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Forord
Rigdom og vækst uden affald er Randers Kommunes vision for affaldsområdet. Visionen skal være med til at skabe fremgang, der kan lede til en
bæredygtig kommune. En kommune, hvor vi vil mulighederne og ressourcerne i vores affald.
I kommunen har det længe været en selvfølge at indsamle glas og papir. Denne selvfølgelighed vil vi gerne have ført over på endnu flere typer af
affald. Affaldet skal for den enkelte borger, opfattes som en ressource. En ressource, som vi sorterer og som ikke er værdiløs. Således er det
essentielt, at vi indretter vores affaldssystemer, så det er nemt at sortere rigtigt, så flest ressourcer får nyt liv.
Men bolden ligger langt fra kun hos kommunen. Vi skal alle føle et ansvar, så dét at sortere bliver lige så naturligt som at børste sine tænder. Også
når det f.eks. kræver, at vi skal bestille storskrald til pappet, der ellers kunne være plads til i skraldespanden.
Det betyder, at information om sortering og genbrug er en vigtig del af Affaldsplanen. Det betyder også, at vi de næste år sætter fokus på at få
bioaffaldet og andre fraktioner ud af dagrenovationen. Målet er, at mængden af dagrenovation fra kommunens borgere skal reduceres med 25 %.
Kommunens arbejde med at gøre affald til en ressource, kan du læse mere om i denne plan. Når planen er ført ud i livet, i 2018, håber jeg, at vi alle
vil sige: "Selvfølgelig sorterer vi det hele, hvad ellers??"
Kasper Fuhr Christensen
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Hvad er en affaldsplan
Alle kommuner skal hvert 6. år udarbejde en 12årig plan for affaldshåndteringen i kommunen. Hovedvægten skal ligge på planens første 6 år.
Randers Kommunes Affalds og ressourceplan 2018 er en plan, der fastlægger overordnede initiativer for håndteringen af affaldet fra
husholdninger og de kommunale virksomheder og institutioner i perioden 2014-2018.
Planen beskriver ikke i detaljer hvordan de enkelte initiativer skal føres ud i livet. Planen har heller ikke retslige konsekvenser. Nye ordninger, der
forpligter borgere og virksomheder, skal derfor indføres via bestemmelserne i affaldsregulativerne.
Affaldsplanen skal kunne give borgere, virksomheder og andre interesserede:
Information om kommunens affaldsordninger, forventede gebyrstørrelse mv. nu og i fremtiden.
Mulighed for at deltage i diskussionen om kommunens fremtidige affaldshåndtering.
Planlægning af affaldshåndteringen af erhvervsaffald ligger uden for Randers Kommunes regi, og indgår derfor ikke som en væsentlig del af
Affaldsplan og Ressourceplan 2018. Randers Kommune må ikke lave indsamlingsordninger for virksomhedernes genanvendelige affald. Det
reguleres af Affaldsbekendtgørelsen. Randers Kommune har dog fortsat pligt til at modtage det dagrenovationslignende og brændbare
erhvervsaffald og til at sikre at der er den nødvendige forbrændings og deponeringskapacitet.
Randers Kommune har valgt at se planen som et værktøj, der skal bruges aktivt i de kommende år. Til det formål er der arbejdet med:
En kortlægningsdel
Kommunens visioner og målsætninger på affaldsområdet
En planlægningsdel, som lægger vægt på indsatsområderne
Da det i stigende grad bliver nødvendigt at se affald som en ressource, har kommunen valgt at kalde denne plan for Affalds og Ressourceplan
2018. Derved indikerer vi at kommunen ikke blot håndterer affald, men også forvalter samfundets ressourcer.

Definition af ord:
Affaldsfraktion:
Affald, der har materialemæssig ensartethed, f.eks. "papir" og "emballageglas".
Dagrenovation:
Affald fra husstande. Affaldet har en størrelse, så det kan komme ned i en skraldepose, og er ikke omfattet af andre indsamlingsordninger.
Dagrenovationslignende affald:
Affald, som stammer fra virksomheder og i sin sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger.
Husholdningsaffald:
En fælles betegnelse for dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger.
Storskrald:
Affald, der stammer fra husstande og er for stort til at komme ned i en skraldespose, f.eks. cykler, papkasser, møbler m.m.
Haveaffald:
Affald fra haver i form af træstammer, grene, blade, rødder m.m.
Bygge og anlægsaffald:
Affald, der stammer fra nedrivning og konstruktioner og bliver afleveret på genbrugspladserne.
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Lovgivning
Planen er udarbejdet i overensstemmelse med de regler og rammer, der er fastlagt i EU`s Affaldsdirektiv, regeringens affaldsbekendtgørelse og
de fire hovedindsatsområder, som Miljøministeriet har meldt ud vil fylde i den kommende ressourcestrategi.
Kommunerne skal ifølge Affaldsdirektivet håndtere affald i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Den grundlæggende tanke i affaldshierarkiet
er at det er bedst at forebygge, at affald overhovedet opstår, og at mindst muligt affald skal bortskaffes ved deponering.
Affaldshierarkiet har følgende prioritering:

Derudover skal kommunerne ifølge Affaldsdirektivet:
Senest i 2015 have indført indsamlingsordninger for papir, metal, glas og plast for husholdninger.
Senest i 2020:
Genanvende minimum 50 % af husholdningernes papir, metal, glas og plast.
Genbruge, genanvende eller materialeudnytte mindst 70 % af (ikkefarligt) bygge og anlægsaffald.
Affaldsbekendtgørelsen beskriver lovgrundlaget for affaldshåndteringen og affaldsplanen. Affaldsbekendtgørelsen foreskriver desuden at
affaldsplanen ikke må være i strid med regeringens ressourcestrategi.
Ressourcestrategien er endnu ikke offentliggjort, men Randers Kommune er overbevist om at de valgte mål og initiativer i denne affaldsplan er i
overensstemmelse med de overordnede målsætninger i den kommende ressourcestrategi.

Nyttige links
EU`s affaldsdirektiv
Affaldsbekendtgørelsen
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Planens opbygning
Randers Kommunes Affalds og Ressourceplan 2018 består af 5 dele. En målsætningsdel (planen), en kortlægningsdel, et økonomiafsnit, en
vurdering af planen 20092012 og endelig en miljøvurdering af Affalds og Ressourceplan 2018.
Målsætningsdelen tager udgangspunkt i kommunens vision, "Rigdom og vækst uden affald", og fremsætter de fremtidige mål og indsatsområder
for håndteringen af affald frem til 2018. Et indsatsområde er et konkret bud på hvilke problemstillinger vi vil løse i den kommende planperiode.
Indsatsområderne præsenteres enkeltvis efter hvert mål sammen med en række konkrete initiativer. Under hvert enkelt indsatsområde er der en
plan over dels hvornår kommunen forventer at igangsætte arbejdet med det konkrete indsatsområde, dels initiativernes økonomiske
konsekvenser.
Kortlægningsdelen indeholder en kortlægning af affaldsmængder fra private husstande fra perioden 20092012 og en prognose for udviklingen af
affaldsmængderne frem til 2024. Den indeholder desuden en redegørelse af affaldsordninger og anlæg, herunder en redegørelse for behovet for
forbrændings og deponeringskapacitet.
Økonomiafsnittet beskriver omkostningerne ved håndteringen af affald.
Vurdering af plan 20092012 omhandler hvorvidt Randers Kommune har opfyldt de generelle målsætninger fra Affaldsstrategi 20052008,
Affaldsbekendtgørelsen og de daværende udmeldinger fra Miljøministeriet.
Miljøvurderingen af Affalds og Ressourceplan 2018 beskriver hvorvidt planen kan forventes af have væsentlig indvirkning på miljøet.

Nyttige links
Målsætningsdel
Kortlægningsdel
Økonomi
Vurdering af plan
Miljøvurdering
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Datagrundlag
Alle data i affaldsplanen er indsamlet fra Randers Kommune og de modtageanlæg og affaldstransportører, som Randers Kommune benytter.

Kort om Randers
Randers Kommune dækker et areal på ca. 747, 6 km2. Kommunens indbyggertal har gennem en årrække været svagt stigende, se figur 1.
Slut december 2012 var der ifølge Danmarks Statistik registreret 95.919 personer bosiddende i Randers Kommune, hvilket svarer til et
gennemsnit på to personer i hver husstand.
27.228 helårsboliger, ca. 60 % af Randers Kommunes 45.381 helårsboliger, er parcel eller rækkehuse. De øvrige 18.156 helårsboliger er
etageboliger.

Figur 1: Danmarks Statistik 2013.

Genbrugspladserne i Randers Kommune
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Planen
Randers Kommune har en vision om at skabe rigdom og vækst uden affald. Det betyder at vi, samtidig med at vi bevarer vores nuværende
levestandard, vil forebygge affald og udnytte mulighederne og ressourcerne i det affald, som vi ikke kan forebygge.
Og affald er der nok af - i 2012 blev der i Randes Kommune produceret ca. 78.250 tons husholdningsaffald og dagrenovationslignende
erhvervsaffald. Af det blev over 32.000 tons sendt til forbrænding, ca. 4.400 tons til deponi, ca. 1.400 til særbehandling og resten, ca. 51 %, blev
genanvendt. Der er således et stort potentiale for at øge genanvendelsen af diverse materialer.
Randers Kommune har dog allerede taget store skridt for at øge genanvendelsen. Vi indsamler i dag papir og emballage af glas, metal og hård
plast ved alle private husstande. Kommunen lever således op til den europæiske målsætning senest i 2015 at have indført særskilt indsamling af
papir, metal, plastik og glas fra private husholdninger1.
Danmarks ressourcestrategi er stadig undervejs, men Miljøministeriet har meldt ud at Danmark skal være et foregangsland på affaldsområdet i en
europæisk sammenhæng. For at opnå det har Miljøministeriet udpeget 4 hovedindsatsområder2 for affaldsområdet de kommende år:
1. Udnytte næringsstofferne i det organiske affald. Det betyder at særskilt indsamling af bioaffald skal prioriteres.
2. Øge indsamlingen og udnyttelsesgraden af de elektriske og elektroniske produkter så sjældne og værdifulde metaller bevares.
3. Øge kvaliteten i genanvendelsen af bygge og anlægsaffald ved bl.a. at sikre at farlige stoffer, f.eks. PCB, bliver sorteret ud af bygge og
anlægsaffald.
4. Øge genanvendelsen af de traditionelle affaldsfraktioner som pap, papir, plas og metal fra husholdningerne.
Udover Miljøministeriets 4 hovedindsatsområder vil Randers Kommune også arbejde med en række andre punkter, som sikrer genanvendelse og
nyttiggørelse af affaldets ressourcer.
I det følgende kan du læse om Randers Kommunes mål, indsatsområder og initiativer på affaldsområdet frem til 2018.

Nyttige links:
1. EuropaParlamentet og Rådets direktiv 2008/98EF af 19. november om affald.
2. Indlæg af Miljøminister Ida Auken, under DAKOFA, Ressourcecamp d. 19. marts 2012.

Planens mål:
Ressourcerne skal ud af affaldet
Bedre sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald
Feje for egen dør
Formidle viden og påvirke holdninger
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Handlingsplan
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Mål 1
Det stigende forbrug af ressourcer gør at det bliver vigtigere at følge Affaldshierarkiet, se figur 1, så mindst muligt affald bortskaffes ved
forbrænding og deponering.

Figur 1: Affaldshierarkiet
Det er uholdbart at brænde ressourcer. Og det gør Randers Kommune, som de fleste andre danske kommuner, desværre i alt for høj grad på
nuværende tidspunkt. Derfor sætter vi nu fokus på bedre sortering af det genanvendelige affald i både dagrenovation og brændbart.
I 2011 producerede private husstande i Randers kommune i alt ca. 27.500 ton dagrenovation. En affaldsanalyse foretaget i Randers Kommune i
2012 (Econet AS) viser at der er potentiale for at genanvende ca. 8.500 ton af dagrenovationen. Heraf udgør organisk husholdningsaffald ca.
7.000 tons. Den resterende mængde er hovedsagligt papir, glas, pap, metal og plast.
I 2011 sendte Randers Kommune desuden yderligere 15.092 tons affald (ekskl. dagrenovation) til forbrænding. Det brændbare affald stammede
fra erhverv, storskrald samt genbrugspladsernes containere til stort og småt brændbart. En analyse (Econet AS) af indholdet i containerne til småt
brændbart på Randers Genbrugsplads i 2011 viser at ca. 30 % af indholdet var genanvendeligt. Kommunen vil med det udgangspunkt arbejde på
at øge mængden af affald til genanvendelse.
Samtidig vil vi arbejde på at reducere mængden af affald til deponi. Randers Kommune sorterer allerede det blandede affald til deponering, så
større genanvendelige emner bliver sorteret fra. Det fortsætter vi med. Det er dog stadig vigtigt at virksomhederne sorterer deres blandede affald
til deponi omhyggeligt, inden de afleverer det på deponiet på Randers Affaldsterminal.

Indsatsområder:
Udsortering af organisk affald og bedre sortering fra kommunens borgere.
Fokus på affald indvejet til forbrænding.
Fokus på affald indvejet til deponi.

Nyttige links:
Affaldsanalyse 2011
Affaldsanalyse 2012
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Indsatsområde 1
Hvorfor
Det første hovedindsatsområde i Miljøministeriets Ressourcestrategi bliver sandsynligvis at udnytte næringsstofferne i det organiske affald. Derfor
vil Randers Kommune prioritere en særskilt indsamling af det organiske affald og efterfølgende behandle det i et biogasanlæg. På den måde kan
vi udnytte både næringsstofferne og energien i det organiske affald. Især fosforen i det organiske affald er et uundværligt grundstof, som
kommunen ønsker håndteret med omtanke og ført tilbage i det organiske kredsløb. Potentialet for det organiske affald er ca. 7.000 ton fra
husholdninger. Der ud over er der en ukendt mængde organisk affald fra kommunale virksomheder og institutioner.
Et andet ben i Ressourcestrategien bliver tilsyneladende at kommunerne skal øge genanvendelsen af de traditionelle affaldsfraktioner som pap,
papir, plast og metal fra husholdningerne. Derfor vil Randers Kommune arbejde på at få borgerene til at flytte mere af de genanvendelige fraktioner
fra dagrenovationen til genanvendelse.
Randers Kommune vil desuden sætte fokus på indsamling af farligt affald samt elektriske og elektroniske produkter. Vi skal sikre genanvendelsen
af de sjældne og værdifulde metaller i elektriske og elektroniske produkter, og undgå at farligt affald ender i skraldespanden og derved kan udgøre
et miljøproblem.
Rapport om organisk affald
Rambøll har udarbejdet en rapport for Randers Kommune. Den kommer med forslag til hvordan vi kan organisere indsamlingen af organisk affald i
Randers Kommune. Den giver et indblik i hvilken betydning indsamlingen vil have for genanvendelsesprocenten, hvis den realiseres. Herudover
indeholder rapporten en beregning af den mulige CO2-reduktion samt hvilke driftsomkostninger og investeringer indsatsen kan forventes at bringe.
Rapporten indeholder desuden en tilsvarende analyse af håndteringen af den "tørre" genanvendelige del af dagrenovationen, samt håndtering af
restaffaldet for så vidt angår genanvendelsesprocent og klimaeffekt. Læs hele rapporten om organisk affald her.

Hvad vil vi opnå
Vi vil have alle genanvendelige fraktioner samt farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter ud af dagrenovationen. I Randers
Kommune blev der i 2011 produceret ca. 27.500 tons dagrenovation til forbrænding. Målet er at reducere dagrenovationsmængden med 25 % i
2018 i forhold til mængden fra 2011. Dermed skal mængden af dagrenovation i 2018 være under 20.625 tons.

Hvornår
Organisk affald 20142018. Farligt affald og småt elektronikaffald 20152018. Pap 20152018.

Økonomi
Indsamling af det organiske affald vil sandsynligvis påvirke borgerenes renovationsgebyr. Desuden vil der sandsynligvis blive udgifter til indkøb af
undergrundscontainere samt til opførelse af et forbehandlingsanlæg. Du kan læse mere om de økonomiske konsekvenser her.
Udgifterne til de øvrige initiativer vil blive indeholdt i bugettet for affaldsområdet.

Initiativer
Organisk affald:
Undersøge muligheden for etablering af et anlæg til forbehandling af organisk husholdningsaffald.
Undersøge om forbehandlingsanlægget til organisk husholdningsaffald kan placeres på Randers Affaldsterminal.
Undersøge andre afsætningsmuligheder.
Undersøge muligheden for at installere køkkenkværne.
Undersøge muligheder og barrierer for indsamlingen af organisk husholdningsaffald samt de økonomiske konsekvenser ved etablering og
drift af en indsamlingsordning.
Implementere ordning for indsamling af organisk husholdningsaffald.
Farligt affald og småt elektronikaffald:
Undersøge muligheden for at indsamle farligt affald og småt elektronikaffald ved offentlige bygninger.
Vurdere borgernes muligheder for at bortskaffe medicinrester og evt. justere ordningerne.
Pap:
Undersøge hvordan vi kan få mere pap ud af dagrenovationen, evt. i samarbejde med dagligvarebutikker, som har pappressere.
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Indsatsområde 2
Hvorfor
Randers Kommune har særligt fokus på det brændbare affald, da der på nuværende tidspunkt findes store mængder genanvendelige ressourcer i
det. Ifølge EUs Affaldsdirektiv skal kommunerne håndtere affaldet i overensstemmelse med Affaldshierakiet. Affaldshierakiet dikterer at det er
bedre at genanvende end afbrænde affald.
Sandsynligvis vil der også være en økonomisk gevinst ved en bedre sortering. Kommunen betaler nemlig statsafgift for det affald der brændes og
deponeres, men ikke for det affald som genanvendes. Desuden koster det penge at få affaldet brændt, hvorimod der er indtægter på meget af det
genanvendelige affald.

Hvad vil vi opnå
I 2011 modtog Randers Affaldsterminal 15.092 tons til forbrænding. Målet er at halvere mængden af affald til forbrænding i 2018 i forhold til
mængden fra 2011. Det betyder at mængden i 2018 max. må være 7546 tons.

Hvornår
2014-2018.

Økonomi
Udgiften til initiativerne vil være indenfor rammerne af budgettet for affaldsområdet, og vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette
indsatsområde.

Initiativer
Indføre deklarationsordning for brændbart affald inden 2015.
Undersøge muligheden for at afsætte dele af det brændbare affald til genanvendelse, f.eks. flamingo.
Fokus på fraktionerne stort/ småt brændbart på genbrugspladserne i f.eks en måned.
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Indsatsområde 3
Hvorfor
Deponering er det højeste trin på Randers Kommunes affaldspyramide. Det betyder at alt affald, som med rette hører til længere nede i pyramiden,
ikke må deponeres.

Når affald deponeres, sker der nemlig ingen materialenyttiggørelse.
Byggeaffald, som idag indvejes til deponi, sorteres på Randers Affaldsterminal. Ikke desto mindre findes der stadig findes der værdifulde
ressourcer som træ, jern og brændbart affald i det deponerede affald. Vi tror at sortering af byggeaffaldet ved kilden kan give en bedre sortering.
Ved at reducere mængderne af genanvendeligt affald til deponi vil vi kunne udskyde en eventuel udvidelse af deponiet.

Hvad vil vi opnå
Vi vil have mindre genanvendeligt og brændbart affald sendt unødigt til deponi. I 2011 har Randers Affaldsterminal modtaget 4.768 tons affald til
blandet deponi. Målet er at halvere mængden af blandet affald til deponi i 2018 i forhold til mængden fra 2011. Det betyder at mængden i 2018
skal være under 2.384 tons.

Hvornår
2014-2018.

Økonomi
Udgiften til initiativerne vil være inden for rammerne af budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette
indsatsområde.

Initiativer
Fokusere på bedre sortering af det affald, der køres til deponi. Det vil vi f.eks. gøre ved at undersøge affaldet, der bliver leveret til deponi på
Randers Affaldsterminal. Efterfølgende vil vi kontakte de virksomheder, der afleverede containere med meget genanvendeligt materiale.
Udvikle tilgængelig information til bygherrer og byggebranchen: "Sådan planlægger man god affaldssortering på en byggeplads".
Tage på vejledende affaldsbesøg på f.eks. byggepladser.
Gå i dialog med teknisk skole om undervisning i sortering af byggeaffald. Tilbyde samarbejde og støtte i form af undervisning og/eller
rundvisning.
Undersøge afsætningsmuligheder for de fraktioner, som p.t. deponeres, f.eks. Rockwool, glasuld, sanitet og PVC.
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Mål 2
Vi ved at en del af det forbrændingsegnede erhvervsaffald er genanvendeligt affald, men med liberaliseringen af det genanvendelige erhvervsaffald
i 2010 er det ikke muligt for kommunen at følge affaldet så tæt som tidligere. Kommunen anviser ikke længere det genanvendelige erhvervsaffald
til genanvendelse. Overordnet set skal kommunen dog stadig sikre, at Affaldsbekendtgørelsen bliver overholdt, og at virksomhederne sorterer det
genanvendelige erhvervsaffald. Mange virksomheder er tilsyneladende ikke opmærksomme på reglerne om affaldssortering. Her er det
kommunens opgave at informere virksomhederne så de får den fornødne viden til at overholde lovgivningen.
I planperioden vil Randers Kommune arbejde på at gøre det nemmere for erhvervslivet at bortskaffe forbrændingsegnet affald. Vi vil gøre det muligt
at anvise de to brændbare affaldstyper (dagrenovationslignende affald samt brændbart erhvervsaffald) som en samlet fraktion. Denne fraktion skal
virksomheden selv kunne sende direkte til et af de forbrændingsanlæg, som Randers Kommune leverer affald til.

Indsatsområder:
Bedre sortering og nemmere bortskaffelse af dels brændbart og dels dagrenovationslignende erhvervsaffald.
Fokus på problematiske stoffer i bygge og anlægsaffald.
Farligt affald samt elektriske og elektroniske produkter skal ud af erhvervsaffaldet.
Fokus på klinisk risikoaffald.
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Indsatsområde 1
Hvorfor
Vi ved at det brændbare erhvervsaffald indeholder store mængder genanvendelige ressourcer. Ifølge EUs Affaldsdirektiv skal kommunerne
håndtere affaldet i overensstemmelse med Affaldshierakiet. Affaldshierakiet dikterer at det er bedre at genanvende end afbrænde affaldet. Det
betyder at vi skal øge fokus på sortering og genanvendelse.
I dag skal alle kommunens virksomheder, der producerer dagrenovationslignende affald, være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning,
jævnfør Randers Kommunes Affaldsregulativ. Derudover skal alt brændbart erhvervsaffald bortskaffes til Randers Affaldsterminal, hvor det
omlastes, inden det bliver fragtet til forbrænding. Flere virksomheder har ønsket mulighed for at bortskaffe brændbart erhvervsaffald og
dagrenovationslignende affald som en samlet fraktion, som de på egen foranledning kan fragte direkte til forbrænding. Det vil forudsætte at
virksomhederne har frasorteret alle genanvendelige ressourcer fra affaldet, herunder også organisk affald.

Hvad vil vi opnå
Vi ønsker en målbar reduktion af den samlede affaldsmængde til forbrænding. Desuden skal der laves ændringer i Randers Kommunes
Affaldsregulativ, så det bliver muligt for virksomheder selv at bortskaffe brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald som en samlet
fraktion.

Hvornår
2014-2015.

Økonomi
Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet.

Initiativer
I samarbejde med Randers Kommunes virksomhedskontor lave branceorienterede informationskampagner.
I samarbejde med Randers Kommunes virksomhedskontor undersøge mulighederne for industriel symbiose.
Kortlægge mængderne af organisk affald fra erhverv med eventuel indsamling for øje.
Promovere Grøn Butikordningen for detailhandelen.
Udarbejde retningslinjer for at anvise brændbart erhvervsaffald og dagrenovationslignende affald direkte til forbrænding.
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Indsatsområde 2
Hvorfor
Et af hovedindsatsområderne i Miljøministeriets Ressourcestrategi bliver sandsynligvis at øge kvaliteten af genanvendelsen af bygge og
anlægsaffald. Det kan bl.a. ske ved at sikre en frasortering af problematiske og uønskede stoffer, f.eks. PCB.
Hvis man er bygherre, er man i forbindelse med alt bygge, renoverings og nedrivningsarbejde forpligtet til at sørge for særskilt udsortering af
visse fraktioner. Men mange af de ting som kan være skadelige for miljø og arbejdsmiljø, hvis de ikke behandles korrekt, kan være vanskelige at
identificere i bygninger og byggeaffald. Desuden er det ofte forbundet med store udgifter at håndtere affaldet rigtigt. Nogle bygherrer, nedrivere og
håndværkere er tilsyneladende ikke opmærksomme på kravene til udsortering af fraktioner, som kan indeholde farligt affald, eller ved ikke hvordan
de skal gribe opgaven an. Hvilke stoffer og fraktioner skal man være opmærksom på? Hvordan identificerer man stofferne? Hvilke krav er der til
prøvetagning og tests, og hvornår er stofferne farlige for helbredet og det omgivende miljø? Sådanne spørgsmål vil være oplagte at besvare i et
informationsmateriale.

Hvad vil vi opnå
Vi vil sikre at så meget affald som muligt genanvendes, og at det der genanvendes, er fri for uønskede stoffer i form af bl.a. PCB og asbest.
Desuden vil vi styrke informationen til bygherrer, nedrivere, entreprenører og håndværkere samt studerende på teknisk skoler. Vi skal hjælpe dem
til at kunne leve op til deres forpligtelser i forhold til udsortering af farlige og uønskede stoffer i byggeaffaldet. Dermed vil de problematiske stoffer i
bygge og anlægsaffald, f.eks. PCB og asbest, blive frasorteret ved kilden.

Hvornår
2014-2015.

Økonomi
Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgetter for affaldsområdet.

Initiativer
Udarbejde informationsmateriale til bygherrer, nedrivere og håndværkere om sortering og bortskaffelse af bygge og anlægsaffald.
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Indsatsområde 3
Hvorfor
Et andet hovedindsatsområde i Miljøministeriets ressourcestrategi er at øge indsamlingen og udnyttelsesgraden af de elektriske og elektroniske
produkter, så mest muligt af de sjældne og værdifulde metaller bevares. Derfor sætter Randers Kommune fokus på at få øge indsamlingen af de
elektriske og elektroniske produkter. Derudover sætter Randers Kommune også fokus på at øge indsamlingen af farligt affald, da det kan være til
skade for miljøet, hvis det ikke destrueres korrekt.

Hvad vil vi opnå
Vi ønsker at alle virksomheder bliver bekendt med og følger reglerne for bortskaffelse af farligt affald og elektriske og elektroniske produkter.

Hvornår
2014-2015.

Økonomi
Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgetter for affaldsområdet.

Initiativer
Alle ordninger for farligt affald skal have et servicetjek i forhold til om de opfylder producenternes behov.
Øget information om bortskaffelse af farligt affald samt elektriske og elektroniske produkter.
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Indsatsområde 4
Hvorfor
Da klinisk risikoaffald udgør en sikkerhedsrisiko, skal det ifølge Affaldsbekendtgørelsen indsamles ved kilden og bortskaffes på godkendte
affaldsforbrændingsanlæg. På nuværende tidspunkt er der lavet aftaler med en række indsamlere samt behandlingsanlæg for indsamling og
bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Efter standardregulativerne blev indført i 2010, er indsamlingsordningen ikke mere så klart beskrevet. Desuden
har vi konstateret at flere virksomheder har opsagt aftalerne med indsamlerne, sandsynligvis for selv at køre affaldet på genbrugspladserne. Det er
ikke tilladt ifølge genbrugspladsernes miljøgodkendelser. Ved at sætte fokus på dette område vil vi sikre at klinisk risikoaffald indsamles og
bortskaffes på en korrekt og betryggende måde.

Hvad vil vi opnå
Alle producenter af klinisk risikoaffald skal være tilmeldt en ordning.

Hvornår
2014.

Økonomi
Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet.

Initiativer
Kortlægge eksisterende ordning for klinisk risikoaffald for eventuelt at justere ordningen.
Udarbejde informationsmateriale om bortskaffelse af klinisk risikoaffald.
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Mål 3
I Randers Kommune kan vi hente adskillige værdier i vores affald fra bl.a. de kommunale virksomheder og institutioner. Derfor skal de have vores
opmærksomhed i denne planperiode. Vi vil feje for egen dør, gå forrest og dermed vise andre virksomheder hvordan man på bedste vis kan
håndtere sit affald. Undersøgelser viser at hvis man sorterer affald på arbejdspladsen, smitter det af på måden at håndtere affald på hjemme. På
den måde bliver sortering også en naturlig del af de ansattes privatliv, noget som vi gør per automatik.
De seneste ti år er Danmark sakket bagud på affaldsområdet. F.eks. viser en opgørelse udarbejdet af rådgiverorganisationen Copenhagen
Resource Institute at mindre danske virksomheders genanvendelse af affald har stået stille på 23 pct. fra 2001 til 2010. I samme periode har
Tyskland øget sin samlede genanvendelsesprocent fra 34 til 45. Chefkonsulent Christian Fischer fra Copenhagen Resource Institute siger: "Vi er
ikke gode nok til at sortere i husholdninger, på kontorer og i institutioner. Når vi ser på de lande, vi normalt sammenligner os med, er de i
højere grad i stand til at plukke de lavthængende frugter"1. Det er disse lavthængende frugter vi vil plukke.

Indsatsområder:
Udsortering af genanvendelige fraktioner.
Udsortering af farligt affald, elektriske og elektroniske produkter.
Randers Kommune stiller specifikke krav om ressourcebevidsthed i egne indkøb.

Nyttige link:
1. Ingeniøren, marts 2012.
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Indsatsområde 1
Hvorfor?
I Randers Kommune er der ca. 250 kommunale virksomheder og institutioner. Affaldskontoret er i kontakt med de fleste kommunale vuggestuer,
børnehaver og skoler om affaldssortering. Tilbage er ca. 150 kommunale virksomheder og institutioner, som vi ikke har kontakt med. Sandsynligvis
er de ikke allesammen opmærksomme på Affaldsbekendtgørelsens krav om udsortering af genanvendelige fraktioner, og måske ved de ikke
hvordan de i praksis skal gribe opgaven an. Det vil vi i den kommende planperiode rette op på så indsamlingen af de genanvendelige materialer
øges, og spildet af ressourcerne mindskes.

Hvad vil vi opnå?
Vi vil sætte fokus dels på signalværdien i at kommunen fejer for egen dør og viser sig som et godt eksempel, og dels vigtigheden af at udsortere
genanvendelige fraktioner som f.eks. papir, pap, plast, metal og glas.
Alle kommunale virksomheder og institutioner har halveret mængden af dagrenovation inden 2018.
Alle kommunale virksomheder og -institutioner er inden 2018 tilknyttet en ordning for indsamling af de samme genanvendelige fraktioner som
private husstande.
Alle kommunale virksomheder og institutioner har viden om Affaldsbekendtgørelsens krav, så de er i stand til at leve op til deres forpligtelser
om udsortering.
Vi vil udvikle et koncept for indsamling af de genanvendelige fraktioner, så det i praksis bliver nemmere for de kommunale virksomheder og 
institutioner at følge Affaldsbekendtgørelsens forpligtelser.

Hvornår?
2014-2016.

Initiativer
Kortlægge affaldsordningerne for de kommunale virksomheder og institutioner.
Undersøge kommunale virksomheder og institutioners brug af ordningerne for genanvendelige fraktioner med henblik på eventuelle
forbedringer af ordningerne.
Formidle reglerne for sortering og bortskaffelse af affald og genanvendelige materialer.
Lave fælles udbud eller aftale med entreprenør om afhentning af genanvendeligt affald ved de kommunale virksomheder og -institutioner, hvis
den enkelte institution/virksomhed ønsker det.
Tilbyde kompostbeholdere til daginstitutioner mv. til priser på lige vilkår med private husstande.

Økonomi
Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde.
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Indsatsområde 2
Hvorfor?
Farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske produkter indeholder typisk sjældne metaller. De kan genanvendes hvis affaldet sorteres og
behandles korrekt. Sjældne metaller er ikke fornybare og er ressourcekrævende at udvinde. Med tiden vil de blive mere vanskelige at udvinde, og
udvindingen vil blive mere forurenende. Når det farlige affald og de elektrisk og elektroniske produkter indsamles, kan vi lade de sjældne metaller
indgå i vores ressourcekredsløb igen. Derved sparer vi ressourcer på flere niveauer.
Et andet perspektiv er at det farlige affald og de kasserede elektriske og elektroniske produkter typisk indeholder problematiske stoffer, som kan
være til skade for natur og miljø, hvis de ryger i skraldespanden.

Hvad vil vi opnå?
Vi vil reducere mængden af farligt affald der bortskaffes gennem dagrenovation. Derfor vil vi bl.a. tilbyde de kommunale virksomheder og 
institutioner velfungerende og relevante indsamlingsordninger for farligt affald og elektriske og elektroniske produkter.
Alle kommunale virksomheder og -institutioner er tilknyttet en ordning for indsamling af farligt affald og kasserede elektriske og elektroniske
produkter inden 2018.
Alle kommunale virksomheder og institutioner har viden om Affaldsbekendtgørelsens krav, så de er i stand til at leve op til forpligtelserne om
udsortering.

Hvornår
2014-2015.

Initiativer
Kortlægge affaldsordningerne for de kommunale virksomheder og  institutioner.
Undersøge kommunale virksomheder og institutioners brug af ordningerne for farligt affald, elektriske og elektroniske produkter, og handle
på resultaterne.
Information målrettet kommunale virksomheder og -institutioner om indsamlingsordningerne for farligt affald og kasserede elektriske og
elektroniske produkter.

Økonomi
Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde.
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Indsatsområde 3
Hvorfor?
Gennem indkøb belaster vi miljøet. Vi vil minimere belastningen ved at stille krav om ressourcebevidsthed i egne indkøb så vi i Randers Kommune
prioriterer miljørigtige produkter. Miljørigtige i kraft af at de er tilknyttet en returordning og hverken er tilsat farlige stoffer eller unødige materialer.
Det kan også være at produktet er designet så det kan skilles ad, så de enkelte materialer kan genbruges eller delene udskiftes.

Hvad vil vi opnå?
Vi vil tilføje ressourcebevidste vilkår i Randers Kommunes indkøbspolitik. Gennem KomUdbud vil vi promovere miljørigtige produkter, og dermed
nedsætte mængden af affald og farlige stoffer. Vi kan få indflydelse på indkøbspolitikken gennem et tæt samarbejde med Indkøbskontoret.

Hvornår?
2014-2018.

Initiativer
Vedligeholde og udbygge samarbejdet med Randers Kommunes Indkøbskontor.
Påvirke KomUdbud for at minimere affaldsmængden af farlige stoffer.

Økonomi
Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde.
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Mål 4
Det vil lette opfyldelsen af alle vores mål hvis vi med god kommunikation fortsat kan præge den generelle holdning til, at affald er en ressource,
som vi skal have det bedste ud af. Vi vil lægge en særlig indsats hos målgruppen børn og unge. De er fremtidens voksne, nemme at præge og har
generelt stor indflydelse på deres forældres opførsel.
Vi ønsker samtidig at vores digitale løsninger bliver brugt mere. Dels fordi det sparer tid og penge, der kan bruges på andre ting, og dels fordi
digital selvbetjening vil være en udvidelse af servicen for de borgere, der får øjnene op for mulighederne.

Indsatsområder:
Holdningsbearbejdning, affald som ressource.
Skoletjenesten på Randers Affaldsterminal skal udbygges.
Øge kontakten mellem borgeren/ virksomheden og Affaldskontoret gennem digitale løsninger.
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Indsatsområde 1
Hvorfor?
Det vil lette opfyldelsen af alle vores mål hvis vi fortsat præger den generelle holdning til, at affald er en ressource, som vi skal have det bedste ud
af.

Hvad vil vi opnå?
Vi ønsker at fremme en grundholdning om at alle selvfølgelig skal sortere sit affald.

Hvornår?
2014-2018.

Initiativer
Udvikle tilgængelig information til bygherrer og byggebranchen: "Sådan planlægger man god affaldssortering på en byggeplads".
Information, der tydeliggør at tingene bliver genbrugt.
Gennemsigtighed og dokumentation. På Affaldsportalen skal man senest i 2015 kunne se Affaldsterminalens grønne regnskab, hvor affaldet
kommer hen og hvad det bliver brugt til.

Økonomi
Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for information for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette
indsatsområde.
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Indsatsområde 2
Hvorfor?
Børnene og de unge er fremtidens voksne. De er nemme at præge og har generelt stor indflydelse på deres forældres opførsel. Derfor er det
oplagt at lære dem at betragte affald som ressourcer.

Hvad vil vi opnå?
Alle børn, der starter i skolen fra 2016, skal være i berøring med mindst et af skoletjenestens tilbud mindst en gang i løbet af deres
grundskoleforløb.
Vi tilbyder forløb, som passer med relevante faglige og pædagogiske mål i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.
Mindst 500 voksne skal hvert år på rundvisning på Randers Affaldsterminal.

Hvornår?
2014-2018.

Initiativer
Fortsat åbent hus på Randers Affaldsterminal i uge 42.
Udvide skoletjenesten, så den også tager på besøg hos eleverne.
Udarbejde faglig læsning om affaldsrelaterede emner og tilbyde udlån.
Udarbejde færdige undervisningsforløb, som er tilpasset folkeskolens Fælles Mål. Evt. udarbejde en lånekasse med materialer.
Gå i dialog med teknisk skole om undervisning i sortering af byggeaffald. Tilbyde samarbejde og støtte i form af undervisning og/eller
rundvisning.

Økonomi
Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for Skoletjenesten og Affaldsterminalen. Vi forventer dog ingen ekstra udgifter forbundet
med dette indsatsområde.
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Indsatsområde 3
Hvorfor?
Digitale løsninger sparer tid og penge, der kan bruges på andre ting. Desuden er digital selvbetjening en udvidelse af servicen for de borgere, der
får øjnene op for mulighederne.

Hvad vil vi opnå?
Vi ønsker for det første at vores digitale kanaler og selvbetjeningsløsninger bliver brugt i min. 90 % af de relevante tilfælde senest i 2018. Desuden
ønsker vi at tilbyde digitale løsninger hvor det er relevant.

Hvornår?
2014-2018.

Initiativer
Oplysningskampagne om de digitale muligheder, f.eks. Dit Affald og beskedservice.
Kampagne om muligheden for at følge med på hjemmesiden, f.eks. når der ligger sne og is, og skraldemanden er forsinket.
Slutte os til affaldstjek.dk og opfordre virksomhederne til at bruge sitet.
Forbedre mobilaffald.randers.dk og informere om den.
Undersøge muligheden for visualisering på affald.randers.dk, så man f.eks. om vinteren kan se på et kort hvilke skraldespande, der ikke er
blevet tømt pga. vejrlig.

Økonomi
Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for information på affaldsområdet . Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette
indsatsområde.
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Kortlægning
I år 2012 blev der bortskaffet 78.250 tons affald fra Randers Kommune. Figuren neden for viser den procentvise fordeling af affaldet på
behandlingsform.
Fordeling af den samlede affaldsmængder

Figur 1. Kilde: Randers Kommune.
I Affaldsstrategi 2009-2012 er de nationale sigtelinjer for 2012:
- min. 65% til genanvendelse.
 ca. 29 % til forbrænding.
- max. 6 % til deponering.
Randers Kommune nåede i mål i forhold til at holde mængden af deponeret affald nede, men sendte for meget til forbrænding og for lidt til
genanvendelse. Mængden af affald, der skal gennemgå en særlig behandling, har over en årrække været svagt stigende. Det skyldes
sandsynligvis de stigende mængder af farligt affald og elektronisk affald.
Tabel 1 viser den samlede mængde affald 20092012 i Randers Kommune. Randers Kommune vurderer at ca. 15% af den samlede
affaldsmængde stammer fra erhvervsvirksomheder.
Samlede affaldsmængder

Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.
Den samlede affaldsmængde er i planperioden steget fra 76.045 ton i 2009 til 78.250 ton i 2012. En stigning i affaldsmængden på ca. 3 %.

Nyttige links
Affaldsordninger  Her kan du læse om de eksisterende affaldsordninger for husholdningsaffald i kommunen pr. 31. december 2012.
Sorterings og behandlingsanlæg  Her kan du få et overblik over Randers Kommunes sorterings og behandlingsanlæg.
Forbrændings og deponeringskapacitet  Læs mere her om Randers Kommunes deponeringskapacitet samt aftaler med forbrændingsanlæg.
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Dagrenovation
Dagrenovation stammer fra husstande, er småt nok til at komme ned i en skraldepose og er ikke er omfattet af andre indsamlingsordninger.
Indsamlingen af dagrenovation i Randers Kommune foregår som en henteordning med valgfri tømning hver eller hveranden uge. Enkelte steder
bliver der tømt to gange om ugen på grund af specielle forhold.
Man kan vælge mellem en 110 liters papirssæk, 165 liters Longopac og minicontainere på henholdsvis 180, 240, 400 og 600 liter. Enhederne
varierer i takst efter de faktiske omkostninger, hvorved der skabes incitament til at nedsætte dagrenovationsmængden.
Ved fælles bebyggelser som boligforeninger og midtbyområder vinder større enheder som undergrundscontainere på 3 m3 eller 5 m3 mere og
mere indpas. Derudover findes enkelte 4, 6, 8 og 10 m3 containere til husholdninger. Materiellet er en del af ordningen og stilles til rådighed af
dagrenovationsentreprenør med undtagelse af undergrundscontainere, komprimatorcontainere og sækkestativer. Dem skal ejendommens ejere
selv købe.
Opgørelse over dagrenovationsmateriel for både husholdninger og erhverv pr. 31.12.2012.

Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.
Tabel 2 viser mængden af dagrenovation i Randers Kommune. Dagrenovationsmængden er i perioden 20092012 faldet fra 27.415 ton i 2009 til
26.419 i 2012. Et fald på 3,6%.
Mængde af dagrenovation i Randers Kommune

Tabel 2. Kilde antal indbyggere: Danmarks statistik K4. Kilde indvejede mængder: Randers Kommune
Figur 1 viser at mængden af dagrenovation pr. indbygger i Randers Kommune i perioden 20092012 er faldet fra 290 til 275 kg. Et fald på 5,2%.

Figur 1: Kilde antal indbyggere: Danmarks statistik K4. Kilde indvejede mængder: Randers Kommune
Den største mængde dagrenovation transporteres til Randers Affaldsterminal, hvor den omlastes og efterfølgende bliver brændt på godkendte
forbrændingsanlæg. En mindre del bliver kørt direkte til forbrænding i Hammel og Hobro.
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Papir og glas
I Randers Kommune indsamles papir, glas og PET-flasker som en hente- og bringeordning.

Henteordning
Henteordningen består i at Randers Kommune indsamler papir, glas og PETflasker ved samtlige husstande i kommunen hver 4. uge.
Ved énfamilieboliger kan den enkelte boligejer vælge at indsamle papir, glas og PETflasker i 4 kassetter af i alt 152 l. Kassetterne leveres i et
stativ, og der er valgfri fordeling mellem affaldsfraktionerne papir og emballage af glas/PET-flasker.
Familieboliger kan også vælge at have en container på 240 l. Containeren er opdelt med et skillerum, så 60 % af volumen er til papir og 40 % er til
glas og PET-flasker.

Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.
Ved etageejendomme og lignende indsamles papir, glas og PETflasker i minicontainere på 240 l. og 400 l. Derudover er der ved nogle
etageejendomme etableret nedgravede undergrundscontainere, ligeledes til papir, glas og PET-flasker.

Tabel 2. Kilde: Randers Kommune.
Indsamlede mængder fra henteordningen i tons.

Tabel 3. Kilde: Randers Kommune.

Bringeordning
Bringeordningen fungerer ved at borgerne selv bringer papir, glas og PET-flasker til en af Randers Kommunes fire genbrugspladser.
Indsamlede mængder fra bringeordning i tons.

Tabel 4. Kilde: Randers Kommune.
Indsamlede total mængde fra hente og bringeordningen i tons.

Tabel 5. Kilde: Randers Kommune.
Alt indsamlet papir, glas og PET-flasker sendes til genanvendelse.
Miljøstyrelsen har i 2010 opgjort den teoretiske potentielle papirmængde fra private husstande i Randers Kommune til 6.950 ton. Potentialet er den
totale mængde papir, som skulle kunne indsamles i kommunen. Kommunerne skal i følge Miljøstyrelsen indsamle mindst 55 % af papirpotentialet
til genbrug. Det betyder at Randers Kommune skal indsamle 4.220 tons for at nå det lovbestemte krav. Det krav har Randers Kommune opfyldt i
hele planperioden.
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Organisk
Randers Kommune har en frivillig ordning for hjemmekompostering af den vegetabilske del af dagrenovationen. Hjemmekompostering skal finde
sted i en beholder beregnet til formålet. Den færdige kompost må alene anvendes på ejendommens grundareal.
Alle private husstande i kommunen har fået tilbud om køb af kompostbeholder med tilskud, hvor borgerens andel af prisen udgør 150 kr.

Tabel 1. Datakilde: Randers Kommune.
Randers Kommune har i perioden 1998-31.12.2012 solgt i alt 6.988 stk. kompostbeholdere.
Der er ikke udarbejdet et egentligt skøn over den årlige mængde af hjemmekomposteret affald.

Kom godt i gang!
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Storskrald
Storskrald fra husholdningerne i Randers Kommune indsamles både som en hente og bringeordning.

Henteordning
Henteordningen af storskrald fungerer som en fortovsafhentning, hvor borgerne i Randers Kommune kan stille storskrald frem til afhentning opdelt i
fraktionerne pap, jern og metal, elektronikaffald og brændbart. Frem til 2012 kørte storskraldsbilerne i fast rutefart over hele kommunen 6 gange
årligt. I 2012 ændredes ordningen til en bestilleordning med mulighed for afhentning 10 gange årligt.
Henteordning, mængder i tons

Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.
Henteordning i procent

Tabel 2. Kilde: Randers Kommune
Tabellen viser at genanvendelsesprocenten ligger nogenlunde stabilt på 30 % i perioden 20092012.

Bringeordning
Bringeordningen defineres ved at borgerne selv bringer affaldet til de respektive containere på en af kommunens 4 genbrugspladser. Der
modtages i dag ca. 30 forskellige fraktioner, men antallet udvides i takt med at der findes nye genanvendelsesmuligheder. Randers Kommune
vurderer at ca. 15 % af affaldet på genbrugspladserne stammer fra erhverv. Disse 15 % er trukket ud af opgørelsen.
Nedenstående tabel viser en opgørelse af de samlede mængder fra de 4 genbrugspladser samt den efterfølgende behandling af affaldet.
Bringeordning, mængder i tons
(G: genbrug, B: brændbart, D: deponi, S: specialbehandling)
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Tabel 3. Kilde: Randers Kommune.
Bringeordning i procent

Tabel 4. Kilde: Randers Kommune.
Den samlede hente- og bringeordning i procent

Tabel 5. Kilde: Randers Kommune.
I den samlede mængde affald fra hente og bringeordningen ses en svag stigning i genanvendelsesprocenten.
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Farligt affald
Farligt affald indsamles både som en hente og bringeordning.

Henteordning
Miljøbilen indsamler farligt affald 5 gange årligt ved etagebebyggelser efter fast ruteplan. Derudover køres en rute, der har faste holdepladser ved
centrale steder og dagligvarebutikker i Randers Kommune. Disse køres også 5 gange årligt.
Farligt affald indsamles også sammen med afhentningen af dagrenovationen. Randers Kommune leverer efter bestilling en miljøkasse til farligt
affald pr. husstand. Når kassen ønskes tømt, placeres den på skraldespanden. Herefter bytter skraldemanden den med en ny, når han alligevel
henter dagrenovation.
Endelig er det også muligt at aflevere batterier i en lukket, klar pose på låget af skraldespanden.
Udleverede og ombyttede miljøkasser

Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.

Bringeordning
Bringeordningen består i at borgeren selv bringer det farlige affald til en af de 4 genbrugspladser. Borgeren kan aflevere alle typer af farligt affald til
kommunens genbrugspladser.
Medicinrester og kanyler i kanylebokse skal afleveres på apoteket.
Farligt affald mængder i tons

Tabel 2. Kilde: indvejede mængder, Randers Kommune.
Ca. 9 % af det miljøfarlige affald, der er indsamlet via miljøbilen, består af fejlplaceret dagrenovation og genanvendeligt affald.
Mængden af det indsamlede farlige affald er stigende for husholdninger.
Det farlige affald bliver sendt til særbehandling hos godkendte modtagere.
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Haveaffald
Haveaffald indsamles som bringeordning til kommunens genbrugspladser.
Der modtages store mængder haveaffald, især på Randers Genbrugsplads. Affaldet komposteres eller flises på komposteringspladsen ved
Randers Affaldsterminal. Haveaffald, som er afleveret på genbrugspladserne i Asferg og Ø.Tørslev, flises dog på de enkelte pladser. Herefter
køres bioaffaldet til forbrændingsanlæg. I 2011 blev der kørt 1.177 tons til biobrændsel og i 2012 var tallet steget til 2.969 tons. Det vil sige at 7 %
af haveaffaldet blev solgt som biobrændsel i 2011 og 18 % i 2012.
Private kan hente gratis kompost på genbrugspladserne. Den øvrige omsatte kompost fra kompostpladsen køres på landbrugsjord.
Haveaffald som afleveres til genbrugspladserne i Randers, Asferg og Ø. Tørslev, vejes ikke ved modtagelse. Der er derfor tale om et kvalificeret
skøn i vurderingen af mængderne. Mængderne fra genbrugspladsen i Langå samt fra private husstande, som har fået haveaffaldet transporteret af
en vognmand, er indvejede.
Haveaffald mængder i tons

Tabel 1. Kilde, Randers Kommune
Alle private husstande i Randers Kommune har desuden mulighed for at købe en kompostkasse med tilskud. Borgerens andel af prisen udgør 300
kr.

Tabel 2. Kilde: Randers Kommune.
Randers Kommune har i perioden 2005 til 31.12.2012 solgt 1.078 stk. kompostkasser.

Hvad er haveaffald?
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Prognose
Prognosen om udviklingen i affaldsmængderne bygger på Randers Kommunes forventede befolkningstilvækst på 0.5 % årligt.
Prognosen forudsætter at udviklingen i affaldsmængderne er afkoblet fra den økonomiske udvikling, se figur 1. Figur 1 viser at affaldsmængden
målt i kg pr. indbygger har været faldende i Randers Kommune siden 2008, selvom Region Midtjylland har haft en svag økonomisk vækst målt i
BNP.

Figur 1: Indvejede affaldsmængder fra Randers Kommune
Kilde vækst: Danmarks statistik 2013
Den totale mængde affald i Randers Kommune bliver nu i 2013 vurderet til at være svagt stigende pga. den forventede befolkningstilvækst. I
nedenstående tabel er fremskrivningen af affaldsmængderne justeret i forhold til affalds og ressourceplanens initiativer.
Affaldsmængderne i prognosedelen omfatter affald fra husholdninger i Randers Kommune. Der er taget hensyn til en forventning om at
erhvervsvirksomhederne i kommunen fortsat leverer ca. 15 % af affaldet til Randers Kommunes anlæg.
Prognose for udviklingen af husholdningsaffald

Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.
Mængden af affald til genbrug forventes at stige pga. bedre sortering og indsamling af organisk affald.
Mængden af affald til forbrænding forventes at falde pga. udsortering af organisk husholdningsaffald og bedre sortering.
Mængden til deponi forventes at falde med 150 tons årligt grundet affalds og ressourceplanens initiativer.
Mængden af affald til særlig behandling forventes at være lettere stigende. Det skyldes dels befolkningstilvæksten og dels at flere affaldstyper, der
tidligere blev deponeret, fremover vil gå til genanvendelse eller anden særlig behandling.
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Økonomi
Affaldsindsamlingen er udliciteret til private entreprenører, mens myndighedsdelen og den administrative del er placeret i Miljø og Teknik.
Kommunens fire genbrugspladser samt Randers Affaldsterminal, hvor omlastningsfaciliteter og genbrugspladsen for erhverv findes, er kommunalt
ejede og kommunalt drevne.

Affaldsregnskab
Tabel 1 viser Randers Kommunes affaldsregnskab. De samlede udgifter udgør i 2012 ca. 134 mio. kr. Den samlede mængde affald behandlet
gennem kommunale ordninger er 78.250 tons. Den gennemsnitlige omkostning pr. ton affald er 1.713 kr. i 2012.
Affaldsregnskab for Randers Kommune

Tabel 1: Kilde, Randers Kommune.
Randers Kommune har i 2012 haft indtægter på knap 141 mio. kr. Indtægterne består primært af renovationsafgifter samt øvrige gebyrer, hvilke
kommunen opkræver af brugerne. Øvrige indtægter stammer fra salg af genanvendelige materialer, der er indsamlet via genbrugspladserne samt
henteordningerne for glas, papir og pap.
I 2012 er der et samlet overskud på ca. 7 mio. kr.

Husholdninger
Renovationsgebyret betales halvårligt via ejendomsskattebilletten. Renovationsgebyret dækker over følgende ordninger, som er obligatoriske:
Indsamling, transport og forbrænding af dagrenovation.
Indsamling, transport og behandling af genanvendelige fraktioner via henteordning for glas, papir, pap, jern og metal, brændbart storskrald,
elektronikskrot og miljøfarligt affald.
Håndtering og behandling af affald afleveret på genbrugspladserne for private.
Administration, information m.v.
Gebyret for indsamling og forbrænding af dagrenovation reguleres efter volumen. Gebyrerne for indsamling af genbrug via henteordning og for drift
af genbrugspladserne baseres på et fast gebyr pr. beboelsesenhed registreret i kommunens boligregister.
Se gebyrstørrelserne i boksen til højre.

Erhverv
For erhverv gælder at virksomhedernes dagrenovationslignende affald er omfattet af den kommunale indsamlingsordning. Renovationsgebyret
betales enten halvårligt via ejendomsskatteopkrævningen eller via separat opkrævning ud fra CVRnr. Prisen for indsamling og forbrænding af
dagrenovation reguleres efter volumen. Øvrige affaldsfraktioner er omfattet af anvisningsordninger.
Pr. 1.1.2012 blev det lovpligtigt at kommunerne udsender et særskilt administrationsgebyr. Gebyret dækker omkostninger til bl.a.:
Administration og planlægning af affaldsordninger
Udarbejdelse af regulativ og affaldsplaner
Affaldsdatabasen
Information og vejledning
Se gebyrstørrelserne i boksen til højre.
Virksomheder kan benytte kommunens genbrugspladser med et gyldigt adgangsmærkat i bilens forrude. Mærkaterne er prisdifferentieret i tre
kategorier:
Mærkat til virksomheder med håndværkerrelaterede branchekoder
Mærkat til øvrige virksomheder
Mærkat for aflevering af farligt affald

Nyttige links:
Udvikling i renovationsgebyrer mv. i Randers Kommune 2007-2012.
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Driftsudgifter
Rambøll har for Randers Kommune foretaget en beregning af årlige udgifter til drift af renovationsløsningerne. Udregningerne er lavet for
henholdsvis parcelhuse, boliger med fælles containerløsninger samt etageboliger med fælles nedgravede undergrundsløsninger.
Der er i beregningen taget højde for indsamlede mængder, tømningspriser, behandlingsprisen samt administrationsudgifter. Økonomiberegningen
er foretaget for renovationssystemet i 2012 samt renovationssystemet i 2018 fremskrevet med henholdsvis et scenarie, hvor der indsamles
organisk affald, og et hvor det organiske affald ikke indsamles.
I økonomiberegningen for parcelhuse 2012 er det forudsat at der indsamles dagrenovation hver uge, papir hver 4. uge samt glas, metal og hård
plastemballage hver 4. uge. For boliger i tæt/lav bebyggelse samt egentlige etageboliger er det forudsat at der i 2012 indsamles dagrenovation
hver uge, mens papir og emballageaffald indsamles hver 4. uge.
I alle økonomiberegningerne for 2018 er det forudsat at papir og emballageaffald fortsat hentes hver 4. uge.
I økonomiberegningen for 2018 med indsamling af organisk affald ved enfamilieboliger er tømningsfrekvensen for indsamling af dagrenovation
udregnet både med ugetømning og en reduktion af tømningsfrekvensen til hver 14. dag. For boliger i etageboliger er tømningsfrekvensen
reduceret med 25 % for restaffaldet.
I økonomiberegningen for 2018 uden indsamling af organisk affald er tømningsfrekvensen for indsamling af dagrenovation fastholdt som
ugetømning.
For modtagelse og håndtering af dagrenovation til forbrænding samt papir og emballage til genanvendelse er anvendt de gældende takster og
priser.
For modtagelse, forbehandling og afsætning af organisk affald til biogasanlæg er der anvendt estimerede behandlingspriser for et Komptech
anlæg. Beregningen er foretaget med de forventede mængder fra Randers Kommune. I den opgjorte behandlingsudgift pr. ton er medregnet
løbende kapitalomkostninger til forrentning og afskrivning.
Konkret er der regnet med en behandlingspris for dagrenovation på 387 kr. pr. ton for Randers Kommune. Som det fremgår af figur 1 er der
opgjort en brutto og nettoudgift, idet der forventes en indtægt på 100 kr. pr. ton som afsættes til biogasanlæg.

Figur 1: Omkostninger til drift af forbehandlingsanlæg  opgjort i kr. pr. ton.
Det fremgår af figur 1 at mængden af affald, der bliver tilført forbehandlingsanlægget, har stor betydning for driftsomkostningerne. Jo større
mængde, desto mindre udgifter pr. ton. Hvis der skal etableres et komptechanlæg, vil det derfor give god mening at etablere
forbehandlingsanlægget i samarbejde med andre leverandører af organisk affald.

Figur 2: Driftsudgifter til dagrenovationsordningerne (dagrenovation, emballage og evt. organisk affald)  opgjort i kr. pr. år pr. bolig.
Rambøll har foretaget en beregning af udgifterne til drift af indsamlingsordninger for dagrenovation, emballageaffald (metal, hård plast og glas)
samt papir i 2012-2018. Dertil kommer en beregning, hvor udgifterne til etablering og drift af en ordning for indsamling af organisk affald er lagt
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oveni.
Beregningerne viser at udgifterne pr. husstand pr. år vil stige med 164547 kr. for enfamilieboliger og mellem 157216 kr. for etageboliger, når en
indsamlingsordning for organisk affald etableres.
Rambøll har beregnet at den gennemsnitlige ekstra udgift for en indsamlingsordning for organisk affald er ca. 400 kr. pr. bolig inklusiv indkøb og
uddeling af papirsposer. Hvis man i boligen samtidig vælger at overgå til 14. dagstømning af dagrenovationen, vil der ifølge Rambølls rapport være
en nettobesparelse på 360 kr. for en enfamiliebolig.
Rambøll vurderer at omkostningerne til drift er sat konservativt, og at det derfor vil være muligt at minimere prisen i forbindelse med det konkrete
udbud af beholdere, udbud af tømningsentreprisen samt behandlingsomkostninger. Endvidere er beslutningen om at uddele papirsposer til alle
husstande samt finansiere indkøb af opsamlings og indsamlingsmateriel med til at hæve de årlige omkostninger for ordningen.
Det ovenstående er beskrevet af Rambøll for Randers Kommune i rapporten "Randers Kommune. Indsamling og håndtering af organisk affald".
Klik på linket for at se hele rapporten.
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Investeringer
Randers Kommune ønsker at tilbyde opsamlingsudstyr til opstilling hos den enkelte grundejer i enfamilieboliger og ved fælles containerløsninger i
etageejendomme. Indkøb af beholdere og containerløsninger finansieres over tømningsprisen for beholderne. Det er allerede praksis i dag for
containerne til dagrenovation, papir og emballageaffald. Der vil dog være behov for investering i nedgravede løsninger, som ikke finansieres på
samme måde. Etablering af undergrundsløsninger til indsamling af organisk affald ved allerede eksisterende undergrundsstationer vil kunne ske
løbende og er ikke en forudsætning for indsamling af organisk affald.

Tabel 1: Investeringsomkostninger, der er forbundet med indkøb af undergrundscontainere til indsamling af organisk affald ved allerede
eksisterende stationer.
Kilde: Rapport fra Rambøll: "Randers Kommune Indsamling af håndtering af organisk affald".
Omkostninger til etablering af et forbehandlingsanlæg med en kapacitet på 20.000 ton per år er oplyst af producent og leverandør. Omkostninger til
drift af anlægget, er baseret på 8 timers daglig drift, med 250 dage driftsdage årligt. Til drift af anlægget er det oplyst, at der skal bruges 2
personer.
På grundlag af oplysninger, fra producent og forhandler af Komptech forbehandlingsteknologi, er der udarbejdet et overordnet estimat over
investeringer i maskiner, udstyr og materiel samt og driftsomkostninger for forbehandling. Estimeret investeringsbehov fremgår af nedenstående
tabel.

Tabel 2: Investeringsomkostninger til opførelse af forbehandlingsanlæg.
Kilde, rapport fra Rambøll "Randers Kommune Indsamling af håndtering af organisk affald".
Afskrivning og forrentning af anlægget er indlagt i beregning af behandlingspris for organisk affald. For bygningen er der anvendt en
afskrivningsperiode på 30 år, med en restværdi på 15 %. For udstyr er der anvendt en afskrivning på 15 år med en restværdi på 15 %.
Ved beregning af kapitalomkostninger er der anvendt en rentesats på 6 % p.a.
Det ovenstående er beskrevet af Rambøll for Randers Kommune i rapporten "Randers Kommune. Indsamling og håndtering af organisk affald".
Klik på linket for at se hele rapporten.
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Vurdering af plan 2009-2012
Kommunens fire overordnede mål baserede sig på de generelle målsætninger fra Affaldsstrategi 20052008, Affaldsbekendtgørelsen og de
daværende udmeldinger fra Miljøministeriet:
Mål 1: Nedbringe mængden af produceret affald.
Mål 2: Udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt.
Mål 3: Nedsætte miljøbelastningen fra affaldet.
Mål 4: Øge kvaliteten i affaldshåndteringen.
Derudover ønskede Randers Kommune at arbejde for at mængden af dagrenovation i 2012 ikke oversteg mængderne i 2009, målt pr. borger.
Som nedenstående figur viser, har Randers Kommune formået hvert år at reducere mængden af dagrenovation pr. borger, så den er faldet fra 290
kg. pr. borger i 2009 til 275 kg i 2012. Borgerne er blevet bedre til at udsortere forskellige genanvendelige effekter i dagrenovationen og
producerer generelt mindre affald.

Figur 1: Kilde Randers Kommune.
Randers Kommune vedtog 25 målsætninger for den første 4årige periode for at opfylde affaldsplanens fire overordnede mål. I denne sides fire
underliggende punkter, et for hvert mål, er der redegjort for hvorvidt målsætningerne blev nået. Endelig er der lavet en kort statusopgørelse for de
enkelte initiativer fra Affaldsplan 20092012. Den kan du se via linkene til højre.

Status på initiativer
Vil du vide mere om initiativernes status fra sidste planperiode, så klik på de nedenstående link.
Husholdningsaffald
Erhverv
Tværgående
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Mål 1
Målsætningerne om at nedbringe mængden af produceret affald i perioden 20092012 på dagrenovationsområdet var:
1.1 Støtte op om formidling om affald, specielt i forhold til børn.
1.2 Etablere ordninger for direkte genbrug.
1.3 Optimere affaldssorteringen, så andelen af direkte genbrug øges.
1.4 Øge husstandenes hjemmekompostering af organisk affald.
1.5 Vejlede virksomheder om miljøstyring, grønne regnskaber og renere teknologis indvirkning på affaldsdannelsen  herunder fremme af intern
genanvendelse hos virksomhederne.
1.6 Styrke formidling og information om henkastet affald.
Det vurderes at målsætningerne er blevet opfyldt.
Ad. 1.1
I 2011 slog Randers Kommune dørene op for Skoletjenesten på Randers Affaldsterminal. Skoletjenesten tager imod skoleklasser fra hele
kommunen, og er oprette i samarbejde med Randers Naturcenter. Eleverne bliver vist rundt på Randers Affaldsterminal og får lov at røre, spørge
og diskutere affald og genbrug. I 2012 blev der ansat en lærer på deltid til skoletjenesten. Læreren forestår undervisningen en dag om ugen
sammen med en medarbejder fra Randers Genbrugsplads. De øvrige dage foretages rundvisningen af en medarbejder fra Affaldskontoret samt
en medarbejder fra Randers Genbrugsplads.
Ad. 1.2 og 1.3
For at øge mængderne til direkte genbrug blev GenBrugen etableret i 2011. GenBrugen er et samarbejde mellem kommunen og de tre Y´s Men´s
klubber i Randers. Kommunen stiller en bygning til rådighed på Randers Genbrugsplads, mens Y´s Men´s klubberne sørger for det praktiske. I
GenBrugen kan borgerne aflevere effekter, der kan bruges igen. GenBrugen har åbent for salg den første lørdag i hver måned. Overskuddet deles
ud til humanitære organisationer, som gør en indsats for de svageste borgere i Randers Kommune. Mellem salgsdagene er der åbent for at Blå
Kors, Mødrehjælpen, Kirkens Korshær og Perron 4 kan komme og hente gratis effekter til deres genbrugsbutikker. GenBrugen genererede i 2011
et overskud på 40.000 kr. og i 2012 et overskud på 220.000 kr.
Ad 1.4
På trods af information og tilbud om kompostbeholdere i hele planperioden er mængden af haveaffald på Affaldsterminalen ikke faldende,
tværtimod er den svagt stigende.
Ad. 1.5
Vejledning af virksomheder om miljøstyring, grønne regnskaber og renere teknologis indvirkning på affaldsdannelsen sker løbende i forbindelse
med tilsynsbesøg.
Ad. 1.6
Randers Kommune har på flere områder søgt at skabe en større opmærksomhed på henkastet affald blandt kommunens borgere.
I 2010 blev der i det husstandsomdelte affaldshæfte EXIT lagt vægt på de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med oprydningen af
det henkastede affald.
I 2011 fik samtlige elever fra 0.3. klasse i Randers Kommune udleveret en bog "Musefamilien på eventyr". Bogen blev lavet i et samarbejde
med en lokal forfatter, Eva Lange, og Randers Kommune. Bogen sætter fokus på nogle af de uheldige konsekvenser af henkastet affald.
Til lanceringen af bogen afholdt kommunen et arrangement, "Ren underholdning", på Randers Hovedbibliotek. "Ren underholdning" var en
dag med bl.a. forskellige aktiviteter, målrettet børn, om håndtering af affald.
Det har ikke været muligt at få oplyst om mængderne af henkastet affald i kommunen er faldende.
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Mål 2
Målsætningerne for at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt på dagrenovationsområdet 20092012 var:
2.1 Alle brændbare og ikkegenanvendelige materialer og produkter skal energiudnyttes.
2.2 Optimere eksisterende ordninger ved at øge kampagne og informationsindsatsen.
2.3 Løbende vurdere om nye genanvendelsesmuligheder gør yderligere udsortering relevant.
2.4 Motivere virksomheder til øget genbrug af erhvervsaffald.
2.5 Gennemføre kampagner for bedre sortering ved etageboliger.
Det vurderes at målsætningerne er blevet opfyldt.
Ad. 2.1
I Randers Kommune findes ikke et forbrændingsanlæg til affald. Kommunen har i planperioden sendt alle indsamlede brændbare og ikke
genanvendelige materialer (undtaget de mængder som deponeres) til I/S Fælles Forbrænding (Hobro), Hammel Fjernvarm Amba, Års Varmeværk
og Århus Forbrændingsanlæg, hvor affaldet energiudnyttes i forbindelse med enten varme eller elproduktion eller begge dele.
Ad. 2.2
Der er i planperioden gjort en stor indsats for at optimere indsamlingen af affald ved at informere om de eksisterende ordninger.
I det husstandsomdelte EXIT informeres årligt om de forskellige ordninger. Randers Kommune har tidligere udsendt et årligt affaldshæfte,
men i 2009 blev bladet moderniseret. Det betød at bladet ikke blot var en faktuel beskrivelse af affaldsordningerne i Randers Kommune, men
et holdningspræget magasin. Her beskriver kommunen affaldsordningerne og fortæller hvorfor affaldssortering er vigtig, både ud fra et
økonomisk og et samfundsmæssigt synspunkt.
I planperioden er der udsendt målrettet information til samtlige villaer og rækkehuse om miljøkasse og storskraldsordningen.
I et forsøgsområde er der udsendt målrettet information til villaer og rækkehuse om salg af kompostbeholdere.
Radiospots er blevet brugt til at informere om både ændringen af storskraldsskraldsordningen i 2012 og indsamling af affald i forbindelse
med vintrenes udfordringer.
Nyhedsbrevet Mere om affald bliver udsendt hvert kvartal.
Informationsindsatsen på hjemmesiden randers.affald.dk er styrket.
I 2012 blev der lavet en ny sorteringsvejledning til genbrugspladserne.
I 2011 lavede Randers Kommune en informationskampagne på genbrugspladserne under parolen "Ikke alt, der kan brænde, skal brændes".
Kampagnen blev sat i værk for at forbedre sorteringen og begrænse mængden af småt brændbart. En analyse af containeren til småt
brændbart havde forinden vist en høj grad af fejlsortering. Især mange sorte sække indeholdt mange genanvendelige materialer. Som
konsekvens heraf blev containeren til pap flyttet hen ved siden af containeren til småt brændbart.
Efter kampagnen har pladsmændene fortsat skærpet opmærksomhed på, hvad der lægges i containeren til småt brændbart.
Ad. 2.3
I planperioden er der arbejdet målrettet på at flytte flere genanvendelige fraktioner fra dagrenovationen til genbrug. Således blev
sorteringsanlægget på Randers Affaldsterminal i 2012 bygget om. Det betyder at anlægget pr. 1. januar 2013 udsorterer metalemballage
maskinelt, mens plastemballage sorteres manuelt.
På Randers Genbrugsplads blev det fra 2012 muligt at aflevere klinker og sanitet til genbrug.
Ad. 2.4
Der foregår løbende vejledning af kommunens virksomheder i forbindelse med virksomhedstilsyn. Derudover har kommunen i planperioden øget
opmærksomheden på affaldssortering ved de kommunale skoler, børnehaver og vuggestuer. Randers Kommune vil i den kommende planperiode
øge indsatsen over for de kommunale virksomheders affaldshåndtering.
Ad. 2.5
Randers Kommune er i løbende dialog med boligforeninger om affaldshåndtering ved etageboligerne. Derudover etablerede Randers Kommune i
2012 en viceværtordning. Hensigten var at lette afleveringen af farligt affald og kasseret småt elektronik for beboere i bolig og ejerforeninger og
lign. Ordningen erstatter miljøbilens rutekørsel i kommunen fra januar 2014.
Derudover bliver der løbende bygget nærgenbrugsstationer til storskrald. Ved udgangen af denne planperiode er der bygget 13 stationer, og der
er flere under opbygning.
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Mål 3
Målsætningerne for at nedsætte miljøbelastningen fra affaldet i perioden 20092012 på dagrenovationsområdet var:
3.1 Miljøbelastende stoffer erstattes med mindre miljøbelastende stoffer, f.eks. ved regulering af spild og affald i miljøgodkendelserne og henstilling
i forbindelse med tilsyn.
3.2 Informere og regulere, så affald til specialbehandling  herunder farligt affald  holdes adskilt fra øvrigt affald og bortskaffes miljømæssigt
forsvarligt.
3.3 Stille krav til køretøjernes miljøbelastning ved affaldsindsamlingen.
3.4 Understøtte valg af affaldsløsninger ved at gennemføre vurderinger og sammenligninger af ordningernes økonomiske og miljømæssige
konsekvenser.
3.5 Have fokus på omfanget af transport af affald.
Det vurderes, at målsætningerne er blevet opfyldt.
Ad 3.1
Der foregår løbende vejledning af kommunens virksomheder i forbindelse med virksomhedstilsyn. Kommunen har derudover øget
opmærksomheden på affaldssortering ved de kommunale børnehaver og vuggestuer. Randers Kommune vil i den kommende planperiode øge
indsatsen for virksomhedernes affaldshåndtering.
Ad. 3.2
Randers Kommune har i planperioden arbejdet målrettet på at nedsætte miljøbelastningen fra affaldet:
I 2009 blev kampagnen "Scor kassen" igangsat. "Scor kassen" var en kampagne målrettet samtlige villaer og rækkehuse i kommunen for at
informere om miljøkassen til det farlige affald.
I det årlige husstandsomdelte affaldshæfte EXIT bliver der hvert år informeret om miljøkassen og miljøbilen, ofte i særskilte artikler.
I 2012 oprettede kommunen en ny viceværtordning for farligt affald målrettet bolig og ejerforeninger og lign. Viceværtordningen er et
samarbejde mellem Randers Kommune og viceværterne.
Ad. 3.3
I forbindelse med udbud er det muligt at opstille forskellige miljøparametre. I denne planperiode har der bl.a. været udbud på indsamling af
storskrald. I udbuddet har Randers Kommune skærpet kravene til EUROnormen, og går således målrettet efter den højeste mulige EUROnorm 5.
Ad 3.4
Randers Kommune har vurderet at det inden for planperioden ikke gav mening at undersøge valg af affaldsløsninger, da kommunen på nuværende
tidspunkt ikke ønsker at prioritere en eventuel omlægning.
Ad 3.5
I 2012 blev storskraldsindsamlingen ændret fra en ruteindsamling, hvor storskraldsbilerne kørte i fast rutefart 6 gange årligt i hele kommunen, til en
bestilleordning med mulighed for afhentning af storskrald 10 gange årligt. Det betyder at kommunen kun henter storskrald, hvor der er noget at
komme efter. Denne ændring har betydet en reducering i antal kørte kilometer fra 40.190 km i 2011 til 16.075 km i 2012 .
Derudover har alle kommunens genbrugspladser i planperioden fået komprimatorcontainere til pap. Det betyder at en container til pap nu rummer
ca. 3 ton pap mod tidligere ca. 800 kg. De tre små pladser har også fået komprimatorcontainere til småt brændbart, så de nu kan rumme 6 ton
mod tidligere 2 ton. Det betyder en væsentlig reduktion i antallet af kørte kilometre. Randers Genbrugsplads har ikke fået en komprimator til småt
brændbart. Det skyldes at affaldet herfra i første omgang kun skal transporteres 200 m til opsamlingspladsen på Randers Affaldsterminal.
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Mål 4
Målsætningerne for at øge kvaliteten i affaldshåndteringen i 20092012 var på dagrenovationsområdet:
4.1 Transportørerne yder en god service og håndterer affaldet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.
4.2 Øge samarbejdet med Affaldskontorets transportører.
4.3 Yde god service særligt over for virksomheder og borgere.
4.4 Tilpasse genbrugspladserne til brugernes behov.
4.5 Indrette affaldsordningerne, så de tilpasses behovet.
4.6 Styrke samarbejdet med eksterne sparringspartnere som boligforeninger.
4.7 Fokus på nye genanvendelsesmuligheder for affaldsfraktioner fra genbrugspladser.
4.8 Videreudvikle webbaserede selvbetjeningsløsninger.
4.9 Indføre brug af elektronisk chip på skraldspande for at kvalitetssikre og optimere kørslen
Det vurderes at målsætningerne er blevet opfyldt.
Ad 4.1 og 4.2
I forbindelse med entreprisekontrakten for indsamling af dagrenovation, genbrug og storskrald blev en webbaseret løsning, NetDialog
Borgerhenvendelse, taget i brug. Det sikrer at transportørerne yder en god service. NetDialog er et dialogforum mellem borger, renovatør og
kommune. Det betyder at alle 3 parter kan indberette henvendelser om renovationsforhold. Borgeren kan klage over manglende tømning eller
andet, renovatøren kan indberette til kommunen, f.eks. om manglende tømninger og begrundelser herfor. Kommunen registrerer alle henvendelser
med en status. Denne status styrer hvordan henvendelsen skal behandles, f.eks. om den skal til til intern behandling i kommunen eller til udbedring
hos renovatøren.
I hele planperioden blev der afholdt månedsmøder mellem transportøren og kommunen. Her var rapporterne fra NetDialog et vigtigt
styringsværktøj, der sikrede at det fortsatte serviceniveau blev opretholdt.
I hele planperioden har Affaldskontoret været i tæt kontakt med de transportører, som står for indsamlingen af farligt affald og tømning af
undergrundscontainere. De udfordringer, som er opstået, er løst via personlig kontakt mellem Affaldskontoret og transportørerne. På den måde er
eventuelle problemer blevet løst løbende.
Ad 4.3
Der er i løbet af planperioden arbejdet på flere områder for at øge servicen til borgere og virksomheder.
I 2010 blev der sat en elektronisk chip på alle containere til dagrenovation og genbrug. Chippen registrerer hvornår containeren er blevet
tømt. Derved er det muligt at kvalitetssikre indsamlingen af dagrenovation og genbrug.
Det digitale område er blevet styrket. Der er bl.a. kommet en række selvbetjeningsløsninger på affaldsområdet. Dermed er det muligt for
borgere og virksomheder at blive serviceret når det passer dem.
Ved at benytte NetDialog er det muligt for kommunen at kontrollere afhentningen af affald og genbrug hos borgerne, så borgerne får en så
god service som muligt.
Personalet på genbrugspladserne bliver løbende uddannet i konflikthåndtering, farligt affald, førstehjælp mv. Dermed er de altid er i stand til
at yde en god service.
Fra 2011 blev det muligt for de kommunale vuggestuer og børnehaver, der har affald som i art og mængde svarende til en almindelig
husholdning, at få hentet storskrald, genbrug og farligt affald på samme vilkår som private husstande.
Ad. 4.4
I planperioden er der arbejdet med et nyt design af skiltene på genbrugspladserne. Det medførte at Randers Genbrugsplads i 2012 fik opsat
opdaterede og entydige skilte. De øvrige genbrugspladser får opsat nye skilte i den kommende planperiode.
Ad. 4.5
For at indrette affaldsordningerne, så de er tilpasset behovet, har Randers Kommunen i planperioden:
Indført viceværtordningen til bolig og ejerforeninger og lign. i forbindelse med indsamling af farligt affald og kasseret småt elektronik.
Fra 2011 tilbudt kommunale vuggestuer og børnehaver at have samme ordninger som de private husholdninger. Det betyder at de
kommunale vuggestuer og børnehaver kan få genbrugscontainer og miljøkasse samt tilmelde sig storskrald på samme vilkår som private
husholdninger. Denne ændring blev indført efter Randers Kommune undersøgte de kommunale vuggestuer og børnehavers sorteringsvaner
og ønsker til eventuel affaldssortering. Ca. 70 % af de kommunale vuggestuer og børnehaver benytter sig nu af ordningerne.
I 2012 vedtog Randers Kommune at private borgere pr. 1. januar 2013 må aflevere plast og metalemballage i genbrugscontaineren, som
tidligere kun var til emballage af glas.
I 2012 vedtog Randers Kommune at der i 2013 i den centrale del af Randers By skal etableres cityundergrundscontainere. Det er en ordning
målrettet den del af Randers Midtby, hvor der er blandet bolig og erhverv. Randers Kommune arbejder videre med etableringen af
cityundergrundscontainerne i den kommende planperiode.
Ad. 4.5
Randers Kommune arbejder løbende på at styrke samarbejdet med eksterne sparringspartnere som f.eks. boligforeninger ved at invitere dem til
årlige dialogmøder.
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Ad 4.6
Randers Kommune er i løbende kontakt med forskellige modtagere om at etablere flere sorteringsmuligheder på genbrugspladserne. Det har ført
til at det på Randers Genbrugsplads i 2012 forsøgsvis blev muligt at aflevere sanitet og klinker.
Ad 4.7
I planperioden har der været arbejdet målrettet med at etablere flere webbaserede løsninger. Det er nu muligt via randers.affald.dk at:
Bestille afhentning af storskrald
Købe sækkemærker
Henvende sig til Affaldskontoret om dagrenovation
Bestille ændring af sin husstands affaldsordninger
Bestille miljøkasse
Købe kompostbeholdere
Tjekke for aflysninger og forsinkelser ved afhentning af affald/genbrug
Købe adgangsmærkater til genbrugspladsen (erhverv)
Tjekke i Affaldsguiden hvordan forskellige kasserede produkter kan bortskaffes. Affaldsguiden viser bl.a. nummeret på den relevante
container på genbrugspladsen.
Derudover er der i løbet af planperioden arbejdet målrettet på at få tilknyttet SMSservice til flere af ordningerne. Det er nu muligt at modtage en
SMS inden genbrugsbeholderen bliver tømt og inden tidsfristen for tilmelding til afhentning af storskrald udløber. Endelig er det muligt at modtage
en SMS hvis der sker ændringer i afhentningen af affald/genbrug.
I 2011 fik kommunen udarbejdet en mobilløsning til smartphones. Her kan man finde Randers Kommunes Affaldsguide, hvor man kan slå op,
hvordan man bedst kommer af med forskellige typer affald. Derudover kan man finde genbrugspladsernes åbningstider, se hvornår affald og
genbrug bliver hentet, bestille afhentning af storskrald og meget mere. Tilgå mobilløsningen ved at scanne QRkoden i boksen til højre.
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Miljøvurdering
Baggrund for screeningen
Den 21. juli 2004 trådte bestemmelserne om 'Miljøvurdering af planer og programmer' i kraft. Lovens formål er at fremme bæredygtig udvikling.
Midlet er at sikre at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Ovenstående planforslag er omfattet af Lov om miljøvurdering. Der er således foretaget en indledende vurdering i forhold til lovens bilag 3 og 4
samt en vurdering i forhold til en række miljøkategorier.
Formålet med nærværende screening er at afklare om der efterfølgende skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering eller ej.
Se screening for miljøvurdering i boksen til højre.

Planforslaget går ud på at udnytte affaldets ressourcer
Affaldsplanens overordnede formål er at øge genanvendelsesprocenten for affaldet i Randers Kommune. Dette realiseres for husholdningsaffald
ved dels at optimere allerede eksisterende indsamlingsordninger for genanvendelige fraktioner, og dels via etablering af en indsamlingsordning for
organisk affald.
Planen lægger endvidere op til at øge genanvendelsesprocenten ved at fokusere på bedre sortering af erhvervsaffald indvejet på Affaldsterminalen
til deponi.
Således sigter planen mod en øget udnyttelse af affaldets ressourcer, bl.a. ved optimering af indsamlingsordningerne og en øget
informationsindsats.
I forbindelse med indsamlingen af organisk affald vil Randers Kommune undersøge hvilke afsætningsmuligheder, der bedst passer til kommunens
behov, herunder undersøge fordele og ulemper ved en eventuel etablering af et forbehandlingsanlæg til organisk affald.

Konklusion
Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2. I screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer,
herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 1, stk. 2, skal omfatte. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen til ikke at kunne
få en væsentlig indvirkning på miljøet, og det er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. Realiseringen af affaldsplanen indebærer øget
udnyttelse af affaldets ressourcer, og har dermed en overordnet positiv påvirkning af miljøet.

Nyttige links:
Her kan du se Randers Kommunes miljøvurdering. Det er en samlet vurdering af, hvorvidt affaldsplanen kan få indvirkning på miljøet.
Screening for miljøvurdering
Lov om miljøvurdering
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Affaldsordninger
Indsamlingsordningerne for husholdningsaffaldet er i Randers Kommune reguleret gennem Randers Kommunes
Regulativ for Husholdningsaffald fra 22.12.2011.
I Randers Kommune er der pr. 31.12.2012 følgende affaldsordninger for husholdningsaffald:
Ordning

Ordningstype

Indsamler

Dagrenovation:
Etageejendomme med
undergrundscontainere

Hente

HCS

Øvrige boligtyper

Hente

Miljø Team A/S

Papir:
Etageejendomme med
undergrundscontainere

Hente
Bringe (genbrugsplads)

HCS
Borger

Hente
Bringe (genbrugsplads)

Miljø Team A/S
Borger

Hente
Bringe (genbrugsplads)

HCS
Borger

Hente
Bringe (genbrugsplads)

Miljø Team A/S
Borger

Hente (miljøbil)
Bringe (genbrugsplads)

MKV A/S
Borger

Hente (renovatør)
Bringe (genbrugsplads)

Miljø Team A/S
Borger

Hente (miljøbilen)
Bringe (genbrugsplads)

MKV A/S
Borger

Hente (renovatør)
Bringe (genbrugsplads)

Miljø Team A/S
Borger

Hente (storskrald)
Bringe (genbrugsplads)

Marius Pedersen
Borger

PVC:
Alle boligtyper

Bringe (genbrugsplads)

Borger

Imprægneret træ:
Alle boligtyper

Bringe (genbrugsplads)

Borger

Øvrige boligtyper

Glas og PET-flasker:
Etageejendomme med
undergrundscontainere
Øvrige boligtyper

Farligt affald:
Etageejendomme med
undergrundscontainere
Øvrige boligtyper

Bærbare batterier og
akkumulatorer:
Etageejendomme med
undergrundscontainere
Øvrige boligtyper

Pap:
Alle boligtyper

Elektriske og elektroniske
produkter:
Etageejendomme med
undergrundscontainere
Øvrige boligtyper

Ikke forurenet bygge- og
anlægsaffald:
Alle boligtyper
Haveaffald:
Alle boligtyper
Storskrald:
Alle boligtyper

Hente (miljøbilen)
Bringe (genbrugsplads)
Hente (storskrald)
Bringe (genbrugsplads)

MKV A/S
Borger
Marius Pedersen
Borger

Bringe (genbrugsplads)

Borger

Bringe (genbrugsplads)
Hjemmekomposteres

Borger
Borger

Hente

Marius Pedersen

Henteordninger for dagrenovation, genanvendeligt affald, storskrald og farligt affald er kommunale ordninger, med
udlicitering af indsamlingen.
•
•

•

•

Miljø Team A/S har i planperioden stået for indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald.
Kontrakten udløber d. 31.8.2015.
HCS har i planperioden stået for indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede
undergrundscontainer.
Kontrakten udløber d. 31.8.2013.
HCS har frem til d. 31.12.2011 stået for indsamlingen af storskrald.
Siden 1.1.2012 er det Marius Pedersen, der har forestået indsamlingen.
Kontrakten udløber d. 31.12.2014.
MKV A/S har i planperioden stået for indsamlingen af miljø farligt affald på årlig kontrakt.

Sorterings- og behandlingsanlæg
Affaldshåndteringen i Randers Kommune finder sted på:
•

Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64
o Genbrugsplads for private og erhverv
o Komposteringsplads
o Omlastestation
o Deponi
o Sorteringsanlæg for plast, glas og metal
o Sorteringshal for sortering af bl.a. metaller og storskrald

•
•
•
•

Asferg Genbrugsplads, Hulvejen 3, Asferg, 8900 Fårup
Langå Genbrugsplads, Kærsangervej 12, 8870 Langå
Randers Genbrugsplads, Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ
Øster Tørslev Genbrugsplads, Udbyhøjvej 506, Ø. Torslev, 8983 Gjerlev

Forbrændings- og deponeringskapacitet
Der findes ikke et forbrændingsanlæg i kommunen, men Randers Kommune er medejer (40 %) af
I/S Fælles Forbrænding. Affaldet omlastes således på Randers Affaldsterminal og transporteres
videre til forbrænding andetsteds. Randers Kommune har i de kommende år kontrakt på
forbrænding af ca. 45.000 ton affald bestående af flere aftaler.
Reno Vest (Års)

en kontrakt, der løber frem til udgangen af 2015 på 20.000 ton om året.

I/S Fælles Forbrænding

aftale om levering af 10.300 ton om året, frem til udgangen af 2015.

Århus

en aftale, der løber frem til udgangen af 2015 på 5.000-10.000 ton om
året.

Hammel

en aftale, der løber frem til udgangen af 2018 på ca. 2.000 ton om året.

Randers Kommunes behov for forbrændingskapacitet bliver konstant reduceret, da udsorteringen
af affaldet bliver bedre. Især med udsortering af bioaffald forventer Randers Kommune et kraftigt
fald i mængden af affald til forbrænding. Det forventes derfor, at der ikke vil være problemer med
afsætning af det brændbare affald i den kommende planperiode.
På deponeringspladsen, på Randers Affaldsterminal, modtages fraktioner, som ikke kan eller må
genbruges eller forbrændes. Ud over at modtage almindelig deponerbart affald, som forurenede
byggematerialer, er der etableret et specielt deponi for asbest/ eternitaffald.
Deponiaffald i alt mængder i tons
Fraktion
2009
Deponiaffald
6.298

2010
7.092

2011
6.465

2012
5.944

Randers Kommune anviser ikke til yderlige deponeringsanlæg.
I takt med, at der findes nye genanvendelsesmetoder for et stigende antal affaldstyper, og
udsorteringen bliver bedre, vil behovet for deponeringskapacitet falde. Det betyder, at den
anslåede levetid for deponeringsanlægget strækker sig frem til 2037.

Økonomi
Udvikling i renovationsgebyrer m.v. Randers Kommune 2007-2012

Gebyrer og takster (eksklusiv moms)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dagrenovation
110 l pose med 1 ugentlig tømning
110 l pose med tømning hver 14. dag
110 l pose - sommerhustømning
165 l longopac med 1 ugentlig tømning
180 l minicontainer med 1 ugentlig tømning
180 l container med tømning hver 14. dag
240 l container med 1 ugentlig tømning
240 l container med tømning hver 14. dag
400 l container med 1 ugentlig tømning
400 l container med tømning hver 14. dag
400 l container med 2 ugentlige tømninger
600 l container med 1 ugentlig tømning
600 l container med tømning hver 14. dag
600 l container med 2 ugentlige tømninger
600 l containere -kolonihaveordning
4 kbm vip container med 1 ugentlig tømning
4 kbm vip container med 2 ugentlige tømninger
6 kbm vip container med 1 ugentlig tømning
6 kbm vip container med 2 ugentlige tømninger
8 kbm vip container med 1 ugentlig tømning
8 kbm vip container med 2 ugentlige tømninger
10 kbm vip container med 1 ugentlig tømning
10 kbm vip container med 2 ugentlige tømninger
3 kbm undergrundscontainer med 1 ugentlig tømning
3 kbm undergrundscontainer med 1 tømning hver 14. dag
5 kbm undergrundscontainer med 1 ugentlig tømning
5 kbm undergrundscontainer med 1 tømning hver 14. dag
Komprimatorcontainer m 1 ugentlig tømning
Komprimatorcontainer m 1 tømning hv. 14. dag
Komprimatorcontainer m 2 ugentlige tømninger
Behandlingsafgift
Tilmeldingsgebyr
Ekspeditionsgebyr

864
532

2.586
1.807
5.171
3.314
2.339
6.628

902
470
470
1.290
1.338
716
1.642
816
2.737
1.613
5.364
3.519
2.032
6.924

1.020
514
611
1.380
1.457
762
1.636
1.073
2.437
1.389
4.874
3.257
1.739
6.514

10.595
21.191
12.773
25.546
14.356
28.712
15.939
31.877
5.346

10.837
21.674
13.159
26.317
14.891
29.781
16.623
33.245
5.548

7.227

7.574

34.656
17.328
69.312
582
150
50

35.680
17.840
71.359
625
150
50

261

361

1.252
1.292
864
1.632

1.110
560
667
1.500

11.256
21.717
12.601
23.249
13.925
25.569
15.421
28.163
7.557
3.779
9.428
4.714
38.046
19.023
76.092
622

1.771
1.168
2.631
1.505
5.262
3.505
1.875
7.010
2.080
12.611
24.342
14.169
26.172
15.702
28.876
17.426
31.883
8.476
4.238
10.618
5.309
42.710
21.355
85.420
631

1.110
560
667
1.500
1.581
828
1.771
1.168
2.631
1.505
5.262
3.505
1.875
7.010
2.080
12.611
24.342
14.169
26.172
15.702
28.876
17.426
31.883
8.476
4.238
10.618
5.309
42.710
21.355
85.420
631

1.090
550
657
1.468
1.544
809
1.723
1.145
2.549
1.417
5.099
3.380
1.813
6.760
1.980
12.277
23.669
13.645
25.114
14.989
27.438
16.525
30.066
8.221
4.111
10.175
5.088
41.337
20.668
82.674
645

150

150

150

150

287
143

370
185

470
235

470
235

330
165

320

330

480

480

460

900
900
690
400
508
200

900
900
679
400
508
40
170

Genbrug m.v.
Pr. registreret beboelseslejlighed
Pr. registreret beboelseslejlighed, sommerhuse

Genbrugspladser
Pr. registreret beboelseslejlighed

Affaldsterminalen
Blandet affald til deponi pr. tons, inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton
Mineralsk affald til deponi pr. tons, inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton
Brændbart erhvervsaffald og storskrald til forbrænding, pr. tons ink. statsafgift
Sorteringsgebyr for usorteret erhvervsaffald og storskrald
Jordfyld pr. ton, inkl. statsafgift på 375 kr. pr. ton
Lettere forurenet jord til jorddeponi pr. ton
Haveaffald til kompostering

667
400
408

667
400
408

677
400
408

900
900
677
400
508

200

200

200

200

Erhverv
Erhvervsadministrationsbidrag, uanset virksomhedstype
Erhvervsgrundgebyr 0-499 m2
Erhvervsgrundgebyr 500-1999 m2
Erhvervsgrundgebyr 2000 m2 og opefter

260
175*
300*
500*

175*
300*
500*

175*
300*
500*

1.500
1.500

1.500
1.500

1.500
1.500

Erhvervsanvendelse af genbrugspladserne
Mærkat, Håndværkere og gartnere, pr. stk.
Mærkat, Øvrige virksomheder, pr. stk.
Mærkat til farligt affald, pr. stk.
*Før 2010 skulle erhverv betale et administrationsgebyr udfra virksomhedens areal.
I 2010 blev administrationsgebyrets størrelse fastlagt udfra antal ansatte.

3.680
460

3.680
460

4.000
500
800

Husholdningsaffald
Gennemført

Delvist gennemført

Ikke gennemført

Informationskampagne om hjemmekompostering m.m.
Informationskampagne for udsortering af emballageaffald til genbrug
Informationskampagne for miljøkasse
Dagrenovation

Undersøge muligheden for at fjerne containere fra offentlige arealer.
Affaldskontoret har i planperioden ad 2 omgange adresseret problemet til
ejerne af de ejendomme, hvor der står containere på offentlige arealer. På 13
af adresserne er containerne efterfølgende fjernet. På 20 adresser er der ingen
ændring sket med placeringen af containerne. Randers Kommune følger op i
næste planperiode.
Understøtte initiativer for direkte genbrug

Storskrald

Informationskampagne for udsortering af pap
Undersøge alternativer til eksisterende ordning
Formidling af storskraldsordningen fx SMS-service
Etablere netværk og støtte op om boligforeninger og andre boligområders
gårdmænd og viceværter
Evaluere miljøbilordningen

Etageboliger

Undersøge muligheder for indsamling af farligt affald og batterier ved
etageboliger
Undersøge muligheder for direkte genbrug
Undersøge om der kan opstilles container til pap og evt. flamingo
Efter ønske deltage i interne møder i boligforeninger mv.
Evaluere eksisterende ordninger og tilbud mht. emballageaffald

Emballageaffald

Optimere tømning af undergrundscontainere til papir og glas
Undersøge muligheden for at fjerne containere fra offentlige arealer
Affaldskontoret har ad 2 omgange adresseret problemet til ejerne af de
ejendomme hvor der står containere på offentlige arealer. På 13 af adresserne

er containerne efterfølgende fjernet. På 20 adresser er der ingen ændring sket
med placeringen af containerne. Randers Kommune følger op i næste
planperiode.
Undersøge om andre plastfraktioner/drikkedåser kan bortskaffes via
storskraldsordningen eller genbrugsbeholdere
Informationskampagne om aflevering af øvrige metalemballager på
genbrugspladserne
Evaluering af ”apotekerordning”
Farligt affald

Randers Kommune nåede i planperioden ikke at evaluere
”apotekerordningen”. Evalueringen overføres til næste planperiode.
Implementering af ID-tags til kvalitetssikring og optimering af kørsel
Vurdering af miljøparametre ved udbud
Optimere tømning af undergrundscontainere
Temadage med dagrenovationsrenovatør

Kontraktstyring

Servicemåling på udførelsen af kontraktområder/kontraktopfølgning via
indberetninger/inddatering
Udføre tilfredshedsundersøgelser af henteordningerne
Randers Kommune har vurderet, at det ikke gav mening med en
tilfredshedsundersøgelse, da kommunen på nuværende tidspunkt ikke ønsker
at prioritere ressourcerne på en eventuel omlægning

Erhverv
Gennemført

Delvist gennemført

Undersøge mulighederne for direkte genbrug
Rådgivning

Affaldshåndtering
Affaldsforebyggelse
Tilsynskampagne rettet mod mindre virksomheder

Emballageaffald

Farligt affald

Information om genanvendelse
Aflevering og indsamling i midtbyen og institutioner
Der sættes fokus på behandling af specielle fraktioner
Tilsyn, rådgivning og information

Ikke gennemført

Tværgående
Gennemført

Delvist gennemført

Ikke gennemført

Undersøge mulighederne for direkte genbrug
Informationskampagner målrettet skoler, institutioner og det offentlige rum
Affaldshåndtering på rastepladser.
Randers ren
kommune

Randers Kommune arbejder pt. med de traditionelle løsninger med opstilling
af almindelige beholdere. Randers Kommune overvejer at undersøge andre
muligheder, f.eks. andre beholdertyper med stor åbning, som kan anvendes fra
biler i fart, og som fungerer som en undergrundscontainer.
Affaldshåndtering i midtbyen
Affaldsanalyser
Skoletjeneste på Randers Affaldsterminal
Undervisningsmateriale til skoler og andre målgrupper
Kampagner/informationsmaterialer om affald og genbrug

Formidling

Undersøge borgernes ønsker til information
Informationer tilgængelige på nettet
Udsende nyhedsbreve o. lign.
Dialog med borgere og virksomheder om sortering og behandling af affald
Øge genbrugspladsernes funktion som informationskanal
Brugerundersøgelser
Erhvervs adgang til genbrugspladserne

Genbrugspladser

Erfaringsudveksling omkring erhverv på genbrugspladser
Ens-/indretning af genbrugspladserne herunder åbningstider, skiltning og
containere
Kampagnedage
Webbaserede borger- og entreprenørrelaterede tilbud udbygges

Service og
kvalitet

Udnytte ID-tags’ muligheder
Gebyrer og budgetternes gennemsigtighed øges
Samarbejde med ”ambassadører” i foreninger, offentlige institutioner og
boligforeninger
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1.

INDLEDNING
Denne rapport indeholder et forslag til organisering af indsamling af organisk affald i Randers
Kommune. Notatet skal indgå som delelement i kommunens affalds- og ressourceplan. Notatet
bekriver detaljeret et forslag til kildesortering, indsamling og håndtering af organisk affald fra
husholdninger. Beskrivelsen omfatter kildesortering og indsamlingssystemer for enfamilieboliger,
etageboliger med containerløsninger samt etageboliger med undergrundsløsninger med udgangspunkt i at opnå optimal kvalitet og kvantitet med henblik på forbehandling, produktion af
biogas samt genanvendelse af "materialerne" til jordbrugsformål.
Ud over en detaljeret beskrivelse gennemføres en analyse af den afledte betydning for genanvendelsesprocenten, klimaeffekt (sparet CO2 udledning) samt økonomi (investeringer og driftsomkostninger).
En tilsvarende analyse af håndtering af den "tørre" genanvendelige del af dagrenovationen samt
håndtering af restaffaldet gennemføres for så vidt angår genanvendelsesprocent og klimaeffekt.
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2.

RESUME
Der er i dette notat udarbejdet et forslag til implementering af en obligatorisk ordning for indsamling af organisk affald fra alle husstande i Randers Kommune.
Randers Kommune indkøber spande til opsamling af organisk affald i hjemmet, og 2 gange årligt
uddeles poser til isætning i disse spande.
Opsamlingsmateriel til organisk affald i form af beholdere, minicontainere eller undergrundscontainere indkøbes af Randers Kommune, og afskrives over 10 år.
Der forudsættes etableret et forbehandlingsanlæg til det organiske affald, som skal sikre at affaldet kan afsættes til biogasanlæg 90 %, gødningsprodukt til landmænd 5 % og forbrænding 5 %.
Hvis alle husstande i Randers Kommune er omfattet af en obligatorisk indsamlingsordning for organisk affald vil det være muligt, at sikre en genanvendelse på 43 % i 2018 og 48 % i 2024 af
dagrenovationen (dvs. genanvendelse af emballage affald i form af glas, metal og plast samt papir og organisk affald). Det skal ses i forhold til at der i 2012 i Randers Kommune blev genanvendt 22 % af dagrenovationen (hvor det kun var indsamling af glas og papir). Såfremt det organiske affald ikke bliver en obligatorisk indsamlingsordning vil genanvendelsen stige til 25 % i
2018 og 26 % i 2024 (med indsamling af emballageaffald i form af glas, metal og plast samt papir).
Der er endvidere foretaget en beregning af klimaeffekten ved indførelse af en obligatorisk indsamlingsordning for det organiske affald fra alle husstande i Randers Kommune. Klimaeffekten er
beregnet som sparet CO2 emission ved enten at genanvende eller forbrænde affald med energiudnyttelse fremfor deponering.
I 2012 (hvor der kun var indsamling af glas og papir til genanvendelse og restaffald til forbrænding) er klimaeffekten beregnet til -22.355 ton CO2/år. Hvis der indføres en obligatorisk ordning
for indsamling af organisk affald er klimaeffekten i 2018 beregnet til -38.579 tons CO2/år og i
2024 til -42.904 tons CO2/år (dvs. ved genanvendelse af emballage affald i form af glas, metal
og plast samt papir og organisk affald samt forbrænding af restaffaldet med energiudnyttelse).
Såfremt det organiske affald ikke bliver en obligatorisk indsamlingsordning vil klimaeffekten kunne opgøres til -32.773 CO2/år i 2018 og -37.054 tons CO2/år (med indsamling af emballageaffald
i form af glas, metal og plast samt papir til genanvendelse og energiudnyttelse af restaffaldet).
Der er foretaget en beregning af udgifterne til drift af indsamlingsordninger for dagrenovation,
dvs. indsamling af restaffald, emballageaffald i form af metal, plast og glas samt papir i 2012 og
2018 henholdsvis uden indsamling af organisk affald og med etablering af en ordning for indsamling af organisk affald. Beregninger viser, at udgifterne pr. husstand pr. år vil stige med164-547
kr. for enfamilieboliger og mellem 157-216 kr. for etageboliger ved indførelse af indsamlingsordning for organisk affald i 2018.
Der er et investeringsbehov for indkøb af undergrundscontainere på 5,1 mio. kr.
Der er endvidere et investeringsbehov på etablering af et forbehandlingsanlæg på 15 mio. kr.
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3.

HVORFOR INDSAMLING AF ORGANISK AFFALD
I Danmark bortskaffes hovedparten af dagrenovationen i dag på affaldsforbrændingsanlæg,
hvorved der produceres elektricitet og varme. Der er imidlertid et stort potentiale for at øge genanvendelsen af materialeressourcerne i dagrenovationen, da dagrenovationen bl.a. indeholder
organisk affald samt materialeressourcerne papir, pap, glas, metal og plast.
En national satsning på øget genanvendelse og materialenyttiggørelse er i overensstemmelse
med grundelementerne i den danske affaldspolitik, der bl.a. fokuserer på at forebygge miljøpåvirkninger og tab af ressourcer.
Randers Kommune har allerede taget store skridt for at øge genanvendelse af dagrenovationen
ved at indsamle glas, papir, metal og plast ved de private husstande. Kommunen lever derfor allerede nu op til den europæiske målsætning om senest i 2015 at have indført særskilt indsamling
af papir, metal, plastik og glas fra private husholdninger1.
På det europæiske plan er der foruden målsætningen om igangsættelse af særskilte indsamlingsordninger, også en målsætning om at medlemslandene sikre, at minimum 50 % (vægtprocent) af
affaldet fra husholdningerne indsamles med henblik på genanvendelse i 2020. I affaldsdirektivet
står f.eks. papir, metal, plastik og glas fra husholdninger og om muligt fra andre kilder, såfremt
disse affaldsstrømme svarer til affald fra husholdninger. Husholdningsaffaldet består foruden
dagrenovationen også af storskrald og haveaffald. På europæisk plan er der desuden overvejelser
i gang om at opstille EU-mål for genanvendelse af bioaffald, som også omfatter det organiske affald i dagrenovation.
På det nationale plan forventes der offentliggjort en ny ressourcestrategi i 2013. Den nuværende
strategi dækker perioden 2009-2012, og opfølgningen har været længe ventet, da målsætninger
og indsatsområder var tænkt som pejlemærker for den kommunale affaldsplanlægning.
Miljøministeren har udmeldt2, at affaldsbranchen skal spille en væsentlig rolle i den kommende
ressourcestrategi. Udmeldingen var, at Danmark skulle være et foregangsland i europæisk sammenhæng, så udgangspunktet var "EU-målsætninger + 10 %". Derfor skulle nærmere 60 % af
husholdningsaffaldet genanvendes, og målene skulle nås allerede i 2018. Endvidere skulle specielt genanvendelsen af dagrenovationen fra husholdninger øges, hvilket vil betyde en målsætning
på 50 % genanvendelse af dagrenovationen i 2018, herunder en kraftig betoning af, at indsamling af organisk affald skulle opprioriteres af hensyn til bevaring af knappe næringsstoffer som
fosfor.
På nuværende tidspunkt er der ikke et særskilt krav i affaldsbekendtgørelsen om udsortering af
organisk affald. En særskilt indsamling af det organiske affald med henblik på genanvendelse vil
udgøre et betydeligt bidrag til at sikre en høj genanvendelsesprocent samt forbedre klimaeffekten
for husholdningerne i Randers Kommune. Erfaringstal fra forskellige kommuner, som det senest
er præsenteret i Miljøstyrelsens rapport3 om øget genanvendelse af dagrenovationen viser, at det
er svært at nå målet om øget genanvendelse af dagrenovationen på 50 % uden at tilrettelægge
en særskilt indsamling af det organiske affald.
Da organisk affald samtidige indeholder vigtige næringsstoffer, som fosfor og kulstof, forventes
den kommende ressourcestrategi at indeholde et krav om særskilt udsortering af organisk affald.

1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98EF af 19. november 2008 om affald

2

Indlæg af Miljøminister Ida Auken, under DAKOFA, Ressource-camp den 19. marts 2012

3

Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af mulighederne for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra

dagrenovationen, Miljøprojekt nr. 1458, Miljøstyrelsen, 2013
3

4.

MÆNGDER
Randers Kommune har i 2012 fået udarbejdet en rapport over potentialet for indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger af firmaet Econet AS4 I nærværende notat benyttes det beregnede potentiale for organisk affald samt vurderingen af den mulige indsamlingseffektivitet.
Organisk affald er i Econets rapport defineret som:
Vegetabilsk madspild mv
Animalsk madspild mv
Haveaffald (som afleveres via restaffald i dag – fx potteplanter)
Dyremøg
Tissuepapir (servietter, køkkenrulle mm.)
Kattegrus
Econet har beregnet potentialet for indsamling af organisk affald i Randers Kommune til ca.
9.800 tons pr. år, fordelt med 6.300 tons fra enfamilieboliger og 3.500 tons fra etageboliger.
Endvidere er det vurderet, at indsamlingseffektiviteten for enfamilieboliger kan fastsættes til 75
% og for etageboliger til 50 %. For Randers Kommune i gennemsnit regnes med en indsamlingseffektivitet på 66 % for indsamling af organisk affald.
Randers Kommune kan således forvente, at kunne indsamle en mængde organisk affald til genanvendelse fra de private husstande på ca. 6.500 ton pr. år, heraf ca. 4.700 fra enfamilieboliger
og ca. 1.800 tons fra etageboliger.
Randers Kommune har oplyst, at en indsamlingsordning for organisk affald forventes implementeret i etaper således at ordningen først forventes fuldt implementeret i 2018, og dermed det fulde mængde organisk affald indsamlet. Implementering af ordningen, forudsættes som det fremgår nedenfor:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

10 % af mængden indsamles svarende til 650 tons
20 % af mængden indsamles svarende til 1300 tons
50 % af mængden indsamles svarende til 3250 tons
75 % af mængden indsamles svarende til 4875 tons
100 % af mængden indsamles svarende til 6500 tons

Den separat indsamlede mængde organisk affald forbehandles på eget anlæg med henblik på
fremstilling af biomasse, der kan afsættes frit til biogasanlæg og et restprodukt, der kan komposteres eller energiudnyttes ved forbrænding.
Indsamling af organisk affald fra husholdninger i etagebebyggelser ved brug af køkkenkværne og
spildevandssystemerne kan komme på tale, da det kan have sine fordele for disse typer bebyggelser, som alternativ til fælles containersystemer. Estimering af mængderne er derfor udarbejdet med og uden etageboliger.
Organisk affald

Enfamilieboliger
Etageboliger
Randers
Kommune
i alt

Beboede
boliger5
Antal
26.384
18.459
44.843

Potentiale

Indsamlings
effektivitet

Kg/husstand/år
237
190
218

%

Samlet
mængde
Ton/år
75
50
66

4.700
1.800
6.500

Tabel 1: Potentiale og forventes indsamlingsmængder for organisk affald i Randers Kommune.

4

Potentiale for indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger i Randers Kommune, Econet AS, August 2012.

5

Danmarks Statistik, BOL 501, pr. 1. januar 2012
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5.

INDSAMLINGSYSTEM TIL ORGANISK AFFALD
Til brug for indsamling af organisk affald er der i dette notat taget udgangspunkt i, at alle husstande får udleveret en beholder til opsamling af organisk affald i køkkenet samt en særskilt beholder til opsamling af det organiske affald, som placeres i tilknytning til opsamling af restaffaldet.

5.1

Opsamlingssystem i hjemmet
Til brug for opsamling af det organiske affald i hjemmet forslås udleveret en beholder til alle husstande. Ved at udlevere en beholder til opsamling i hjemmet oplever borgerne, at systemet er
tænkt fra affaldets opståen til endelig behandling.
Der er i dette notat taget udgangspunkt i en 20 l beholderløsning med hank fra firmaet Joca A/S.
Systemet kendes bl.a. fra Fredericia Kommune, hvor der foruden beholderen til opsamling af det
organiske affald, også udleveret papirsposer til foring af beholderen.

Billede 1: 20 liter Minimax

Der er flere fordele ved at supplere spanden med udlevering af poser. For det første sikre kommunen, at affaldet primært afleveres i korrekt emballage, som kan indgå i det videre behandlingsforløb. Borgerne undgår at selve opsamlingsspanden bliver "ulækker" og det er muligt at tage affaldet med, uden at skulle gå tilbage med selve affaldsspanden. Dette er især vigtigt for
borgerne som afleverer affaldet i fælles renovationsløsninger.
For at sikre at poserne ikke går i stykker under flytning fra opsamlingsstedet til beholderen foreslås poser af en god kvalitet. Der er i dette notat taget udgangspunkt i poser af mærket Pack2, 2
lags pose.

Billede 2: Papirspose – bæreevne op til 5 kg

Ulempen ved udlevering af papirsposer er, at det udgør en årlig driftsudgift både ved indkøb og
uddeling. I Fredericia Kommune uddeles poserne to gange årligt via kommunens egen driftsafdeling for så vidt angår enfamiliehusstandene. I etageejendomme er det aftalt at viceværterne afhenter poserne, og står for omdeling til de enkelte lejemål.
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Nogle kommuner giver endvidere mulighed for at der afhentes poser uden for den ordinære kørsel via fx kommunens genbrugsstation.
I opgørelsen af driftsomkostninger ved indførelse af obligatorisk indsamling af organisk affald,
indregnet en årlig udgift til indkøb og uddeling af papirsposer på 125 kr. pr. bolig.
5.2

Indsamlingssystem i enfamilieboliger
I områder med enfamilieboliger (parcel- og rækkehuse), hvor husstanden har en individuel renovationsløsninger foreslås opstillet en 140 l beholder på 2 hjul til opsamling af det organiske affald. Beholderen forudsættes tømt hver 14. dag på standplads.
Der er i dette notat taget udgangspunkt i en beholderløsning fra firmaet Joca A/S af mærket biocon. Beholderen er specielt udviklet til indsamling af bioaffald, og den har et perforeret mellemgulv og udluftningskanaler der sikre ventilation. Ifølge producenten er der en derved en forkompostering af affaldet, der fører til en vægtreduktion på 10-20 %.
Beholderen kan fås i flere forskellige farver, er udført i HDPE polyethylen, som er UV bestandigt
materiale og uden brug af cadmium.

Billede 3: Biocon 140 liter beholder til organisk affald

Mange parcel- og rækkehuse i Randers Kommune har i dag opstillet træstativer til restaffald eller
alternativt sækkestativ med plads til restaffald/kassetter til emballageaffald. I disse områder forslås kommunen at tilbyde en alternativ indsamlingsløsning i form af et sækkestativ med en 60 liter sæk til organisk affald. Sækkeløsningen forudsættes tømt hver uge på standplads.

Billede 4: Sækkestativ med 60 liter papirsæk til organisk affald

I de efterfølgende beregninger er der for enfamilieboliger taget udgangspunkt i følgende materiel
og tømningsfrekvenser for indsamling af de forskellige typer af dagrenovation.
Restaffald:
Emballageaffald:
Organisk affald:

110 l sækkeløsning der afhentes hver uge
2 delt 240 liter beholder, der afhentes hver 4. uge
140 liter beholder, der afhentes hver 14. dag

Når indsamling af organisk affald er implementeret er der foretaget en beregning af udgifterne
henholdsvis ved fastholdels af den eksiterende ugetømning af restaffald samt udgifter ved reduktion af tømningen af restaffald til hver 14. dag. Det vurderes at mange husstande med indførelse
af emballageordningen i 2013 samt etablering af en indsamlingsordning for organisk affald, vil
kunne vælge at få tømt restaffaldet hver 14. dag.
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5.3

Indsamlingssystem i etageboliger med containerløsninger
I områder med etageboliger, hvor den fælles renovationsløsning består af containerløsninger foreslås opstillet minicontainere på 4 hjul i varierende størrelse afhængig af antallet af husstande i
bebyggelsen til opsamling af organisk affald. Containerne kan variere i størrelserne 400 og 600 l.
Containerne tømmes hver uge på standplads.
Der er i dette notat taget udgangspunkt i en beholderløsning fra firmaet Joca A/S af mærket MGB
plus.
Beholderen kan fås i flere forskellige farver, er udført i HDPE polyethylen, som er UV bestandigt
materiale og uden brug af cadmium.

Billede 5: Minicontainer til opsamling af organisk affald

I de efterfølgende beregninger er der for etageboliger med containerløsninger taget udgangspunkt i følgende materiel og tømningsfrekvenser for indsamling af de forskellige typer af dagrenovation.
Restaffald:
Papir:
Metal, plast og glas:
Organisk affald:

600
400
240
400

liter
liter
liter
liter

minicontainer, der afhentes hver uge.
minicontainer, der afhentes hver 4. uge
beholder, der afhentes hver 4. uge
beholder, der afhentes hver uge

Når indsamling af organisk affald er implementeret reduceres antallet af tømninger af restaffald
med 25 % således at der regnes med 39 tømninger pr. år af restaffaldet. Reduktionen er sat
konservativt, og vil formodentlig kunne reduceres yderligere, når ordningen har været fuldt implementeret gennem nogle år.

5.4

Indsamlingssystem i etageboliger med undergrundsløsninger
I områder med etageboliger, hvor der allerede er etableret nedgravet løsninger til opsamling af
dagrenovation samt genanvendelige materialer foreslås nedgravede underjordiske løsninger.
Løsningerne kan variere i størrelserne 1,3, 3 og 5 m3.
Alternativt kan der efter konkret vurdering tillades installeret køkkenkværne til håndtering af det
organiske affald.
Der er i dette notat taget udgangspunkt i nedgravede underjordiske løsninger fra firmaet Joca
A/S.
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Billede 6+7: Undergrundsløsning til opsamling af organisk affald + skitse af køkkenkværn

I de efterfølgende beregninger er der for etageboliger med containerløsninger taget udgangspunkt i følgende materiel og tømningsfrekvenser for indsamling af de forskellige typer af dagrenovation.
Restaffald:
Papir:
Glas, metal og plast:
Organisk affald:

nedgravet
nedgravet
nedgravet
nedgravet

underjordisk
underjordisk
underjordisk
underjordisk

container
container
container
container

(5 m3), der tømmes hver uge
(3 m3), der tømmes hver 3. uge
(1,3 m3), der tømmes hver 8. uge
(3 m3), der tømmes hver uge

Når indsamling af organisk affald er implementeret reduceres antallet af tømninger af restaffald
med 25 % således at der regnes med 39 tømninger pr. år af restaffaldet. Reduktionen er sat
konservativt, og vil formodentlig kunne reduceres yderligere, når ordningen har været fuldt implementeret gennem nogle år.
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6.

KVALITETSKONTROL OG KØRSEL
For at sikre at det indsamlede organiske affald har en tilfredsstillende kvalitet er det vigtigt, at
renovatøren, som får tildelt entreprisen, indgår som en aktiv part i indsamlingssystemets kvalitetskontrol. Det betyder, at renovatøren, i forbindelse med tømning af beholdere og minicontainere skal foretage en visuel kontrol af affaldet inden tømning, herunder undlade at foretage tømning af beholdere eller minicontainere, hvis affaldet ikke er placeret korrekt, f.eks. beholderen
indeholder plastposer med affald.
Den visuelle kontrol vil dog udelukkende kunne ske i forhold til det affald, der er placeret øverst i
beholderen, da renovationsmedarbejderen ikke fysisk må røre ved affaldet.
Organisk affald kan udgøre en særlig risiko for sundhedsskadelige påvirkninger, idet der kan være risiko for sygdomssmitte på grund af mikroorganismer, det vil sige bakterier, svampe, deres
produkter og affaldsstoffer.
Det er derfor vigtigt at entreprenøren, der får tildelt entreprisen tager højde for den særlige smitterisiko, der er forbundet med indsamling af organisk affald, når arbejdet planlægges og tilrettelægges. Arbejdsgivere kan fx bruge renovationsbiler med lukkede systemer, høj indlæsning eller
tilsvarende. Når medarbejderne skal tømme affaldet fra beholder til renovationsbilen, skal arbejdsgiveren sikre, at det kan ske, uden at medarbejderne kommer i kontakt med affald. Undervejs fra standplads til tømning skal beholderen holdes lukket. Besigtigelse for at kontrollere kvaliteten af det sorterede organiske affald skal ske på afhentningsstedet.
Tømning af 60 liter sæk, 140 l beholder samt diverse minicontainere kan ske via samme renovationsbil. Bilen skal ikke udstyres med komprimerende enhed, da denne proces vil kunne resultere
i at perkulat fra affaldet, spildes på vejarealerne til gene for borgerne i området.
Tømning af nedgravede underjordiske containerløsninger sker via renovationsbil med lift. Renovatøren har ikke mulighed for at foretage en visuel kontrol af dette affald.
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7.

BEHANDLING OG AFSÆTNING
For at sikre, at størst mulig andel af det separat indsamlede kildesorterede organiske affald frit
kan afsættes til interesserede biogasanlæg i henhold til "Slambekendtgørelsen", og at restproduktet bedst muligt kan nyttiggøres, skal affaldet gennem en forbehandling.
Forbehandlingen består i, at udsortere ikke organisk affald (primært emballager og plastik) fra
det organiske affald. Forbehandlingen består i at forbedre kvaliteten, af det produkt, der kan afsættes videre, ved at reducere mængden af ikke organisk materiale (primært emballage og fejlsorteret emner). Der er en lang række forskellige anlæg og processer som kan anvendes til en
sådan forbehandling.
Rambøll har i 2012 undersøgt og vurderet 4 af de mest anvendte anlægstyper i Europa for forbehandling af organisk affald efter teknik, effektivitet, klimaeffekt og økonomi for en anden kunde.
I den undersøgelse viste anlægget Komptech GMbh, fra Østrig at være det samlet set mest fordelagtige anlægstype. I de efterfølgende beregninger er der derfor taget udgangspunkt i oplysninger om driftsøkonomi og investering fra dette anlæg.
Komptech har udviklet et forbehandlingssystem til organisk affald fra husholdninger, restauranter
og detailhandlen. Komptechs pulpersystem er en vådproces, der består at en schredding, en pulping og en wet-screening. Det organiske affald konverteres til et pumpbart materiale til fermentering.
Det indkomne affald modtages i en scredder, der neddeler og knuser emballager til en partikelstørrelse på 60-120 mm, og blander det organiske materiale sammen til en halvflydende masse.
Skredderen er tovalset og har et lavt omdrejningshastighed, der sikrer total destruktion af alle
typer emballager og forhindrer emballagedele i at forstoppe schredderen.
Massen overføres i batches til en lukket container (8-16 m3), hvor det fortyndes med procesvand
og udsættes for kraftig omrøring. De tungere materialer bundfældes og separeres, og den resterende flydende organiske masse (med 10 % tørstofindhold) ledes gennem en "wet-screen", hvor
større dele, som fibre og emballage stumper frasortres. Den resterende flydende masse overføres
til en hydro-cyclon, hvorfra sand separeres, og 80-90 % af det oprindelige materialeinput er tilbage til fermenteringsprocessen. Systemet er opbygget til at kunne modtage og behandle 20.000
ton/år.

01 Shredder, 02 Pulper, 03 Wet-Screen, 04 Sandseparation, 05 udpresning af let rejekt (Kilde: Komptechs præsentationsmateriale).

Figur 1: Skitse af Komptechs forbehandlingsanlæg for organisk affald

Effektivitet med hensyn til genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcerne i kildesorteret separat
indsamlet organisk affald fra husholdningerne er opgjort i nedenstående tabel. Effektiviteten er
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oplyst af producent af teknologien på grundlag af en forudsætning om, at det indsamlede affald
har et indhold af ikke organisk affald på 2 til 6 % efter tørstofindhold, og tørstofindholdet er på
omkring 35 %.
Komptech pulper technologi
Effektivitet
Ton/år
100 %

Biomasse
kg

Rejekt
Organisk
90 %

Inert
5%

5%

Tabel 2: Komptech effektivitet af forbehandlingsanlæg, oplyst af producent
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8.

GENANVENDELSE OG KLIMAEFFEKT
Der er foretaget en beregning af genanvendelsesprocenten ved gennemførelse af to forskellige
scenarier, hhv. indsamling af de tørre genanvendelige fraktioner samt indsamling af de tørre
genanvendelige fraktioner plus indsamling af organisk affald. Scenarierne er fremskrevet til 2018
og 2024. Endvidere er der til sammenligning beregnet genanvendelsesprocent for 2012.

Genanvendelse af dagrenovation
2024 (med org aff)
2024
2018 (med org aff)
2018
2012
0%
Papir
Metal emballage

20%

40%

Glas emballage
Organisk affald

60%

80%

100%

Plast emballage
Forbrændingsegnet

Figur 3: Genanvendelse af dagrenovation fra husholdninger i Randers Kommune – opgjort i pct.

Hvis alle husstande i Randers Kommune er omfattet af en obligatorisk indsamlingsordning for organisk affald vil det være muligt, at sikre en genanvendelse på 43 % i 2018 og 48 % i 2024 af
dagrenovationen (dvs. genanvendelse af emballage affald i form af glas, metal og plast samt papir og organisk affald). Det skal ses i forhold til at der i 2012 i Randers Kommune blev genanvendt 22 % af dagrenovationen (hvor det kun var indsamling af glas og papir). Såfremt det organiske affald ikke bliver en obligatorisk indsamlingsordning vil genanvendelsen stige til 25 % i
2018 og 26 % i 2024 (med indsamling af emballageaffald i form af glas, metal og plast samt papir).
Der er endvidere foretaget en beregning af mulig CO2- reduktion ved gennemførelse af to forskellige scenarier, hhv. indsamling af de tørre genanvendelige fraktioner samt indsamling af de tørre
genanvendelige fraktioner plus indsamling af organisk affald. Scenarierne er fremskrevet til 2018
og 2024. Endvidere er der til sammenligning beregnet CO2-reduktion for 2012. Klimaeffekten er
beregnet som sparet CO2 emission ved enten at genanvende eller forbrænde affald med energiudnyttelse fremfor deponering.

CO2 reduktion for dagrenovation
2024 (med org aff)
2024
2018 (med org aff)
2018
2012
-40.000 -35.000 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000
Ton C02 per år

Papir
Metal emballage

Glas emballage
Organisk affald

0

Plast emballage
Forbrændingsegnet

Figur 4: Klimaeffekt i form af CO2 reduktion for dagrenovation fra husholdninger i Randers Kommune - opgjort i ton CO2 pr. år
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I 2012 (hvor der kun var indsamling af glas og papir til genanvendelse og restaffald til forbrænding) er klimaeffekten beregnet til -22.355 ton CO2/år. Hvis der indføres en obligatorisk ordning
for indsamling af organisk affald er klimaeffekten i 2018 beregnet til -38.579 tons CO2/år og i
2024 til -42.904 tons CO2/år (dvs. ved genanvendelse af emballage affald i form af glas, metal
og plast samt papir og organisk affald samt forbrænding af restaffaldet med energiudnyttelse).
Såfremt det organiske affald ikke bliver en obligatorisk indsamlingsordning vil klimaeffekten kunne opgøres til -32.773 CO2/år i 2018 og -37.054 tons CO2/år (med indsamling af emballageaffald
i form af glas, metal og plast samt papir til genanvendelse og energiudnyttelse af restaffaldet).

9.

ØKONOMI

9.1

Driftsudgifter
Der er foretaget en beregning af årlige udgifter til drift af renovationsløsningerne for tre forskellige husstandstyper. Det drejer sig om parcelhuse, boliger med fælles containerløsninger (typisk
tæt/lav bebyggelser) samt etageboliger med fælles nedgravede undergrundsløsninger.
Der er i beregningen taget højde for indsamlet mængder, tømningspris, behandlingspris samt
administrationsudgifter. Økonomiberegningen er foretaget for renovationssystemet i 2012 samt
affaldssystemet i 2018 fremskrevet med henholdsvis et scenarie, hvor der indsamles organisk affald og et hvor det organiske affald ikke indsamles.
Som udgangspunkt for økonomiberegningen for systemet i 2012 er det forudsat at der indsamles
restaffald hver uge, papir hver 4 uge samt glas, metal og plastemballage hver 4. uge i parcelhuse. For boliger i tæt/lav bebyggelse samt egentlige etageboliger er det forudsat at der i 2012 indsamles restaffald hver uge, mens papir og øvrigt emballageaffald indsamles hver 4. uge.
I økonomiberegningen for 2018, hvor der indsamles organisk affald er tømningsfrekvensen for
indsamling af restaffald udregnet for enfamilieboliger både med en fastholdelse af ugetømning og
en reduktion af tømningsfrekvensen til hver 14. dag. For boliger i etageboliger er tømningsfrekvensen reduceres med 25 % for restaffaldet.
I økonomiberegningen for 2018, hvor der ikke indsamles organisk affald er tømningsfrekvensen
for indsamling af restaffald fastholdt som ugetømning tillige med tømningsfrekvenserne for papir
og emballageaffald gældende for alle tre boligformer.
I økonomiberegningerne er anvendt gældende takster for modtagelse og håndtering af restaffald
til forbrænding, papir til genanvendelse samt plast, metal og glas til sortering og genanvendelse.
For modtagelse, forbehandling og afsætning af organisk dagrenovation til biogasanlæg er der anvendt estimerede behandlingspriser for et Komptech anlæg med behandling af de forventede
mængder fra Randers Kommune. I den opgjorte behandlingsudgift pr. ton er medregnet løbende
kapitalomkostninger til forrentning og afskrivning.
Konkret er der regnet med en behandlingspris på 387 kr. pr. ton for Randers Kommune. Som det
fremgår af figur 5 er der opgjort en brutto og nettoudgift, idet der forventes en indtægt på 100
kr. pr. ton som afsættes til biogasanlæg.
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Omkostninger ved drift med Komptech/ton
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Figur 5: Omkostninger til drift af forbehandlingsanlæg – opgjort i kr. pr. ton

Som det fremgår af figur 5 har mængden af affald tilført forbehandlingsanlægget stor betydning
for driftsomkostningerne. Et samarbejde med fx de omkringliggende kommuner om forbehandling af det organiske affald, ville betyde at nettoudgiften reduceres til 265 kr. pr. ton ved en årlig
behandlingsmængde på 10.000 tons affald.

Udgifter til drift af dagrenovationsordninger
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2018 med org aff + rest/14.dag

Figur 6: Driftsudgifter til dagrenovationsordningerne (restaffald, emballage og eventuelt organisk affald) –
opgjort i kr. pr. år pr. bolig.

Der er foretaget en beregning af udgifterne til drift af indsamlingsordninger for dagrenovation,
dvs. indsamling af restaffald, emballageaffald i form af metal, plast og glas samt papir i 2012 og
2018 henholdsvis uden indsamling af organisk affald og med etablering af en ordning for indsamling af organisk affald. Beregninger viser at udgifterne pr. husstand pr. år vil stige med 164-547
kr. for enfamilieboliger og mellem 157-216 kr. for etageboliger.
En gennemsnitpris er beregnet til ca. 400 kr. pr. bolig inklusiv indkøb og uddeling af papirsposer
for indsamling af organisk affald. Hvis boligen samtidig vælger at overgå til 14. dagstømning af
dagrenovationen vil der være en nettobesparelse på 360 kr. for en enfamiliebolig.
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Det er vurderingen at omkostningerne til drift er sat konservativt, og derfor vil være muligt at
minimere i forbindelse med det konkrete udbud af beholdere, udbud af tømningsentreprisen samt
behandlingsomkostninger. Endvidere er beslutningen om at uddele papirsposer til alle husstande
samt finansiere indkøb af opsamlings- og indsamlingsmateriel med til at hæve de årlige omkostninger for ordningen.

9.2

Investeringer
Randers Kommune ønsker at tilbyde opsamlingsudstyr til alle husstande samt indsamlingssystem
til opstilling hos den enkelte grundejer i enfamilieboliger og ved fælles containerløsninger i etageejendomme. Indkøb af beholdere og containerløsninger finansieres over tømningsprisen for disse
beholdere i lighed med den løsning, der i dag benyttes for beholdere til dagrenovation og emballageaffald. Der vil dog være behov for investering af nedgravede løsninger, som ikke finansieres
på samme måde.
Beholder

Husstande

Undergrundscontainer

Beholderbehov

Stk.
10.000

Stk.
200

Pris

Samlet

Kr.
25.750

Kr.
5.150.000

Tabel 3: Investeringsomkostninger til indkøb af undergrundsløsninger.

Omkostninger til etablering af et forbehandlingsanlæg med en kapacitet på 20.000 ton per år er
oplyst af producent og leverandør. Omkostninger til drift af anlægget er baseret på 8 timers drift
dagligt med 250 dage driftsdage årligt. Til drift af anlægget er det oplyst, at der skal bruges 2
personer.
På grundlag af oplysninger fra producent og forhandler af Komptech forbehandlingsteknologi er
der udarbejdet et overordnet estimat over investeringer i maskiner, udstyr og materiel samt og
driftsomkostninger for forbehandling. Estimeret investeringsbehov fremgår af nedenstående tabel.
Komptech pulper teknologi

Investeringer

Bygninger

Udstyr

Samlet

Kr.

Kr.

Kr.

2.500.000

12.487.500

14.987.500

Tabel 4: Investeringsomkostninger til opførelse af forbehandlingsanlæg.

Afskrivning og forrentning af anlægget er indlagt i beregning af behandlingspris for organisk affald. For bygningen er der anvendt en 30 årig afskrivningsperiode med en restværdi på 15 %. For
udstyr er der anvendt 15 år som afskrivning med en restværdi på 15 %.
Ved beregning af kapitalomkostninger er der anvendt en rentesats på 6 % p.a.
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