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Ny national affaldsplan,  
de kommunale affaldsplaner og øget genanvendelse 

 
Affaldsmødet på Lykkesholm har i år fokus på  
 

1. De nationale affaldsplaner – og hvilken betydning de får for kommunerne.  
2. Hvordan øger kommunerne genanvendelsen. 
3. Den kommunale affaldsplan og planens realisering, herunder fokus på kvalitet i de indsamlede 

materialer og hjemtagning af indsamling af affald.  
 

Mødeformen:  
Igen i år lægges der op til et affaldsmøde, hvor det er debatten, der er i højsæde. Oplæggene er blot til 
inspiration. Formålet med affaldsmødet er at give deltagerne et mødested, hvor der er mulighed for at 
debattere, udveksle erfaringer og skabe nye kontakter.  

 
Vi ses på: 

Lykkesholm Slot - Lykkeholmsvej 20 - 5853 Ørbæk 

den 16. – 17. september 2021 

  

Affaldsmøde 2021 på Lykkesholm 
16. – 17. september  
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Program for torsdag den 16. september  

09.30 - 10.00 Indkvartering samt kaffe med brød  

10.00 -  11.00 Velkomst samt en kort præsentation af deltagerne 
Hvad der rører sig i de enkelte kommuner/affaldsselskaber.  
Henning Jørgensen, NIRAS 
 

11.00 - 12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

De nationale planer - Hvad står vi overfor? 
En ny nationale affaldsplan ”Handlingsplan for cirkulær økonomi” med undertitlen ”National 
plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”  er kommet (eller næsten kommet)  
 
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunernes affaldsplaner udarbejdes med 
udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan. Fokus vil derfor være på de initiativer i 
handlingsplanen som har relevans for kommunerne samt arbejdet med et styrket affaldstilsyn i 
form af en risikobaseret tilsynsmodel.  
 
Senere på dagen vil der være specifikke oplæg og debat om indsamling og genanvendelse af:  

 Mad - og drikkevareemballager  

 tekstiler  

 Farligt affald  

 Plast  

 Haveaffald   
 
Oplæg ved Miljøstyrelsen Monica Nielsen/ Anne Stine Henriksen/Casper Glottrup 
 

12.00 – 13.00 Frokost  

 Efter formiddagens overordnede debat om den ny regulering vil eftermiddagen handle om, hvad 
der skal til, for at kommunerne når målene, og hvor genanvendelsesprocenten ikke kun beregnes 
på, hvor meget, der er indsamlet med henblik på genanvendelse, men på, hvad der reelt bliver 
genanvendt. Så udover at øge de indsamlede mængder af genanvendelige materialer, skal 
kommunerne også forbedre kvaliteten af de genanvendelige materialer, som indsamles. 
Haveaffald bliver en ny fokusfraktion, som fremover også skal indregnes i kommunens 
genanvendelsesprocent, og husholdningsaffaldslignende affald fra erhverv skal også indregnes 
(og håndteres?). Andre nye tiltag er husstandsnær indsamling af tekstiler og farligt affald samt 
direkte genbrug.  
De nye initiativer giver udfordringer – er der et marked og står indsatsen mål med de 
miljømæssige resultater ikke mindst i lyset af en offentlig affaldssektor i forandring pga. af 
ændret regulering? 
 

13.00 - 13.30 Hvilke genanvendelige materialer giver en høj genanvendelse - er et ton altid et ton? 
De potentielle mængder af madaffald i husstandene er langt større end de potentielle mængder 
af fx plast. Hvis kommunerne skal øge genanvendelsen, er det derfor nærliggende at satse på at 
indsamle de fraktioner, som tonser meget. Men hvad er konsekvensen miljømæssigt globalt ved 
at fokusere på tons? Den økologiske rygsæk for et ton kobber er som bekendt noget større end 
for et ton papir. Så hvor er potentialerne for at nå genanvendelsesmålene - når vi samtidig skal 
øge kvaliteten af de genanvendelige materialer, jf. den nye måde at opgøre 
genanvendelsesmålene på?  
Oplæg ved Henrik Wejdling, AffaldPlus 
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13.30 - 14.00 Modtagernes krav til kvaliteten 
Et nyt, men formentlig meget væsentligt punkt, i de kommende kommunale affaldsplaner vil 
være at sikre, at indsamlingerne giver materialer af en sådan kvalitet, at de kan afsættes og 
genanvendes til nye produkter. For en enkelt fraktion, plast, er der endda stillet krav om en 
bestemt genanvendelsesprocent. Et andet centralt tema vil være sporbarheden, dvs. 
muligheden for at kunne spore materialerne gennem hele – eller det meste – af værdikæden. 
Modtagerne af de genanvendelige materialer har fod på, hvilken kvalitet, de genanvendelige 
materialer skal have, for at kunne afsættes, og til hvilken pris, de kan afsættes.  
Oplæg ved Jakob Kristensen, Stena Recycling A/S 
 

14.00 - 15.00 DEBAT 

15.00 - 16.00 Gåtur og opsamling 

16.00 - 18.00 De nye ”fokus” områder   
5 korte oplæg og efterfølgende debat  
 

 Haveaffald – store mængder, men hvad med miljøkvaliteten? 
En væsentlig del af haveaffaldet er grene og andet vedholdigt, materiale som kun langsomt – og 
ved en energiintensiv indsats – kan omsættes ved kompostering. Haveaffaldet rummer heller 
ikke noget stort gaspotentiale, så bioforgasning er ikke en umiddelbar løsning. Hvordan 
håndterer kommunerne ”konflikten” mellem mængder på den ene side og kvalitet af 
genanvendelsen på den anden – og det manglende brændsel, hvis det vedholdige haveaffald 
ikke længere kan bruges til fjernvarme.  
Oplæg: Inge Werther NIRAS  
 

 Indsamling af farligt affald  
Hvad er erfaringerne for de kommuner, der i dag har husstandsindsamling af farligt affald og 
hvad er Best practice for indsamling af det farlige affald fra husholdninger (hvor tit, rutekørsel 
eller bestilling, son selvstændig fraktion eller sammen med andet affald, ADR – og hvad får vi 
egentlig ud af anstrengelserne?).  
Oplæg ved Yvonne T. Andersen NIRAS  
 

 Indsamling af tekstiler og genanvendelse som…?  
Fra 2025 er der i EU krav om særskilt indsamling af tekstilaffald. Derudover vil der også blive 
redegjort for eksisterende viden i Miljøstyrelsen bl.a. i form af kortlægning af tekstil flow i 
Danmark og et nabotjek på området. Hvordan vil kommunerne samle tekstiler ind og afsætning 
som genbrugeligt – genanvendeligt.  
Mette Lilholm Lorenzen, Odense Renovation 
 

 Ny fraktion? Genanvendelse af madrasser 
Potentialer og teknologiske muligheder. Miljøeffekt i forhold til forbrænding. Partnerskab for 
genanvendelse af madrasser.  
Oplæg ved NN  
 

 Indsamling af mad- og drikkevarekartoner  
Hvor meget fylder de i plasten og kan de afsættes  
Oplæg ved Henning Jørgensen, NIRAS  
 

18.00 Truckervask  

18.30 - Velkomstdrink - Middag – erfaringsudveksling 
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Program for fredag den 17. september  

08.00 - 08.45 Morgenkaffe og udcheckning 

09.00 - 10.30 Producentansvar på emballageområdet – en gamechanger? 
Erfaring og fremtidige krav fra EU EU’s affaldsdirektiv stiller krav om, at emballageaffald fra 2025 
skal håndteres i en producentansvarsordning. Danmark er stort set det eneste land i EU, der endnu 
ikke har producentansvar. Vi tager et kik ud i EU (uden UK) og får et overblik over, hvordan man gør 
andre steder og hvilke erfaringer, der er på rollefordelingen mellem producenter, 
producentansvarsordninger og kommunerne og ser på hvilke krav der i fremtiden kommer til 
producenterne. Konsekvenserne for de kommunale indsamlinger. 
Oplæg ved Inge Werther, NIRAS og Håkon Jentoft NIRAS, Norge 
 

10.30 - 10.45 Kaffepause  

10.45 - 11.15 Affaldsindsamling – Hvad sker der? 
Hvordan planlægger kommunerne at håndtere de 10 fraktioner? Hvordan organiseres 
affaldsindsamlingen i fremtiden – udbud eller egen drift? Hvilke drivmidler vil kommunerne 
anvende -biogas, el, HVO, GTL – eller fortsat diesel?  
Oplæg ved Nils Olsen, NIRAS 
 

11.15 - 11.45 Direkte genbrug – og samarbejdet med de frivillige organisationer 
Hvordan bliver reglerne? Hvordan kan samarbejdet realiseres?  
Oplæg ved Anders Christiansen, KL 

11.45 - 12.00 Opsamling og evaluering  

12.00 - 13.00  Frokost - og tak for denne gang 

 
 

Tilmelding til affaldsmødet på Lykkesholm sendes senest den 1. september 2021 via: 
 https://niras.nemtilmeld.dk/440/ 

med følgende oplysninger: navn, kommune, EAN. nr. 
 

Pris: 4.500 kr. (ekskl. moms) - inkl. overnatning og forplejning 
P.S. Husk der er et begrænset antal pladser! 

 
 

https://niras.nemtilmeld.dk/440/

