
Husholdningsaffald 

Gennemført Delvist gennemført Ikke gennemført 

Dagrenovation 

Informationskampagne om hjemmekompostering m.m. 

Informationskampagne for udsortering af emballageaffald til genbrug 

Informationskampagne for miljøkasse 

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. 
 

Storskrald 

Understøtte initiativer for direkte genbrug 

Informationskampagne for udsortering af pap 

Undersøge alternativer til eksisterende ordning  

Formidling af storskraldsordningen fx SMS-service 

Etageboliger 

Etablere netværk og støtte op om boligforeninger og andre boligområders 
gårdmænd og viceværter 

Evaluere miljøbilordningen 

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. 

Emballageaffald 

Evaluere eksisterende ordninger og tilbud mht. 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 

Farligt affald 

Evaluering af ”apotekerordning” 
 
Randers Kommune nåede i planperioden ikke at evaluere 
”apotekerordningen”. Evalueringen overføres til næste planperiode.  
 

Kontraktstyring 

Implementering af ID-tags til kvalitetssikring og optimering af kørsel 

Vurdering af miljøparametre ved udbud 

Optimere tømning af undergrundscontainere 

Temadage med dagrenovationsrenovatør 

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 
 

 


