skal stille krav om 



 

 

     

 18  VÆRKTØJ TIL VIRKSOMHEDSTILSYN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A127013/Documents/03 Project documents/Afrapportering kortlægningskoncept for SMVer.docx 

sortering af visse fraktioner. Såfremt kommunen stiller sorteringskrav til virk-

somheden, indtastes dette i fanen "Vurdering". I alle tilfælde hvor der stilles sor-

teringskrav, også i de tilfælde hvor den vurderede mængde af fraktionen er un-

der grænseværdien, vil fraktionen blive medtaget i den fremtidige affaldssorte-

ring.  

Grænseværdierne bør ikke meldes ud til virksomheden, da det uanset hvad kun 

er en vejledende hjælp til kommunens vurdering. Kommunen kan ændre værk-

tøjets grænseværdier, se afsnit 5.1. 

Tabel 4  Grænseværdier for sortering indbygget i værktøjet 

Fraktion Grænseværdi (visuel enhed) Grænse-

værdi (kg 

pr uge) 

Dagrenovation Sorteres altid  

Papir 1 bærepose per uge 2,0 

Pap 10 papkasser per uge 1,8 

Glas 10 glas per uge 2,8 

Blandet plast 1 bærepose per uge 0,4 

Hård plast 10 dunke/bøtter 1,4 

Blød plast 1 sort sæk per uge 2,3 

Metal  10 dåser 1,5 

Farligt affald Sorteres altid 0 

Elektronikaffald 0,1 0,1 

Haveaffald 2 sorte sække per uge 37,4 

Storskrald Ved større oprydninger 10 

Madaffald 1/2 bærepose per dag 12,8 

4.4 Standardbeholder, tømningsfrekvens og priser 

Modellen regner med følgende (Tabel 5) beholdere, tømningspriser og tømnings-

frekvens, og disse er derfor indsat som standard i fanen "Beholdere". Dette kan 

modificeres ved at tilpasse svarene i fanen "Beholdere".  

Tallene stammer fra faktiske priser hos indsamlere i Københavns kommune. 
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Tabel 5  Standard beholder, tømningsfrekvens og pris per affaldsfraktion 

Fraktion  Beholder Kr./tømning  Leje 

(kr./må-

ned)  

Tømningsfrekvens  

Dagrenovation 660L 40 33 Ugentligt 

Papir 240L 37 17 1 gang om måne-

den 

Pap 1000L 45 32 Ugentligt 

Glas 240L 75 31 1 gang om måne-

den 

Blandet plast 660L 35 25 1 gang om måne-

den 

Hård plast 660L 35 25 1 gang om måne-

den 

Blød plast 240L stativ 250 23 6 gange årligt (til-

kald) 

Metal  240L 100 15 1 gang om måne-

den 

Farligt affald Genbrugssta-

tion 

    Køres på genbrugs-

station 

Elektronikaf-

fald 

Genbrugssta-

tion 

    Køres på genbrugs-

station 

Haveaffald 660L 45 25 Hver 14.dag 

Storskrald Genbrugssta-

tion 

    Køres på genbrugs-

station 

Madaffald 120L 88 23 Ugentligt 

4.5 CØ-spørgsmålene 

CØ spørgsmålene giver ikke et færdigt produkt ligesom resten af værktøjet, men 

erfaringer fra anvendelsen viser at de giver en god åbning for en dialog og nogle 

tanker hos virksomheden om potentialet for en mere cirkulær forretning. Ikke 

alle spørgsmål vil passe til alle virksomheder, men ved at inddrage de relevante 

kan kommunen åbne virksomheden op for CØ's perspektiver for virksomhedens 

egen forretning og måske identificere yderligere muligheder for at inddrage virk-

somheden i andre CØ projekter som kommunen måtte være en del af. 
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5 Tilpasninger 

I følgende beskrives nogle af de oplagte tilpasninger, som kommunerne kan fo-

retage for, at værktøjet passer til deres behov. For alle disse rettelser, kræves 

det, at de skjulte faner: "Mængder", "Økonomi og miljø" og "Baggrundsdata" vi-

ses. Dette gøres ved at højreklikke på en tilfældig fane og vælge "vis"/"unhide". 

Værktøjet vil kræve et password, og her anvendes passwordet: parck 

OBS! Tilpasninger som beskrevet her, ændrer potentielt set i værktøjet og kan, 

hvis de udføres forkert, skabe en fejl i værktøjets beregninger. Tilpasninger skal 

derfor foretages med varsomhed. 

5.1 Ændre vejledende grænseværdier 

I den skjulte fane "Baggrundsdata" kan de anvendte vejledende grænseværdier 

findes i linje 113 til 145. Hvis det ønskes at rette disse, tilrettes cellerne C115 til 

C127 til de ønskede værdier i de visuelle enheder. Hvis grænseværdien i stedet 

ønskes defineret i kg pr. uge eller år, rettes de tilsvarende celler i kolonne D el-

ler E. 

5.2 Ændre standardbeholdere, priser for tømning og 

beholderleje  

I den skjulte fane "Baggrundsdata" kan de anvendte standardbeholdere ændres 

i rækkerne 50 – 63. For at rette standardtømningsfrekvenserne skal cellerne 

E51 – E63 rettes. Husk at rettes standardtømningsfrekvenserne, skal priserne i 

kolonnerne C og D også opdateres. For at rette standardbeholderne skal cellerne 

B51-B63 rettes. Som for standardtømmefrekvenserne er det vigtigt at tilrette 

tømme og beholderleje priserne, i kolonne C og D. 

5.3 Ændre priser for affaldsbehandling 

I den skjulte fane "Baggrundsdata" kan de anvendte behandlingspriser ændres i 

rækkerne 77 – 89. Dette gøres ved at priserne angivet i cellerne B77- B89 ret-

tes. 

5.4 Ændre beholdere der kan vælges 

Hvis der er behov for at tilføje en beholdertype til dropdown menuen i fanen 

"Beholdere", ændres dette i den skjulte fane "Baggrundsdata". Der kan ikke til-

føjes flere beholdere, og det er derfor nødvendigt at erstatte en af de eksiste-

rende med den ønskede nye størrelse og dennes effektive volumen. Dette gøres 

i linje 52 til 70 i kolonnerne G og H. Husk også at indskrive priser på beholder-

leje og tømning for den nye beholder, når fanen "Beholdere" udfyldes under til-

synet. 
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6 Udviklingsprocessen – Den iterative proces 

I følgende beskrives udviklingsprocessen og de modifikationer, der er blevet la-

vet på værktøjet i løbet af udviklingsprocessen. Tilføjelserne og forandringerne 

er lavet på baggrund af de gennemførte tilsyn med værktøjet og feedback fra 

PARCK kommunerne. 

6.1 Version 1 og 2 

Affaldskilder: I den første version af værktøjet var der kun en affaldskilde, det 

vil sige, at der kun var plads til at skrive den samlede mængde af affald. Under-

vejs er der kommet flere affaldskilder efter ønske fra Rudersdal kommune.  

Vurderingsfanen blev tilføjet undervejs for at kunne samle alle fraktionerne i en 

tabel. Tabellen viser, hvor tæt på grænseværdien (mængder) den pågældende 

fraktion er. Desuden, skal kommunens medarbejder her vurdere, om kommunen 

skal stille krav til sortering af den pågældende fraktion. Den her fane er tilføjet 

for at give kommunens medarbejdere overblik over rundturen, og om mæng-

derne tilskrevet giver mening.  

Affaldsbeholdere: Værktøjet skal ikke være et affaldsbeholderoptimeringssy-

stem, og derfor var det besluttet, at der kun inkluderes priser for leje og tøm-

ning samt tømningsfrekvenser for standardbeholdere. Hvis virksomheden an-

vender andre beholdere, skal de selv sørge for denne information.  

6.2 Version 3 

Øget antal spørgsmål i spørgeskema: Undervejs er der tilkommet flere spørgs-

mål/kommentar felter ind i spørgeskemafanen, nogle af disse er dog frivillige 

(f.eks. EAK-kode).  

I fanen "Rapport" er der tilføjet kommentarfelt til den to siders rapport, der skal 

opsummere resultaterne fra værktøjet. Graferne har også ændret sig undervejs 

således, at Miljø-grafen viser en besparelse i CO₂ i en positiv retning.  

Gebyr for abonnement til genbrugsstationer er inkluderet i version 3. Der er til-

føjet et felt i spørgeskemaet, som virksomheden skal udfylde, hvis nogle fraktio-

ner køres på genbrugsstationen. Dette er nødvendigt, hvis en pris for genbrugs-

stationer ønskes medtaget i økonomiberegningen.  

I version 3 blev det tilføjet, at virksomheder kan vælge en tømningsfrekvens, 

der hedder "tages med hjem eller andetsteds". Denne option skal vælges i kob-

ling til beholdertypen "andet".  

Generelt for alle faner er der tilføjet mere forklarende tekst.  
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6.3 Version 4 

I version 4 blev det tilføjet at såfremt ingen før mængde er indskrevet i spørge-

skemaet anvendes de visuelt vurderede mængder som den samlede affalds-

mængde. 

En række fejlmeddelelser og fejlkilder blev tilrettet for at sikre funktion i flere til-

fælde. Dagrenovation blev tilføjet som fraktion i spørgeskemaet.  

6.4 Version 5 

I version 5 blev estimatet af fremtidig sortering ændret fra et gennemsnit af 

spørgeskema, Nøgletal og Visuelt vurderede mængder til at være den højeste 

værdi af spørgeskema og visuelt vurderede mængder, da erfaringer viste, at 

nøgletallene for sjældent var repræsentative for den enkelte virksomhed, idet 

virksomheder naturligt er meget forskelligartede. Nøgletallene vises i stedet som 

inspiration ved siden af til inspiration i vurderingsfanen. 

Der blev yderligere tilføjet en sektion i fanen "beholdere" der giver mulighed for 

at tilrette eventuelt fremtidige beholdere størrelser med tilhørende tømmefre-

kvens. 

En farvekode for "skal udfyldes" feltet blev indarbejdet for at guide til en mini-

mumsudfyldning.  

Den "Nuværende sortering" blev yderligere forfinet ved kun at inkludere nuvæ-

rende sortering ved de kilder, hvor affaldet sorteres. Denne ændring giver større 

overblik over, hvorvidt der er potentiale for bedre/yderligere sortering på virk-

somhedens andre affaldskilder. 

Flere celler bliver autoudfyldt eller er forhåndsudfyldt med standardsvar for at 

lette indskrivningen under tilsynet. Ligeledes er indsat en række kommentarer i 

værktøjet, der forklarer nogle af felterne nærmere. 

6.5 Evaluering og Version 6 

I det tilfælde hvor den samlede affaldsmængde estimeres ud fra de visuelt vur-

derede mængder, ændredes beregningen. Den nye beregning summerer kun de 

sorterede affaldsmængder ved den visuelt vurderede. Ændringen skyldes at det 

under tilsyn blev klart at de usorterede genanvendelige fraktioner blev inklude-

ret i den visuelt vurderede dagrenovation, og denne beregning derfor er mere 

korrekt. 

Det blev gjort tydeligt i vurderingsfanen hvilken fraktioner Andet 1 og 2 dækker 

over, såfremt dette er indtastet i spørgeskemaet.  

I rapporten er indarbejdet en sidenummerering. Derudover blev en række funk-

tionsfejl tilrettet så værktøjet er mere robust. En del kommentarer til udfyldnin-

gen af celler er også indarbejdet i værktøjet. 
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6.5.1 Evaluering fra virksomheder 

3 prøve virksomheder har fået gennemført en affaldsgennemgang med brug af 

værktøjet og er blevet kontaktet med henblik på at give feedback på rapporten, 

af disse har to svaret. De er alle blevet stillet 4 spørgsmål. Spørgsmål og svar 

kan ses i Tabel 6. 

Tabel 6 Tilbage meldinger fra virksomheder 

Spørgsmål Svar fra de 2 virksomheder 

Hvad virkede godt og hvorfor? › God overskuelighed og håndgri-

belig, Glad for den korte opsum-

mering af hvad der skal gøres 

› Simpel og enkel så den kan for-

stås af alle.  

Hvad virkede mindre godt og hvorfor? › Hastigheden, rapporten kom se-

nere end ønsket, det er vigtigt at 

den kommer hurtigt efter besø-

get.  

› Havde ikke set side 2, som viste 

sig at være lige præcis det han 

manglede 

Ville du have foretrukket en større 

rapport senere? 

› nej 

› nej, Klart en fordel at den er så 

kort 

Hvad synes du om rapportens opbyg-

ning, hvad kunne have gjort den 

bedre? 

› Ikke rigtig noget 

› Havde ikke noget at foreslå 

 

Virksomhedernes svar indikerede at den nuværende rapport fungerede som øn-

sket og ledte derfor ikke til yderligere ændringer. 

 

 


