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1. Indledning  

1.1 Hvad indeholder Affaldsstatus 2012 

 
Nordforbrænding udarbejder årligt en affaldsstatus for de 4 kommuner. Affaldsstatus 
2012 indeholder tabeller med affaldsmængderne opgjort for de seneste 5 år, dvs. 
årene 2008 – 2012. Data for husholdningsaffald stammer fra kommunernes og 
Nordforbrændings egne registreringer. Derudover er der en mindre mængde data fra 
behandlingsanlæg, der modtager affald til behandling. Data for erhvervsaffald 
stammer fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem.   
 
I Kapitel 2 beskrives mængder og ordninger for Nordforbrænding og de 4 kommuner 
samlet. I Kapitel 3 til 6 beskrives mængder for kommunerne Allerød, Fredensborg, 
Hørsholm og Rudersdal. I kapitel 7 gennemgås status siden sidste affaldsplan og i 
kapitel 8 findes en beskrivelse af affaldsanlæg. 
 
Siden 1996 har Nordforbrænding på vegne af interessentkommunerne indsamlet 
oplysninger fra modtageanlæg og transportører, som er forpligtet til at afgive oplys-
ninger om modtagne og transporterede mængder affald, og udgivet en årlig affalds-
status baseret på disse oplysninger. Den årlige affaldsstatus bliver anvendt til at give 
kommunerne et overblik over udviklingen – også i relation til affaldsplanlægningen og 
opfølgning herpå. Som følge af Affaldsreformen vedtaget 2009 har kommunerne fra 
2010 ikke længere pligt eller ret til at anvise direkte kildesorteret genanvendeligt 
erhvervsaffald til behandling. Dette sker fremover via et landsdækkende register, 
hvor det enkelte behandlingsanlæg skal lade sig registrere.  
 
Bemærk, at alle affaldsmængder er opgjort i tons, med mindre andet fremgår af 
teksten. 

1.2 Nordforbrænding og kommunerne 

 
Nordforbrændings opland består af de 5 interessentkommuner: Allerød, Fredens-
borg, Helsingør, Hørsholm, Rudersdal. De fire kommuner: Allerød, Fredensborg, 
Hørsholm og Rudersdal udarbejder Affaldsstatus i fællesskab med Nordforbrænding.  
 
Nordforbrændings samlede opland repræsenterer i alt ca. 204.000 indbyggere. Heraf 
bor ca. 142.600 indbyggere eller ca. 70 % i de fire interessentkommuner (Allerød, 
Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal), som nærværende Affaldsstatus 2012 dækker. 
Fordelingen på kommunerne ses nedenfor. 
 
Kommune Antal indbyggere Antal husstande 

Allerød  24.073  9.712  

Fredensborg 39.462  17.140  

Hørsholm  24.543  11.212  

Rudersdal 54.827  24.237  

Total 142.905  62.301  
Indbyggere og antal husstande iflg. Danmarks Statistik pr. 1. januar 2013. 
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Kortet viser et udsnit af Nordsjælland og de 5 interessentkommuner. 
 

1.3 Datagrundlag 

 

Nordforbrænding har i forbindelse med drift af ordningerne løbende registreret affald 
til forbrænding, til deponering, klinisk risikoaffald, farligt affald og affald fra genbrugs-
pladserne, hvilket indgår i Affaldsstatus 2012. 
 
Husholdningsaffald er opdelt i følgende kategorier: Dagrenovation samt papir- og 
emballageaffald, storskrald, haveaffald og farligt affald. Endvidere præsenteres 
tabeller for genbrugspladserne. I alle tabellerne er de samlede mængder fra gen-
brugspladserne medtaget under affald fra husholdninger, selvom en mindre del 
stammer fra erhverv. 
 
For erhvervsaffald stammer data fra 2010-12 fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem, 
som blev introduceret fra og med 2010. Indberetninger i dette system er baseret på 
en inddeling af affaldet i fraktioner efter det europæiske affaldskatalog, EAK, som 
adskiller sig væsentligt fra det tidligere system ISAG. Data for erhvervsaffald må 
derfor betragtes som usikre, da der er tale om introduktionsår af nyt system til 
indberetning. 
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1.4 Kort om Allerød Kommune 

 
Allerød Kommune dækker et areal på ca. 68 km2. 
 

 
 
 
Indbyggere og beboelse 
Der var den 1. januar 2013 registreret 24.073 indbyggere i Kommunen fordelt på ca. 
10.000 husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type.  
 

 
Oplysningerne er fra Danmarks Statistikbank 2013 (BOL 104). 
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Erhverv  
Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2012 – ERH18), er der i kommunen i alt 1.308 
arbejdssteder, der fordeler sig på følgende brancher:  
 

Branche 2012 

1 Landbrug, gartneri, skovbrug og råstoffer 36 

2 Industri 79 

3 Energi og vandforsyning 10 

4 Bygge og anlæg 125 

5 Handel, hotel og restauration 276 

6 Transport, post og tele 177 

7 Finansiering og forretningsservice 294 

8 Offentlige og personlige tjenester 311 

9 Uoplyst aktivitet 0 

I alt arbejdssteder Allerød 1.308 

 

1.5 Kort om Fredensborg Kommune 

 

Fredensborg Kommune dækker et areal på ca. 112 km2. Mod øst grænser kommu-
nen op til Øresund. Fredensborg Kommune er dannet i 2007 af tidligere Fredens-
borg-Humlebæk Kommune og Karlebo Kommune.  
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Indbyggere og beboelse 
Der var den 1. januar 2013 registreret 39.462 indbyggere i kommunen fordelt på ca. 
17.000 husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. 
 
 

 
Oplysningerne er fra Danmarks Statistikbank 2013 (BOL 104). 

 
 
Erhverv 
Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2012 – ERH18), er der i kommunen i alt 1859 
arbejdssteder, der fordeler sig på følgende brancher: 
 

Branche 2012 

1 Landbrug, gartneri, skovbrug og råstoffer 92 

2 Industri 74 

3 Energi og vandforsyning 5 

4 Bygge og anlæg 207 

5 Handel, hotel og restauration 368 

6 Transport, post og tele 172 

7 Finansiering og forretningsservice 500 

8 Offentlige og personlige tjenester 440 

9 Uoplyst aktivitet 1 

I alt arbejdssteder Fredensborg 1.859 
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1.6 Kort om Hørsholm Kommune 

 

 
 

Hørsholm Kommune dækker et areal på ca. 31 km2. Mod øst grænser kommunen op 
til Øresund. 
 
Indbyggere og beboelse 
Der var den 1. januar 2013 registreret 24.543 indbyggere i kommunen fordelt på ca. 
11.000 husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. 
 

 
Oplysningerne er fra Danmarks Statistikbank 2013 (BOL 104). 
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Erhverv 
Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2012 – ERH18), er der i kommunen i alt 1.517 
arbejdssteder, der fordeler sig på følgende brancher:  
 

Branche 2012 

1 Landbrug, gartneri, skovbrug og råstoffer 15 

2 Industri 30 

3 Energi og vandforsyning 8 

4 Bygge og anlæg 82 

5 Handel, hotel og restauration 338 

6 Transport, post og tele 146 

7 Finansiering og forretningsservice 522 

8 Offentlige og personlige tjenester 375 

9 Uoplyst aktivitet 1 

I alt arbejdssteder Hørsholm 1.517 

 

1.7 Kort om Rudersdal Kommune 

 
Rudersdal dækker et areal på ca. 73 km2. Mod øst grænser kommunen til Øresund. 
Kommunen er dannet i 2007 af de tidligere kommuner: Søllerød Kommune og 
Birkerød Kommune.  
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Indbyggere og beboelse 
Der var pr. den 1. januar 2013 registreret 54.827 indbyggere i kommunen fordelt på 
ca. 24.000 husstande. Nedenfor ses hvordan boligerne fordeler sig på type. 
 

 
Oplysningerne er fra Danmarks Statistikbank 2013 (BOL 104). 

 
 
Erhverv 
 
Ifølge Danmarks Statistiks nyeste tal (2012 – ERH18), er der i kommunen i alt 3.299 
arbejdssteder, der fordeler sig på følgende brancher: 
 

Branche 2012 

1 Landbrug, gartneri, skovbrug og råstoffer 25 

2 Industri 102 

3 Energi og vandforsyning 9 

4 Bygge og anlæg 213 

5 Handel, hotel og restauration 617 

6 Transport, post og tele 339 

7 Finansiering og forretningsservice 1.147 

8 Offentlige og personlige tjenester 846 

9 Uoplyst aktivitet 1 

I alt arbejdssteder Rudersdal 3.299 
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2. Kommunerne samlet 
 

Nordforbrænding driver forbrændingsanlæg, losseplads, ordning for farligt affald og 
kommunernes genbrugspladser. Flere detaljer om ordningerne kan læses i nærvæ-
rende status, Affaldsplan 2014, de respektive miljøberetninger for genbrugspladserne 
og de grønne regnskaber for anlæggene. Rapporterne kan downloades fra Nordfor-
brændings hjemmeside www.nordf.dk. 

2.1 Generelt for de 4 kommuner tilsammen 

 
I år 2012 er der i alt håndteret ca. 120.000 ton husholdningsaffald affald fra de 4 
kommuner. Figuren nedenfor viser, hvordan affaldet procentmæssigt blev behandlet.  
 
 Figur 2.1 Behandling af affald fra de 4 kommuner år 2012 

 
 
I Affaldsstrategi 2005-20081 er de nationale sigtelinjer for år 2008: 65 % til genan-
vendelse, 26 % til forbrænding og max. 9 % til deponering. I første del af regerin-
gens Affaldsstrategi 2009-122

  samt i anden del Affaldsstrategi ’10 3 henvises til de 
samme sigtelinjer, dog er den nationale sigtelinje for deponering sat ned til 6 % for 
år 2012. 
 
Disse procentsatser skal dække alt affald, herunder også det kildesorterede 
genanvendelige erhvervs affald. Eftersom det genanvendelige erhvervsaffald nu 
ikke længere skal registreres af kommunerne, og Miljøstyrelsens registreringer for 
2010-12 er behæftet med stor usikkerhed, er det vanskeligt at vurdere hvorvidt 
Affaldsstrategiens målsætninger er opfyldt. 
  
  

                                                           
1
 National Affaldsstrategi 2005 – 2008, september 2003 

2
 Regeringens Affaldsstrategi 2009-2012, 1. Delstrategi, marts 2009 

3
 Regeringens Affaldsstrategi ’10, 2. Delstrategi, juni 2010 
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2.2 Husholdninger 

 
Cirka halvdelen af den samlede mængde affald i kommunerne stammer fra hushold-
ningerne.  
 
Figur 2.2 Affald fra husholdninger i perioden 2008-2012 

 
 
Affaldsmængderne fra husholdningerne i de 4 kommuner er stort set uændret i 
perioden. 
 
Andelen til genanvendelse af husholdningsaffaldet ligger samlet set på 47 % i 2012. 
 

2.2.1 Husholdningsaffald pr. indbygger  

Hver indbygger i kommunerne producerede i gennemsnit 830 kg affald i år 2012. 
Dette er stort set uændret i forhold til de tidligere år. Figur 2.3 viser, hvor meget affald 
hver indbygger gennemsnitligt bortskaffede i hver enkelt kommune, og i gennemsnit 
for de 4 kommuner. På landsplan producerede hver indbygger i 2009 gennemsnit 
624 kg affald4  
 
  

                                                           
4
 Miljøstyrelsen: Affaldsstatistik 2009 og Fremskrivning af affaldsmængder 2011-2050. 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Dagrenovation 51.798 50.263 49.652 51.096 49.435

Storskrald 50.219 47.766 49.917 53.721 48.413

Haveaffald 17.623 18.846 17.561 21.143 19.829

Specialbehandling 1.415 1.519 1.183 1.675 1.636

I alt 121.056 118.393 118.313 127.635 119.313

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000
ton 



2. Kommunerne samlet  

___________________________________________________________________________ 

AFFALDSSTATUS 2012  Side 15 af 74 

Figur 2.3 Husholdningsaffald pr. indbygger i perioden 2008-2012 

 
 

 

2.2.2 Dagrenovation 

Lidt under halvdelen (42 %) af den samlede mængde husholdningsaffald er dagre-
novation, som er defineret ved alt det papir og pap, flasker og glas, plastflasker og 
dunke samt dagrenovation til forbrænding indsamlet ved husstandene, hos virksom-
heder samt via genbrugspladserne. 
 
Figur 2.4 Behandlingen af dagrenovation år 2012 

Sigtelinjer i Regeringens Affaldsstrategi 
2009-2012:  
Min. 20 % til genanvendelse og  
Max. 80 % til forbrænding er opfyldt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genanvendelsesprocenten for dagrenovationen er steget med 3 % point i forhold til 
2011, mens mængden af dagrenovation er faldet ca. 3,5 % i forhold til 2011.  
 
  

2008 2009 2010 2011 2012

Allerød 785 765 729 770 727

Fredensborg 877 844 843 894 827

Hørsholm 780 750 817 851 808

Rudersdal 916 892 872 972 900

I gennemsnit 860 833 830 896 835
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Skema 2.1 Dagrenovation i perioden 2008-2012 

Dagrenovation i alt 

Genanvendelse (tons) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Papir og pap 8.196 7.412 6.754 7.584 7.249 

Flasker og glas 3.618 3.826 3.664 3.952 4.128 

Plastflasker og -dunke 15 14 9 18 20 

Total 11.828 11.252 10.427 11.554 11.397 

Forbrænding (tons) Forbrænding (tons)      

Dagrenovation til forbrænding 39.970 39.011 39.225 39.542 38.038 

Total mængde dagrenovation 51.798 50.263 49.652 51.096 49.455 

 

2.2.3 Papir og pap  

Miljøstyrelsen har for hver enkelt kommune i Danmark beregnet et potentiale for hvor 
meget papir og pap, der kan indsamles til genanvendelse. Skema 2.3 viser hvor 
mange tons papir og pap kommunerne har samlet ind, hvor meget de potentielt kan 
indsamle og indsamlingseffektiviteten i %. Det bemærkes, at indsamlingspotentialet 
som senest er beregnet af Miljøstyrelsen i 2012 for 2010 (og samme potentialer for 
årene frem) i sagens natur er behæftet med en ikke uvæsentlig usikkerhed, hvilket 
blandt andet bevirker, at en kommune kan have et beregnet potentiale, der er større 
eller mindre end det reelle for det aktuelle år.  
 
3 ud af 4 kommuner opfylder det lovpligtige krav på indsamling af minimum 55 %, og 
disse kommuner har endvidere mere end opfyldt det mål, der blev sat i Affaldsplan 
2009: at genanvende mindst 60 % af potentialet, hvilket også var den nationale 
sigtelinje for 2012. Hørsholm Kommune har iværksat en indsats for at øge papirind-
samlingen i kommunen. 
 
Der har været et samlet fald for de 4 kommuner på ca. 7 % i forhold til 2011. 
 
Skema 2.2 Indsamlet papir og pap i 2012 set i forhold til potentialet 

Papir og Pap Potentiale tal fra  
Miljøstyrelsen 

(tons) 

Indsamlet i år 
2012 
(tons) 

Indsamlet  
% af potentiale 

Indsamlet  
kg pr 

husstand 

Allerød 1.702 1.295 76% 133 

Fredensborg 2.582 2.351 91% 137 

Hørsholm 1.855 851 46% 76 

Rudersdal 4.427 2.752 62% 114 

I alt 10.566 7.268 69% 117 
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2.2.4 Glas og flasker  

Skemaet nedenfor viser mængden af flasker og glas, der er indsamlet til genanven-
delse. Mængden er herefter omregnet til mængde pr. husstand. De mange flasker, 
der afleveres i butikkerne (fordi de udløser en pant), er ikke med i disse tal. 
 
Skema 2.3 Indsamling af flasker og glas år 2012 

Glas Indsamlet mængde 
2012 tons 

Indsamlet  
Kg pr. husstand  

Allerød 369 38 

Fredensborg 1.231 72 

Hørsholm 670 60 

Rudersdal 1.859 77 

Total mængde/gns. 4.128 66 

Landsgennemsnit* 
 

26 

* Kilde: Miljøstyrelsen: Affaldsstatistik 2007 og 2008. 
 

 

2.2.5 Storskrald 

Storskrald er defineret som alt det affald, kommunerne indsamler på genbrugsplad-
serne og ved afhentning af storskrald – med undtagelse af papir- og emballageaffald, 
haveaffald og farligt affald. 
 
Figur 2.5 Behandling af storskrald år 2012 

Sigtelinjerne i Regeringens 
Affaldsstrategi 2009-2012:  
Min. 25 % genanvendelse,  
og max. 25 % deponering 
er opfyldt. 
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Skema 2.4 Storskrald fordelt på affaldsfraktioner i perioden 2008-2012 

Storskrald i alt   

Genanvendelse (tons)   

  2008 2009 2010 2011 2012 

Jern- og metalaffald 2.302 2.147 2.072 2.086 1.943 

Tegl, asfalt og beton (blanding) 2.249 2.009 0 0 0 

Beton 4.030 4.958 4.640 7.226 6.380 

Tegl 6.540 5.012 7.460 7.379 6.663 

Asfalt 38 87 536 130 149 

Andet bygge/anlægsaffald 18 0 0 0 0 

Jord og sten 1.341 1.303 1.254 1.393 1.301 

Ren jord 6.038 5.995 6.725 7.710 6.654 

Planglas 0 0 133 699 806 

PVC til genanvendelse 90 72 59 118 102 

Gips 654 702 1.033 1.087 933 

Dæk  170 125 168 206 164 

Tøj og sko 461 411 372 430 431 

Total 23.930 22.821 24.452 28.463 25.525 

Forbrænding (tons)   

Brændbart 21.351 19.925 20.590 20.649 18.842 

Kreosotbehandlet træ 76 4 0 0 236 

Madrasser og møbler 19 0 0 0 0 

Total 21.447 19.929 20.590 20.649 19.078 

Specialbehandling (tons)   

  2008 2009 2010 2011 2012 

Olieaffald 33 32 38 41 43 

Kemikalieaffald 247 279 317 337 320 

Batterier 24 27 28 35 25,9 

Akkumulatorer 18 37 21 24 30 

Køleskabe (CFC-holdige) 0 0 0 0 0 

WEEE-affald 1.093 1.144 779 1.239 1.217 

Total 1.415 1.519 1.183 1.676 1.636 

Deponering (tons) 
 Affald til fyldplads 2.569 2.766 2.465 1.978 1.209 

Affald til losseplads 1.608 1.436 1.350 1.245 1.424 

Trykimprægneret træ 225 337 505 699 626 

Asbest 440 476 555 687 551 

Total 4.842 5.016 4.875 4.609 3.810 

Total mængde storskrald uden farligt affald 51.312 48.910 50.696 54.960 49.630 

Total storskrald inkl. farligt affald 51.634 49.285 51.100 55.397 50.049 

 

Mængden af storskrald er faldet ca. 9 % fra 2011 til 2012.  
Data for farligt affald er vist i Afsnit 2.2.7. 
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2.2.6 Haveaffald 

Genbrugspladserne er det sted, hvor den største mængde haveaffald indsamles.  
Endvidere er det i alle 4 kommuner muligt for borgerne at melde sig til en ordning, 
hvor haveaffald bliver hentet fra boligen. 
 
Skema 2.5 Haveaffald i perioden 2008-2012 

Haveaffald i alt 

Genanvendelse (tons) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Haveaffald fra genbrugspladser 15.104 16.288 15.244 18.130 17.053 

Haveaffald fra indsamlingsordninger 1.872 1.936 1.763 2.177 2.102 

Rødder og stød 647 622 554 836 674 

Total mængde haveaffald 17.623 18.846 17.561 21.143 19.829 

 
Mængden af haveaffald er faldet med 6 % fra 2011 til 2012.  
 

2.2.7 Farligt Affald  

Farligt affald er for eksempel malingsrester, rengøringsmidler, gødningsrester, 
spraydåser og batterier.  
 
Skema 2.6 Farligt Affald 2008-2012 

Farligt Affald 
Specialbehandling (tons)  

  2008 2009 2010 2011 2012 

Farligt affald fra genbrugspladser 281 311 355 378 363 

Batterier 24 27 28 35 26 

Akkumulatorer 18 37 21 24 30 

Farligt Affald i alt 322 375 404 437 419 

 
Fra 2007 (data ikke vist) til 2008 var der et fald i farligt affald på genbrugspladser i 
Fredensborg Kommune, da det ikke var muligt at aflevere farligt affald på Bakke-
gårdsvej og Højvangen i sidste halvdel af 2008 til medio 2009. I 2009 er der igen 
etableret mulighed for at aflevere farligt affald. 
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2.2.8 Genbrugspladser 

Alle borgere i de fire kommuner har adgang til en genbrugsplads.  
Allerød Genbrugsplads betjener borgere og virksomheder i Allerød Kommune. 
Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej betjener borgere og virksom-
heder i Fredensborg Kommune. Genbrugsplads Vandtårnvej betjener borgere og 
virksomheder fra både Hørsholm og Fredensborg Kommune. Genbrugspladsen 
Containerhaven betjener virksomheder og borgere i Rudersdal Kommune og gen-
brugspladsen Blokken, som Nordforbrænding overtog driften af pr. 1/1 2008, betjener 
borgere og virksomheder i Rudersdal Kommune. Fra og med 2013 kan virksomhe-
der, der har købt abonnement hos Nordforbrænding, benytte genbrugspladser på 
tværs af kommunegrænser, læs mere i afsnit 7.2 Gennemførte initiativer i henhold til 
Affaldsplan 2009. 
 
Nordforbrænding driver alle seks genbrugspladser på vegne af kommunerne, og der 
udarbejdes en særlig Miljøberetning for hver kommunes plads(er). Miljøberetningerne 
kan ses på Nordforbrændings hjemmeside www.nordf.dk eller fås ved henvendelse 
til Nordforbrænding. 
 
Figur 2.6 Affald fra genbrugspladserne i perioden 2008-2012 

 
 

Den samlede mængde af affald fra genbrugspladserne stort set uændret i perioden.  
 
 
  

2008 2009 2010 2011 2012

Genanvendelse 44.457 43.896 44.046 51.669 46.992

Forbrænding 21.226 19.733 20.554 20.628 19.062

Specialbehandling 1.414 1.518 1.182 1.674 1.636

Deponering 4.787 4.995 4.845 4.609 3.810

I alt 71.885 70.141 70.627 78.580 71.500
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Figur 2.7 Behandling af affaldet fra genbrugspladserne år 2012 

 
 

Andelen til genanvendelse er uændret i forhold til 2011. 
 

2.3 Erhvervsaffald i Nordforbrænding regi 

Nedenfor er opgjort de mængder erhvervsaffald, som er behandlet af Nordforbræn-
ding til henholdsvis forbrænding og deponering. 
 
Skema 2.7 Erhvervsaffald behandlet af Nordforbrænding i perioden 2008-2012  

Affald til forbrænding i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 Affald til forbrænding  10.887 10.434 7.928 10.056 5.706 

 Ristestof fra renseanlæg 243 134 36 Ikke oplyst Ikke oplyst 

 Total forbrænding 11.130 10.568 7.963 10.056 5.706 

Affald til deponering i tons Forbrænding (tons)      

 Affald til fyldplads 8.669 8.998 723 
1)

 0 
3)

 0 
3)

 

 Affald til losseplads 109 846 60 
2) 

Ikke oplyst 
2) 

Ikke oplyst 
2) 

Total deponering 8.778 9.844 783 - - 
1): Affald til Toelt Losseplads 
2): Affald til Skibstrup Affaldscenter 
3): Der er ikke modtaget inert erhvervsaffald til deponering i 2011 

 
For årene 2008-2009 dækker tallene affaldsmængder til alle modtagere, mens for 
2010 indeholder tallene kun de mængder der er kørt til anlæg i Nordforbrændings 
opland, dvs. forbrændingsanlægget, Toelt Losseplads og Skibstrup Affaldscenter. Tal 
for 2011 og fremefter er igen opgjort anderledes pga. en ændring i affaldsbekendtgø-
relsen, vedrørende den måde affaldsfraktionerne skal registreres i vejesystemerne. 
Tallene for 2010-2012 kan således ikke direkte sammenlignes med de foregående 
år. 
 
  

66% 27% 2% 5% 

Genanvendelse

Forbrænding

Specialbehandling

Deponering



2. Kommunerne samlet 

 

___________________________________________________________________________ 

Side 22 af 74  AFFALDSSTATUS 2012  

Farligt affald 
Nordforbrænding driver desuden de kommunale ordninger for emballeret farligt affald 
og tømningsordningen for olie-/benzinudskiller til bortskaffelse fra virksomheder i 
Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Helsingør. Nedenfor ses udviklingen i 
samlede mængder, som Nordforbrænding har håndteret. Figuren inkluderer ikke 
farligt affald fra virksomheder, som har fået fritagelse fra den kommunale indsam-
lingsordning for farligt affald. 
 
Figur 2.8 Samlede mængder af farligt affald i perioden 2007-2012 

 
 

2.4 Erhvervsaffald – kommunerne samlet 

Erhvervsaffald er alt det affald, der bortskaffes fra virksomheder, institutioner og 
lignende.  
 
Usikkert datagrundlag 
Data fra 2010-12 stammer fra miljøstyrelsens Affaldsdatasystem, som blev introduce-
ret fra og med 2010. Indberetninger i dette system er baseret på en inddeling af 
affaldet i fraktioner efter det europæiske affaldskatalog, EAK, som adskiller sig 
væsentligt fra det tidligere system ISAG. Data for erhvervsaffald må betragtes som 
usikre, da der er tale om introduktionsår af nyt system til indberetning. 
 

Udvikling i affaldsmængder 
Det er vanskeligt at forholde sig til udviklingen i affaldsmængderne, da datagrundla-
get i Affaldsdatasystemet er så usikkert, som det er. Derfor præsenteres de forelig-
gende data ukommenteret. 
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Figur 2.9 Affald fra virksomheder i perioden 2010-2012 

 
 
 
 

Figur 2.10 Behandling af erhvervsaffald år 2012 

 
 

 

Ordninger for erhvervsaffald 
Med affaldsreformen fra januar 2010 skete der en ændring, så kommunerne ikke 
længere skal fastsætte ordninger for det kildesorterede genanvendelige erhvervs-
affald. Det betyder, at kommunerne ikke længere har anvisningsretten for dette 
affald. I stedet kan de affaldsproducerende virksomheder frit vælge transportør og 
modtageanlæg fra en landsdækkende liste over miljøgodkendte affaldstransportø-
rer, genanvendelsesanlæg mv. Desuden har virksomhederne adgang til at 
aflevere kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald på de kommunale genbrugs-
pladser. 
 
Det øvrige affald kan enten være omfattet af en indsamlingsordning, eller være 
omfattet af den kommunale anvisning.  
 

2010 2011 2012

Genanvendelse 118.186 170.734 125.385

Forbrænding 29.644 35.338 36.172

Deponering 26.586 78.573 70.010
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I skemaet nedenfor gives en oversigt over indsamlingsordninger for erhverv: 
 

Fraktion Behandlingsform Modtageanlæg 

Dagrenovationslignende affald Forbrænding Nordforbrænding 

Farligt affald Specialbehandling SMOKA og NORD 

Klinisk risikoaffald Specialbehandling Amagerforbrænding 

WEEE Specialbehandling Producentansvar 

 
Indsamlingsordning for Dagrenovationslignende affald 
Dagrenovationslignende affald er affald som i art og omfang svarer til dagrenovation 
fra private husholdninger, herunder også alle former for letfordærveligt affald, samt 
affald der giver hygiejniske problemer i form af lugt, fluer, skadedyr og lignende. Alle 
virksomheder har pligt til at frasortere dagrenovationslignende affald og få det afhen-
tet via den almindelige kommunale dagrenovationsordning. Ordningen er reguleret via 
kommunens regulativ for erhvervsaffald. 

  
Indsamlingsordning for Farligt affald 
Indsamlingsordningen for farligt affald omfatter indsamling af alt farligt affald inkl. olie- 
og kemikalieaffald, støvende asbest og en tømning af olie- og benzinudskillere. Alle 
ordninger er brugerfinansierede, hvor afregningen sker direkte mellem affaldsprodu-
centen og transportøren og/eller modtageanlægget. Ordningerne er reguleret via 
kommunens regulativ for erhvervsaffald. Heri står bl.a., at farligt affald skal anmeldes 
til Kommunen. Alt farligt affald bortskaffes til specialbehandling, herunder til genan-
vendelse, forbrænding eller deponering. 

 
Alle affaldsproducenter skal altid frasortere farligt affald og som udgangspunkt benytte 
Nordforbrændings afhentningsordning for farligt affald. Affaldet afhentes efter aftale, 
men minimum én gang om året. Nordforbrænding står for driften af ordningen. I 
kommunerne kan en virksomhed aflevere maksimalt 200 kg farligt affald om året på 
den kommunale genbrugsplads.  
 
NiCd-batterier og blyakkumulatorer indsamles via indsamlere, der er registreret og 
godkendt af Miljøstyrelsen. Alle andre batterier betragtes også som farligt affald og 
skal altid indsamles til specialbehandling. 
 
Inden bortskaffelse af asbestaffald og PCB-holdigt affald skal kommunen altid 
kontaktes, og et særligt anmeldelsesskema skal udfyldes. Afhentning af støvende 
asbest, der betragtes som farligt affald, forestås af Nordforbrænding.  
 
Virksomheder, der har olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang, skal have 
disse tilset og om nødvendigt tømt mindst én gang om året. Eftersyn og tømning 
forestås af Nordforbrænding. 
 
Indsamlingsordning for Klinisk risikoaffald 
Klinisk risikoaffald er at betragte som farligt affald, men da der er etableret en særskilt 
indsamling for netop dette affald, beskrives ordningen særskilt. Indsamlingsordningen 
reguleres efter kommunens regulativ for erhvervsaffald. Klinisk risikoaffald opstår for 
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eksempel hos læger, tandlæger, sygehuse, plejehjem og på laboratorier, og affaldet 
deles i tre forskellige typer: 

 Smitteførende 

 Skærende og stikkende 

 Vævsaffald 
 
Tilsvarende affald fra dyrlæger og landbrug er omfattet af denne ordning, derud-
over medtages også mindre mængder af andet farligt affald for eksempel amal-
gamaffald, medicinrester og fotografiske kemikalier. Nordforbrænding administre-
rer og driver ordningen for kommunerne, og affaldet bortskaffes på nuværende 
tidspunkt til forbrænding på Amagerforbrænding og specialbehandling hos NORD. 
Vognmandsfirmaet M. Larsen transporterer affaldet. 
 
WEEE  
Ansvaret for bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (inklusive 
husholdningsapparater og kasserede kølemøbler med CFC) er nu overgået til 
producentansvar. Det er beskrevet i kommunens regulativ for erhvervsaffald, og 
omfatter alle produkter, hvis funktion er eller har været afhængig af en ekstern 
eller intern strømforsyning. Affaldet skal altid indsamles og specialbehandles. 
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3. Allerød Kommune 

3.1 Husholdningsaffald 

 
Husholdningsaffaldet i Allerød Kommune stammer fra ca. 24.000 indbyggere (9.700 
husstande). Nedenstående mængder inkluderer dog også dagrenovation indsamlet 
hos virksomheder samt affald, som virksomheder afleverer på genbrugspladsen.   
 
Figur 3.1 Behandling af husholdningsaffald fra Allerød Kommune år 2012 

 
  
Andelen til genanvendelse er uændret i forhold til 2011. 
 
Figur 3.2 Udviklingen i mængder af husholdningsaffald fra 2008-2012 

 
 

Fra 2011 til 2012 er den samlede mængde husholdningsaffald faldet 6 %. 
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I det følgende er husholdningsaffald opdelt i henholdsvis dagrenovation, papir & 
emballageaffald, storskrald, haveaffald og farligt affald. 

3.1.1 Dagrenovation 

Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner 
af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder 
madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, 
pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 
 
Indsamling af dagrenovation til forbrænding 
Dagrenovation indsamles hos alle borgere og virksomheder i kommunen og er en 
henteordning. Sortering og afhentning af bioaffald stoppede den 1. januar 2004. 
 
Opsamlingsmateriel 
Dagrenovation indsamles via enkelt eller dobbeltstativer (med en 110 liter og 50 liter 
papirsæk) hos enfamilieboliger. Etageejendomme, kæde- og rækkehuse samt 
virksomheder, kan desuden benytte minicontainere (240 liter og 660 liter) eller 
storcontainere (8 m3, 12 m3 og 16 m3).   
 
Indsamlingsfrekvens 
Der indsamles som hovedregel dagrenovation én gang om ugen. 
 
Behandling af affaldet 
Dagrenovation brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af energien til el og 
varme. 
 
Administration og drift 
Ordningen administreres af Allerød Kommune, Forvaltningen. Siden april 2012 har 
M. Larsen Vognmandsfirma A/S indsamlet affaldet, og kontrakten løber frem til marts 
2016. 

3.1.2 Papir og emballageaffald 

Alle borgere i kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir, pap, 
flasker/glas, samt plast- og metalemballage. Indsamlingen foregår som både hente- 
og bringeordning. Interesseorganisationen ”Spildopmagerne” afhenter papir, pap og 
flasker/glas på adressen i byområderne og enkelte større veje. Det er derudover 
muligt for alle borgere at bringe de genanvendelige materialer til Allerød Genbrugs-
plads.  
 
Opsamlingsmateriel 
Der er ikke noget fast opsamlingsmateriel eller krav til emballering i forbindelse med 
Spildopmagerne afhentning. Affaldet afleveres i bundter, poser eller lignende og 
placeres ved vejen eller centralt i bebyggelsen. I enkelte bebyggelser findes trådnet-
bure til papir og pap samt pallerammer til flasker/glas. På genbrugspladsen findes 
også containere til flasker/glas, containere til papir, en komprimator til pap, samt 
rullebure til plastdunke. Metalemballage lægges i containeren til jern og metal. 
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Indsamlingsfrekvens 
Spildopmagerne afhenter ved adressen 11 gange om året. Genbrugspladsen er åben 
stort set alle årets dage. 
 
Behandling af affaldet 
Papir bortskaffes til DanFiber og pap bortskaffes til Stena Miljø, der sikrer, at det 
bliver genanvendt. Flasker/glas bortskaffes til Krogh’s Flaskegenbrug. Flasker 
frasorteres til genpåfyldning, og det resterende glas smeltes om og genanvendes. 
Plastemballage (PE plast) bortskaffes til Marius Petersen A/S. Metalemballage 
bortskaffes til Lyngby Produkthandel, hvor det sorteres i forskellige fraktioner og 
sælges videre til genanvendelse.  
 
Administration og drift 
Spildopmagerne administreres og drives i samarbejde med kommunen. Genbrugs-
pladsen drives af Nordforbrænding.  

3.1.3 Udvikling i mængden af dagrenovation og papir & emballageaffald 

 
Figur 3.3 Behandling af dagrenovation og papir & emballageaffald år 2012 

Sigtelinjer i Regeringens Affaldsstrate-
gi 2009-2012: 
Min. 20 % til genanvendelse og  
max.80 % til forbrænding er opfyldt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genanvendelsesprocenten steget med 2 % point i forhold til 2011.  
Mængden af dagrenovation er faldet 2 % fra 2011 til 2012. 
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Skema 3.1. Udviklingen i mængden af dagrenovation og papir & emballageaffald i perioden 
2008-2012 

Dagrenovation og papir & emballageaffald i Allerød 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Papir og pap fra Spildopmagerne *) 306 400 378 474 641 

Papir fra genbrugsplads 670 598 500 537 445 

Pap fra genbrugsplads 277 191 223 226 209 

Flasker/glas fra Spildopmagerne *) 39 129 116 84 100 

Flasker/glas fra genbrugsplads 223 251 269 272 269 

Plastflasker og -dunke 4,5 3,1 3,1 4,5 4,0 

Total 1.519 1.572 1.489 1.597 1.668 

Affald til forbrænding i tons 

Dagrenovation til forbrænding 5.692 5.552 5.691 5.854 5.592 

Total mængde dagrenovation og  
papir & emballageaffald 7.211 7.124 7.180 7.451 7.279 

*) I Allerød Kommune er der en speciel henteordning, hvor frivillige (Spildopmagerne) hver måned afhenter papir 
og pap, flasker og glas samt genbrugelige effekter (møbler mv.) på adressen. De genbrugelige effekter til 
videresalg på Gladgården er ikke medtaget i denne affaldsstatus. Metal er ikke medtaget i dette skema men 
indgår i storskrald. 

3.1.4 Storskrald 

Storskrald er her defineret som alt det affald, der afleveres på genbrugspladsen og 
hentes ved storskraldsindsamlingen - med undtagelse af papir- og pap, plastflasker 
og -dunke samt flasker og glas (som regnes med til papir- og emballageaffald). 
Fraktioner som fx byggeaffald og småt elektronikaffald, der ikke indsamles i kommu-
nens indsamlingsordning for storskrald, regnes således med som storskrald i denne 
affaldsstatus. Alle borgerne kan frit aflevere storskrald til genbrugspladsen. Dette 
kaldes en bringeordning.  
 
Henteordninger for storskrald: 
Spildopmagerne afhenter møbler og andet indbo, der er egnet til direkte genbrug, 
mens kommunen afhenter storskrald i form af større kasserede brugsgenstande fra 
de borgere, der har bedt om en afhentning.  
 
Indsamlingsfrekvens 
Spildopmagerne afhenter 11 gange om året, mens kommunens storskraldsindsam-
ling finder sted hver anden måned, dvs. 6 gange om året. 
 
Behandling af affaldet 
Det affald, som Spildopmagerne indsamler, køres til Gladgården (en genbrugsbutik), 
hvor det sælges. Det, der ikke kan sælges fra genbrugsbutikken bortskaffes til 
forbrænding eller hvis muligt til genanvendelse. Storskrald, som kommunen afhenter 
hos borgerne, aflæsses på genbrugspladsen og de indsamlede mængder er således 
indeholdt i mængderne fra genbrugspladsen. Affaldet bortskaffes til et antal anlæg, 
der hver især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion. Det 
drejer sig om otte forskellige anlæg til genanvendelige fraktioner, et anlæg til special-
behandling og to anlæg til deponeringsegnet affald. Nordforbrænding modtager alt 
affald til forbrænding.  
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Administration og drift 
Spildopmagerne administreres og drives i samarbejde med kommunen. Kommunen 
administrerer og driver henteordningen for storskrald, mens Nordforbrænding driver 
genbrugspladsen. For hovedparten af fraktionerne stod S. Jacobsen A/S for trans-
porten til de forskellige modtageanlæg. 

 
Figur 3.4 Behandling af storskrald i år 2012 

Sigtelinjerne i Regeringens Affalds-
strategi 2009-2012: 
Min. 25 % genanvendelse,  
og max. 25 % deponering er opfyldt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andelen til genanvendelse er faldet med ca. 2 % point i forhold til 2011.  
 
Mængden af storskrald er faldet med 9 % i forhold til 2011.                     
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Skema 3.2 Storskrald i Allerød 2008 - 2012 

Storskrald i Allerød 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Jern- og metalaffald 364 358 341 326 303 

Beton 937 1.223 1.027 1.435 1.153 

Tegl 1.042 787 594 704 706 

Asfalt 17 40 22 28 30 

Andet bygge/anlægsaffald 3 0       

Jord og sten 1.341 1.303 1.254 1.393 1.301 

Planglas 0   7 65 88 

PVC til genanvendelse 19 13 13 22 17 

Gips 175 183 177 138 137 

Dæk  36 22 44 44 39 

Tøj og sko 67 70 63 67 65 

Total 4.001 3.999 3.541 4.223 3.839 

Affald til forbrænding i tons 

Brændbart 3.516 3.265 3.089 3.177 2.816 

Brændbart fra Spildopmagerne 11 31 35 21 16 

Kreosotbehandlet træ 33 4 0 0 0 

Total 3.560 3.300 3.124 3.198 2.832 

 Affald til specialbehandling i tons  

Olieaffald 15 12 14 9 16 

Kemikalieaffald 49 49 49 55 51 

Batterier 4,0 4,0 4,1 4,7 3,2 

Batterier (poseordning) 0,9 0,5 0,9 0,7 0,8 

Akkumulatorer 1 2 1 2 4 

WEEE-affald 208 202 117 117 93 

Total specialbehandling 278 269 186 188 169 

Farligt Affald i alt 70 67 69 71 75 

Affald til deponering i tons 

Affald til fyldplads 457 475 359 301 307 

Affald til losseplads 181 156 113 93 108 

Trykimprægneret træ 3 105 116 116 109 

Asbest 120 100 96 147 118 

Total  761 836 683 657 643 

Total storskrald u. farligt affald 8.529 8.337 7.465 8.195 7.407 

Total mængde storskrald 8.600 8.405 7.534 8.267 7.482 

Mængderne kommer primært fra genbrugspladsen, men også fra afhentningsordninger.  
På genbrugspladsen kan erhverv aflevere affald, der også er registreret her. 

3.1.5 Haveaffald 

Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Husstanden kan 
tilmelde sig en henteordning, hvor kommunen mod betaling afhenter haveaffald 
(abonnementsordning). Derudover kan alle aflevere haveaffald på genbrugspladsen 
eller kompostere affaldet i egen have. 
 
Opsamlingsmateriel  
Der anvendes ikke fast opsamlingsmateriel til henteordningen. Haveaffaldet emballe-
res enten i papirsække (110 liter) eller bundtet (max 1 x 0,35 meter). Hver enhed må 
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max veje 20 kg, og der må højst afleveres 4 enheder pr. afhentning for parcelhuse og 
3 enheder pr. afhentning for række- og gårdhavehuse. På genbrugspladsen skal 
haveaffaldet afleveres uemballeret. Til kompostering i egen have kan bl.a. benyttes 
en kompostbeholder, som kommunen giver tilskud til. 
 
Indsamlingsfrekvens 
I forbindelse med abonnementsordningen afhentes haveaffald hver 14. dag i perio-
den 1. april til 30. november. Genbrugspladsen har åbent stort set alle årets dage. 
 
Behandling af affaldet 
Haveaffald fra abonnementsordning blev bortskaffet til Tulstrup Kompost (nu Gemi-
dan A/S). Haveaffald fra bringeordningen bortskaffes pt. til De Nova. Andelen til 
genanvendelse er 100 %. Sigtelinjerne i Regeringens Affaldsstrategi 2009-2012 er: 
min. 95 % genanvendelse og max. 5 % deponering. 
 
Administration og drift 
Abonnementsordningen administreres af kommunen. Fra 2008 til 2012 har S. 
Jacobsen A/S indsamlet haveaffald. Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding. S. 
Jacobsen A/S har i 2012 entreprisen med transporten af haveaffaldet fra genbrugs-
pladsen. 
 
Skema 3.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden 2008-2012 

Haveaffald i Allerød 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Haveaffald fra genbrugsplads 2.491 2.778 2.691 2.691 2.676 

Haveaffald fra indsamlingsordning 37 35 46 35 36 

Rødder og stød fra genbrugsplads 94 92 85 95 59 

Total mængde haveaffald 2.622 2.905 2.822 2.820 2.771 

 

Mængden af haveaffald er faldet ca. 2 % i forhold til 2011. 
 

3.1.6 Farligt affald  

Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger og tre henteordninger: 
 

 Genbrugspladsen – På kommunens genbrugsplads kan alle typer af miljøfar-
ligt affald afleveres (op til 200 kg pr. husstand om året). 

 Farvehandlerordningen – Kommunen har indgået aftaler med farvehandlere 
om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og andet miljøfarligt 
affald (max. 10 kg pr. borger), som farvehandlere har erfaring med at håndte-
re. Nordforbrænding afhenter affaldet hos farvehandlere og transporterer det 
til Allerød Genbrugsplads. 

 Apotekerordningen – Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at 
borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinre-
ster til apoteket. Affaldet afhentes sammen med det kliniske risikoaffald af 
Nordforbrænding. 
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 Batteribokse – Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretnin-
ger/supermarkeder, som typisk forhandler batterier, om at opstille batteribok-
se/-spande. Batterierne afhentes af Nordforbrænding.  

 Batterier på låg (poseordning) – Brugte batterier indsamles hver uge ved 
husstanden sammen med dagrenovation.  Batterierne lægges i en gennem-
sigtig pose på låget af skraldestativet, hvorefter de hentes af skraldemanden.   

 Afhentning ved etageboliger – Nordforbrænding afhenter miljøfarligt affald 
hos etageboliger og samlede bebyggelser. Det miljøfarlige affald indsamles af 
og opbevares hos viceværten. Fire ejer-/boligforeninger er med i ordningen.  

 Afhentning hos borgere, der har brug for hjælp for aflevering af miljøfarligt 
affald. 

 
Behandling af affaldet 
Alt miljøfarligt affald bortskaffes til speciel behandling. På genbrugspladsen sorterer 
et uddannet pladspersonale affaldet i flere typer. Nordforbrænding har entreret med 
M. Larsen Vognmandsfirma A/S til transport af det farlige affald til behandling hos 
NORD. Batterierne bortskaffes til Stena Miljø, hvor de sorteres og bortskaffes til 
henholdsvis genanvendelse eller deponering. 
 
Administration og drift 
Allerød Kommune administrerer ordningerne. Nordforbrænding forestår driften af 
ordningerne. 
 
Skema 3.4: Farligt affald på fraktion 2008-2012 

 Farligt Affald i Allerød (ton) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Olieaffald 15 12 14 9 16 

Kemikalieaffald 49 49 49 55 51 

Batterier 4,0 4,0 4,1 4,7 3,2 

Batterier (poseordning) 0,9 0,5 0,9 0,7 0,8 

Akkumulatorer 1 2 1 2 4 

Total 70 67 69 71 75 

 
Udviklingen i mængden af farligt affald er stort set uændret i perioden 2008-2012. 

3.1.7 Genbrugsplads 

 
Skema 3.5 Affald afleveret på Allerød Genbrugsplads i perioden 2008-2012 

Affald fra Allerød Genbrugsplads 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Genanvendelse 7.693 7.842 7.249 7.980 7.436 

Forbrænding 3.549 3.269 3.089 3.177 2.816 

Specialbehandling 278 269 186 188 169 

Deponering 761 836 683 657 643 

Total mængde  12.282 12.216 11.208 12.003 11.063 

 

Mængden af affald på genbrugspladsen er faldet med ca. 8 % fra 2011 til 2012. 
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3.2 Erhverv 

 

Usikkert datagrundlag 
Data fra 2010-12 stammer fra miljøstyrelsens Affaldsdatasystem, som blev introduce-
ret fra og med 2010. Indberetninger i dette system er baseret på en inddeling af 
affaldet i fraktioner efter det europæiske affaldskatalog, EAK, som adskiller sig 
væsentligt fra det tidligere system ISAG. Data for erhvervsaffald må betragtes som 
usikre, da der er tale om introduktionsår af nyt system til indberetning. 
 

Udvikling i affaldsmængder 
Det er vanskeligt at forholde sig til udviklingen i affaldsmængderne, da datagrundla-
get i Affaldsdatasystemet er så usikkert, som det er. Derfor præsenteres de forelig-
gende data ukommenteret. 
 

Figur 3.5 Behandling af erhvervsaffald år 2012 

 
 
Figur 3.6 Udviklingen i affaldet fra erhvervsvirksomheder i perioden 2010-2012 
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Skema 3.6 Affald fra erhverv fordelt på fraktioner i perioden 2010-2012 

Affald fra erhverv i Allerød 

Mængder i tons/år 2010 2011 2012 

Asfalt  85 330 464 

Batterier  2 4 4 

Bygge- og anlægsaffald  25.083 49.580 18.059 

Dagrenovationslignende affald  33 0 0 

Deponeringsegnet  172 672 690 

Dæk  0 0 73 

Elektronik  169 243 200 

Emballage glas  2 37 20 

Emballage pap  295 504 590 

Emballage plast  1 5 8 

Farligt affald  845 1.082 341 

Forbrændingsegnet  10.233 9.202 9.063 

Forurenet jord  1.322 17.954 11.260 

Gips  128 52 46 

Glas  1 4 4 

Haveaffald  4.548 7.103 6.102 

Imprægneret træ  0 117 104 

Jern og metal  11.932 4.339 3.043 

Køleskabe med freon  71 228 0 

Organisk affald  0 10 2 

Pap  530 1.271 1.018 

Papir inkl. aviser  1.533 1.139 2.151 

Plast  73 92 178 

PVC  0 19 15 

Slam < 10% TS (flydende)  2 17 0 

Slam >30% TS (fast)  19 5 2 

Sten  0 27 0 

Træ  86 120 219 

Uforurenet jord  3.817 24.612 2.877 

Øvrigt affald  46 141 201 

Samlet  61.028 118.909 56.733 

 

3.3 Økonomi 

 

Skemaet nedenfor viser kommunens samlede omkostninger ved håndtering af affald 
fordelt på ordninger for 2012. Det skal nævnes, at indtægter fra salg af genanvende-
lige materialer som papir, pap, flasker samt jern og metal, der modtages på gen-
brugspladsen, er modregnet udgifterne.  
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Skema 3.7. Udvalgte regnskabstal fra Allerød Kommune 2012 

Driftsudgifter Allerød Kommune Udgift ekskl. moms i 1000 kr. % 

60 Fælles formål 1.342 6 

61 Ordning for dagrenovation – restaffald 11.362 52 

62 Ordning for storskrald og haveaffald 800 4 

63 Ordning for glas, papir og pap* 176 1 

64 Ordning for farligt affald 1.208 5 

65 Genbrugspladser 7.074 32 

Total 21.961 100 

* Spildopmagerne modtager indtægterne fra salget af genbrugsmaterialer, og indtægterne er derfor ikke 

modregnet her 
 

I nedenstående skema er udgifterne vedr. dagrenovationsordningen udspecificeret. 
  
Skema 3.8. Udspecificering af driftsudgifterne til dagrenovationsindsamlingen i 2012 

Dagrenovation* Udgift ekskl. moms i 1000 kr. % 

Administration, information mm. 1.386 12 
Kørsel 5.689 50 
Behandling (inkl. statsafgifter) 3.183 28 
Sække 1.029 9 

Stativer, køb og udbringning 76 1 
Total dagrenovation 11.362 100 

 

Renovationsafgiften afhænger af, om der er tale om beboelse eller erhverv, hvor 
mange affaldsstativer eller containere, der tømmes på ejendommen og hvilke 
kommunale ordninger en borger/virksomhed i øvrigt er tilmeldt. Alle husstande og 
erhverv skal som minimum være tilmeldt med én ugentlig afhentning af en 110 liter 
affaldssæk. Dog kan flere virksomheder dele materiel til indsamling af dagrenovati-
onslignende affald. 
 
Renovationsafgiften for husholdninger er opdelt i seks gebyrpligtige afgifter: grund-
gebyr, gebyr for farligt affald, gebyr for dagrenovation, gebyr for storskrald, gebyr for 
papir, pap og glas samt gebyr for genbrugsplads. Derudover opkræves der et gebyr 
for haveaffald, såfremt en husholdning er tilmeldt denne frivillige ordning. Såfremt et 
stativ eller container er placeret mere end 5 meter inde på grunden betales endvidere 
et særgebyr for ejendomme. I 2012 betalte en husstand tilmeldt med en 110 liters 
sæk til dagrenovation i alt 1.918 kr. ex moms (2.398 kr. inkl. moms) for de samlede 
renovationsafgifter. 
 
Renovationsafgiften for erhverv er ligeledes opdelt i et grundgebyr, et gebyr for 
dagrenovationslignende affald og et gebyr for genbrugsplads (tilmeldeordning).  
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4. Fredensborg Kommune 
 

4.1 Husholdningsaffald 

 
Husholdningsaffaldet i Fredensborg Kommune stammer fra ca. 39.000 indbyggere 
(ca. 17.000 husstande). Nedenstående mængder inkluderer dog også dagrenovation 
indsamlet hos virksomheder samt affald, som virksomheder afleverer på genbrugs-
pladsen.   
 
 
Figur 4.1 Behandling af husholdningsaffald fra Fredensborg år 2012 

 
 
Andelen af affald der går til genanvendelse er uændret i forhold til 2010. 
 
Figur 4.2 Udviklingen i mængder af husholdningsaffald fra 2008-2012 
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Den samlede mængde af affald i Fredensborg Kommune er faldet med godt 7 % fra 
2011 til 2012. 
 
Husholdningsaffald er opdelt i henholdsvis dagrenovation, storskrald, papir & embal-
lageaffald, haveaffald og farligt affald.  

4.1.1 Dagrenovation 

Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner 
af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder 
madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, 
pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 
 

Indsamling af dagrenovation til forbrænding 
Opsamlingsmateriel 
Afhentning af dagrenovation til forbrænding omfatter alle borgere og virksomheder i 
kommunen og er en henteordning. Dagrenovation til forbrænding indsamles hoved-
sageligt via stativer (med en 110 liter og evt. en 50 liter papirsæk). Derudover 
anvendes et antal containere i forskellig størrelse (fra 140 liter til 20.000 liter), der er 
opstillet ved etageejendomme og virksomheder/institutioner. 
 
Indsamlingsfrekvens 
Der indsamles som hovedregel dagrenovation til forbrænding én gang om ugen. 
 
Behandling af affaldet 
Dagrenovation til forbrænding brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af 
energien til el og varme.  
 
Administration og drift 
Ordningen administreres af Fredensborg Kommune til og med 2009. Fra 1. januar 
2010 administreres det af Fredensborg Affald A/S.  RenoNorden har fra 1. april 2012 
indsamlet affaldet. 

4.1.2 Papir og emballageaffald 

Alle borgere i kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir, pap, 
flasker/glas, plast- og metalemballage. Indsamlingen foregår dels som en henteord-
ning, dels som en bringeordning. Siden 2009 får alle enfamilieboliger i byerne 
Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal tømt deres papir papirbeholdere en 
gang hver 5 uge. I samlede- og etagebebyggelser kan affaldet bringes til særlige 
nærgenbrugspladser. Der findes desuden et antal centralt placeret opsamlingsplad-
ser for papir og glas i kommunen samt på kommunens 3 genbrugspladser, hvortil 
affaldet kan afleveres. Pap skal afleveres på genbrugspladserne. Enkelte etage- og 
samlede bebyggelser indsamler og baller pap, der efterfølgende afhentes af kommu-
nen. 
 
Opsamlingsmateriel 
Der findes flere forskellige typer af materiel: minicontainere, kuber og metalcontaine-
re placeret på ca. 150 opsamlingspladser. Der er opsat ca. 130 glascontainere på 
centralt beliggende pladser og ved beboelser. Derudover er der opsat ca. 230 
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papircontainere også på centralt beliggende pladser og i forbindelse med beboelser. 
Ydermere har enfamilieboliger i Fredensborg by og Humlebæk en genbrugskasse til 
papir, som tømmes hver 14. dag. På genbrugspladserne findes også pallerammer til 
flasker/glas, containere til papir, en komprimator til pap, samt rullebure til plastdunke. 
Metalemballage lægges i containeren til jern og metal. 
 
Behandling af affaldet 
Papir bortskaffes til DanFiber og pap bortskaffes til Stena Miljø, der sikrer, at det 
bliver genanvendt. Flasker/glas bortskaffes til Krogh’s Flaskegenbrug. Flasker 
frasorteres til genpåfyldning, og det resterende glas smeltes om og genanvendes. 
 
Administration og drift 
Ordningen administreres af Fredensborg Affald A/S. M. Larsen har siden 1. april 
2012 indsamlet affaldet. 
 

4.1.3 Udvikling i mængden af dagrenovation og papir & emballageaffald 

 
Figur 4.3 Behandling af dagrenovation og papir & emballageaffald år 2012 

Sigtelinjer i Regeringens Affalds-
strategi 2009-2012:  
Min. 20 % til genanvendelse og 
max. 80 % til forbrænding 

er opfyldt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andelen til genanvendelse er uændret i forhold til 2011. 
 
Skema 4.1 Udviklingen i mængden af dagrenovation og papir & emballageaffald i perioden 
2008-2012 

Dagrenovation og papir & emballageaffald i Fredensborg 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Papir og pap fra papircontainere mv. 1.408 1.582 1.754 2.161 2.119 

Papir og pap fra genbrugspladser 954 670 463 547 232 

Flasker/glas fra glascontainere/bobler 775 780 788 803 955 

Flasker/glas fra genbrugspladser 218 228 177 275 276 

Plastflasker og -dunke 4 5 4 5 6 

Total 3.358 3.264 3.186 3.792 3.587 

Affald til forbrænding i tons 

Dagrenovation til forbrænding 11.669 11.224 11.173 11.379 10.828 

Total mængde dagrenovation og  
papir & emballageaffald 15.027 14.488 14.358 15.171 14.416 
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Mængden af dagrenovation er faldet 5 % i forhold til 2011.  

4.1.4 Storskrald 

Storskrald er her defineret som alt det affald, der afleveres på genbrugspladsen og 
hentes ved storskraldsindsamlingen - med undtagelse af papir og pap, plastflasker 
og -dunke samt flasker og glas (som regnes med papir & emballageaffald). Fraktio-
ner som fx byggeaffald, der ikke indsamles i kommunens indsamlingsordning for 
storskrald, regnes således med som storskrald i denne affaldsstatus. Alle borgerne 
kan frit aflevere storskrald til genbrugspladsen. Dette kaldes en bringeordning. 
 
Indsamlingsfrekvens 
Der afhentes storskrald fra adressen op til 12 gange om året. 
 
Behandling af affaldet 
Affaldet, der indsamles via de forskellige ordninger, bortskaffes til et antal anlæg, 
som hver især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion. Det 
drejer sig om tre forskellige anlæg til genanvendelige fraktioner, et anlæg til special-
behandling og to anlæg til deponeringsegnet affald. Nordforbrænding modtager alt 
affald til forbrænding.  
 
Administration og drift 
Ordningen administreres siden 1. januar 2010 Fredensborg Affald A/S.   
M. Larsen har siden 1. april 2012 indsamlet affaldet.  
 
Figur 4.4 Behandling af storskrald i år 2012 

Sigtelinjerne i Regeringens 
Affaldsstrategi 2009-2012:  
Min. 25 % genanvendelse,  
og Max. 25 % deponering  
er opfyldt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andelen til genanvendelse er uændret i forhold til 2011. Mængden af storskrald er 
faldet ca. 10 % fra 2011 til 2012. 
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Skema 4.2 Udviklingen i mængden af storskrald i perioden 2008-2012 

Storskrald i Fredensborg 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Jern- og metalaffald fra genbrugspladser inkl. kabler 742 700 635 618 559 

Jern- og metalaffald fra storskraldsindsamling 58 50 75 49 46 

Tegl, asfalt og beton (blanding) 2.249 2009 0 0 0 

Beton  593 623 954 972 1367 

Tegl 834 641 2685 2648 1930 

Gips 121 129 216 334 257 

Asfalt 9 21 20 29 37 

Andet bygge/anlægsaffald 0 0 0 0 0 

Jord og brokker 0 0 0 0 0 

Jord og sten - ren jord 2.055 1918 1854 2003 1727 

Planglas 
 

 48 218 255 

Dæk  55 38 47 60 52 

PVC til genanvendelse 19 17 13 28 27 

Tøj og sko 181 129 110 163 154 

Total 6.916 6274 6658 7120 6412 

Affald til forbrænding i tons 

Brændbart 6.407 5.916 6.177 6.048 5.451 

Kreosotbehandlet træ 24 0 0 0 104 

Total 6.431 5.916 6.177 6.048 5.555 

 Affald til specialbehandling i tons  

Olieaffald 11 14 17 21 19 

Kemikalieaffald 54 72 96 97 89 

Batterier (genbrugspladser og butikker) 5,5 7 7,4 7,1 6,7 

Batterier (poseordning) 1,0 1 0,8 0,8 0,3 

Akkumulatorer 8 14 11 7 7 

WEEE-affald 362 349 229 377 369 

Total til specialbehandling 442 456 361 509 491 

Farligt affald 80 108 132 132 122 

Affald til deponering i tons 

Asbest 77 83 142 198 152 

Affald til fyldplads 415 433 437 335 144 

Affald til fyldplads fra storskraldsindsamling 55 21 31  
*) 

 
*)
 

Affald til losseplads 1.023 933 897 729 692 

Trykimprægneret træ 59 47 96 122 104 

Total 1.630 1.518 1.602 1.383 1.092 

I alt storskrald uden farligt affald 15.339 14.056 14.666 14.929 13.428 

Total mængde storskrald 15.419 14.164 14.798 15.061 13.550 
*): Kan ikke længere udskilles da ISAG opgørelsen ikke længere er den samme. Totalmængden er derfor lagt ind under "Affald 
til fyldplads" 

 

4.1.5 Haveaffald 

Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Husstanden kan 
tilmelde sig en henteordning, hvor der mod ekstrabetaling afhentes haveaffald 
(abonnementsordning). Derudover kan alle aflevere haveaffald på genbrugspladser-
ne eller kompostere affaldet i egen have. Mængden af haveaffald er faldet 7 % fra 
2011 til 2012. 
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Opsamlingsmateriel 
Haveaffaldet i abonnementsordningen kan emballeres i papirsække, papkasser eller 
bundtes. På genbrugspladserne afleveres haveaffaldet løst. 
 
Indsamlingsfrekvens 
I forbindelse med abonnementsordningen afhentes haveaffaldet hver 14. dag i 
perioden 1. april til 30. november. Genbrugspladserne har åbent stort set alle årets 
dage. 
 
Behandling af affaldet 
Alt haveaffald fra såvel abonnements- som bringeordningen bortskaffes til Skibstrup 
Affaldscenter, hvor det bliver komposteret. For haveaffald er andelen til genanven-
delse 100 %. Sigtelinjer i Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008, som er videreført til 
2012: min. 95 % genanvendelse og max. 5 % deponering. 
 
Administration og drift 
Ordningen administreres siden 1. januar 2010 af Fredensborg Affald A/S.   
M. Larsen har fra 1. april 2012 indsamlet affaldet.  
 

Skema 4.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden 2008-2012 

Haveaffald i Fredensborg 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Haveaffald fra genbrugspladser 3.509 3.985 3.847 4.521 4.156 

Haveaffald fra Indsamlingsordning 347 361 59 324 333 

Rødder og stød fra genbrugspladser 106 120 175 181 185 

Total mængde haveaffald 3.963 4.466 4.082 5.026 4.674 
 

4.1.6 Farligt affald 

Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger og en henteordning: 

 Genbrugspladsen – På kommunens genbrugsplads ved Vandtårnsvej og på 
Toelt Losseplads kan alle typer af farligt affald afleveres i den første del af 
2009. Fra og med anden del af 2009 kunne der igen afleveres farligt affald på 
genbrugspladserne Højvangen og Bakkegårdsvej.  

 Farvehandlerordningen – Kommunen har indgået aftaler med en række far-
vehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og an-
det farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at håndtere.  

 Apotekerordningen – Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at 
borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinre-
ster til apotekerne. Dette afhentes sammen med det kliniske risikoaffald af 
Nordforbrænding. 

 Batteriordningen – Kommunen har indgået aftaler og der er opstillet ca. 100 
batteribeholdere ved boligbebyggelser, forretninger og skoler. Endvidere har 
kommunen en batteriordning for husstande med affaldsstativer, hvor borgerne 
kan lægge en klar pose med brugte batterier på låget på skraldestativet. 
Skraldemanden henter batterierne sammen med dagrenovationen.  
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 Farligt affald fra etageboliger – Kommunen har sammen med Nordforbræn-
ding iværksat en ordning for indsamling af farligt affald fra etage- og samlede 
bebyggelser, hvor borgerne kan aflevere til viceværten. 

 

Behandling af affaldet 
Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling efter sortering af uddannet plads-
personale. Nordforbrænding har entreret med M. Larsen Vognmandsfirma A/S til 
transport af det farlige affald til behandling hos NORD. Batterierne bortskaffes til 
Stena Miljø, hvor de sorteres og bortskaffes til henholdsvis genanvendelse eller 
deponering 
 
Administration og drift 
Batteriordning fra husstande administreres siden 1. januar 2010 af Fredensborg 
Affald A/S – for så vidt angår husstandsindsamling af batterier på affaldsstativer. 
RenoNorden har siden 1. april 2012 indsamlet affaldet. 
 
Batteriordning fra boligbebyggelser, forretninger og skoler og farligt affald fra etage-
bebyggelser administreres af Fredensborg Kommune. Nordforbrænding driver 
genbrugspladserne samt Toelt Losseplads. 

  
 
Skema 4.4 Farligt Affald 2008-2012 

Farligt Affald i Fredensborg 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Olieaffald 11 14 17 21 19 

Kemikalieaffald 54 72 96 97 89 

Batterier (genbrugspladser og butikker) 5,5 6,5 7,4 7,1 6,7 

Batterier (poseordning) 1,0 1,0 0,8 0,8 0,3 

Akkumulatorer 8 14 11 7 7 

Total 80 108 132 132 122 

 

4.1.7 Genbrugspladser  

 

I Fredensborg Kommune kan borgere og virksomheder benytte genbrugspladsen 
Vandtårnsvej, Genbrugspladsen Bakkegårdsvej og på Genbrugspladsen Højvangen. 
Mængden af affald er faldet 10 % fra 2011 til 2012. 
 
Skema 4.5 Affald afleveret på kommunens genbrugspladser i perioden 2008-2012 

Affald fra Kommunens genbrugspladser 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Genanvendelse 11.469 11.103 11.140 12.437 11.067 

Forbrænding 6.431 5.916 6.177 6.048 5.555 

Specialbehandling 441 455 360 509 490 

Deponering 1.575 1.496 1.571 1.383 1.092 

Total mængde  19.915 18.971 19.248 20.377 18.204 
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4.2 Erhverv 

 
Usikkert datagrundlag 
Data fra 2010-12 stammer fra miljøstyrelsens Affaldsdatasystem, som blev introduce-
ret fra og med 2010. Indberetninger i dette system er baseret på en inddeling af 
affaldet i fraktioner efter det europæiske affaldskatalog, EAK, som adskiller sig 
væsentligt fra det tidligere system ISAG. Data for erhvervsaffald må betragtes som 
usikre, da der er tale om introduktionsår af nyt system til indberetning. 
 

Udvikling i affaldsmængder 
Det er vanskeligt at forholde sig til udviklingen i affaldsmængderne, da datagrundla-
get i Affaldsdatasystemet er så usikkert, som det er. Derfor præsenteres de forelig-
gende data ukommenteret. 
 
Figur 4.5 Behandling af erhvervsaffald år 2012 

 
 
Figur 4.6 Udviklingen i affaldet fra erhvervsvirksomheder i perioden 2010-2012 
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Skema 4.6 Affald fra erhverv fordelt på fraktioner i perioden 2010-2012 

Affald fra erhverv i Fredensborg 

Mængder i tons/år 2010 2011 2012 

Asfalt  123 593 772 

Batterier  5 9 11 

Bygge- og anlægsaffald  7.740 6.163 10.689 

Dagrenovationslignende affald  0 40 40 

Deponeringsegnet  433 2.599 1.927 

Dæk  18 15 118 

Elektronik  189 340 308 

Emballage glas  1 4 10 

Emballage pap  166 299 316 

Emballage plast  3 9 60 

Farligt affald  253 254 188 

Forbrændingsegnet  8.477 9.262 13.026 

Forurenet jord  5.182 9.990 6.646 

Gips  535 0 107 

Glas  0 7 22 

Haveaffald  7.037 17.369 8.129 

Imprægneret træ  1 283 238 

Jern og metal  578 1.697 856 

Køleskabe med freon  192 930 87 

Organisk affald  22 31 44 

Pap  464 885 867 

Papir inkl. aviser  2.356 2.456 2.524 

Plast  64 39 128 

PVC  1 55 59 

Slam < 10% TS (flydende)  6 3 0 

Slam >30% TS (fast)  0 2 0 

Sten  0 14 0 

Træ  19 7 33 

Uforurenet jord  970 981 4.603 

Øvrigt affald  112 164 7.882 

Samlet  34.944 54.499 59.688 
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4.3 Økonomi 

 

Skemaet nedenfor viser kommunens samlede omkostninger ved håndtering af affald 
fordelt på ordninger for 2012. Det skal nævnes, at indtægter fra salg af genanvende-
lige materialer som papir, pap, flasker samt jern og metal samt salg af sække og 
stativer o. lign er modregnet udgifterne.  
 
Skema 4.7 Udvalgte regnskabstal fra Fredensborg Kommune 2012 

Driftsudgifter Fredensborg Kommune Udgift ekskl. moms i 1000 kr. % 

60 Fælles formål 1.400 4 

61 Ordning for dagrenovation – restaffald 19.936 55 

62 Ordning for storskrald og haveaffald*) 1.266 3 

63 Ordning for glas, papir og pap 2.471 7 

64 Ordning for farligt affald 379 1 

65 Genbrugspladser 10.949 30 

Total 36.401 100 

*) incl. udgift til forbrænding af storskrald. 
 

I nedenstående skema er udgifterne vedr. dagrenovationsordningen udspecificeret. 
 
Skema 4.8 Udspecificering af driftsudgifterne til dagrenovationsindsamlingen i 2012 

Dagrenovation til forbrænding Udgift ekskl. moms i 1000 kr. % 

Administration, information mm. 2.603 13 

Kørsel 9.250 46 

Behandling (inkl. statsafgifter) 6.176 31 

Sække 1.605 8 

Stativer, køb og udbringning 302 2 

Total dagrenovation 19.936 100 

 

I Fredensborg Kommune er husholdningsaffaldsgebyret sammensat af 5 faste 
takster (en takst for papir/glas ordning, en takst for farligt affaldsordning, en takst for 
genbrugspladser, en takst for storskraldordning samt en takst for dagrenovationsord-
ning). Som minimum skal en husstand være tilmeldt med en volumen til dagrenovati-
on svarende til min. 110 l. /uge. Derudover opkræves der en takst for haveaffalds-
ordning, såfremt en husholdning er tilmeldt denne frivillige ordning. 

En husstand med en volumen på 110 l. betalte i 2012 i alt 2.543,56 kr./år, inkl. moms 
(ekskl. moms 2.034,85 kr.).   

I Fredensborg Kommune er erhvervsaffaldsgebyret er opdelt i 3 takster, et grundge-
byr, en takst for dagrenovationslignende affald og en takst for genbrugsplads, inkl. 
farligt affald (frivillig tilmeldeordning).  Grundgebyret dækker kommunens udgifter til 
administrations af erhvervsaffaldsområdet.  Dagrenovationsgebyret afhænger af den 
tilmeldte volumen, dvs. antal affaldsstativer eller containere, der tømmes på ejen-
dommen. Som minimum skal en virksomhed være tilmeldt med en volumen til 
dagrenovation på min. 110 l/uge.
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5. Hørsholm Kommune 
 

5.1 Husholdningsaffald 

Husholdningsaffaldet i Hørsholm Kommune stammer fra ca. 24.500 indbyggere (ca. 
11.000 husstande). Nedenstående mængder inkluderer dog også dagrenovation 
indsamlet hos virksomheder samt affald, som virksomheder afleverer på genbrugs-
pladsen 
 
Figur 5.1 Behandling af husholdningsaffald fra Hørsholm kommune år 2012 

 
 

Andelen af affald til genanvendelse er steget med 1 % point fra 2011 til 2012. 
 
Mængden af affald er faldet med 5 % fra 2011 til 2012. 
  
Figur 5.2 Udviklingen af mængder af husholdningsaffald i perioden 2008-2012 
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Husholdningsaffald er i det følgende opdelt i henholdsvis dagrenovation, papir & 
emballageaffald, storskrald, haveaffald og farligt affald. 
 

5.1.1 Dagrenovation 

Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner 
af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder 
madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, 
pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 
 
Indsamling af dagrenovation til forbrænding 
Dagrenovation til forbrænding indsamles hos alle borgere og virksomheder i kommu-
nen og er en henteordning.  
 
Opsamlingsmateriel 
Dagrenovation til forbrænding indsamles via enkelt- og dobbeltstativer (en 110 liter 
og 55 liter papirsæk), med mulighed for at fravælge den lille sæk. Derudover anven-
des et antal containere i forskellig størrelse (fra 140 liter til 800 liter), der er opstillet 
ved etageejendomme og virksomheder/institutioner. 
 
Indsamlingsfrekvens 
Der indsamles som hovedregel dagrenovation til forbrænding én gang om ugen. 
 
Behandling af affaldet 
Dagrenovation til forbrænding brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af 
energien til el og varme. 
 
Administration og drift 
Ordningen administreres af Hørsholm Kommune, Center for Teknik. RenoNorden 
A/S indsamler affaldet. 
 

5.1.2 Papir og emballageaffald 

Alle borgere i kommunen er forpligtet til at frasortere genanvendeligt papir, pap og 
flasker/glas. Indsamlingen foregår som en bringeordning. Affaldet kan enten bringes 
til genbrugspladsen eller til lokale miljøstationer eller til containere i forbindelse med 
samlede bebyggelser.  
 
Opsamlingsmateriel 
Der er i alt 23 miljøstationer centralt placeret i kommunen, hvor der er opsat 30 
containere til papir og 33 containere til glas/flasker. Derudover er der 100 containere 
til papir og 22 til glas/flasker ved samlede bebyggelser. På genbrugspladsen findes 
også pallerammer til flasker/glas, containere til papir, en komprimator til pap, samt 
rullebure til plastdunke. Metalemballage lægges i containeren til jern og metal. 
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Behandling af affaldet 
Papir bortskaffes til DanFiber og pap bortskaffes til Stena Miljø, der sikrer, at det 
bliver genanvendt.  Flasker/glas bortskaffes til Krogh’s Flaskegenbrug. Flasker 
frasorteres til genpåfyldning, og det resterende glas smeltes om og genanvendes. 
 
Administration og drift 
Miljøstationerne administreres og drives af kommunen, mens den fælleskommunale 
genbrugsplads drives af Nordforbrænding. Marius Pedersen A/S har entreprisen med 
transporten af papir, pap og glas fra miljøstationerne. Krogh’s Flaskegenbrug 
afhenter flasker/glas fra genbrugspladsen. 
 

5.1.3 Udvikling i mængden af dagrenovation og papir & emballageaffald 

 
Figur 5.3 Behandling af dagrenovationen og papir & emballageaffald i Hørsholm år 2012 

Sigtelinjer i Regeringens Affaldsstra-
tegi 2009-2012: 
Min. 20 % til genanvendelse og 
max.80 % til forbrænding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andelen til genanvendelse er uændret i forhold til år 2011. 
 
Mængden af dagrenovation er faldet 2 % fra 2011 til 2012. 
 
Skema 5.1 Udviklingen i mængden af dagrenovation og papir & emballageaffald i perioden 
2008-2012 

Dagrenovation og papir & emballageaffald i Hørsholm 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Papir fra papircontainere 800 736 466 516 540 

Papir og pap fra genbrugspladsen 385 290 280 314 311 

Flasker/glas fra glascontainere 453 475 516 574 489 

Flasker/glas fra genbrugspladsen 105 125 69 173 180 

Plastflasker og -dunke 1,1 1,1 1,3 2,1 3,1 

Total 1.744 1.627 1.332 1.579 1.524 

Affald til forbrænding i tons 

Dagrenovation til forbrænding 6.302 6.324 6.468 6.336 6.222 

Total mængde dagrenovation og  
papir & emballageaffald 8.046 7.951 7.800 7.915 7.746 
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5.1.4 Storskrald 

Storskrald er det affald, der afleveres på Genbrugsplads Vandtårnvej (Hørsholms 
andel) og hentes ved storskraldsindsamlingen - med undtagelse af papir/pap, 
plastflasker, og flasker/glas (som er medtaget under papir & emballageaffald).  
 
Der findes 2 forskellige ordninger til bortskaffelse af storskrald fra borgerne, en 
henteordning og en bringeordning. Ved at kontakte kommunens storskraldsordning 
kan der aftales afhentning af storskrald fra husstanden. Derudover kan alle borgerne 
aflevere storskrald til genbrugspladsen. 
 
Indsamlingsfrekvens 
Afhentning fra adressen finder sted 6 gange om året. Genbrugspladsen er åbent stort 
set alle dage i året. 
 
Behandling af affaldet 
Affaldet, der indsamles via de to ordninger, bortskaffes til et antal anlæg, der hver 
især er specialiseret til at behandle den pågældende affaldsfraktion.  
 
Administration og drift 
Hørsholm Kommune administrerer henteordningen for storskrald, mens Nordfor-
brænding driver genbrugspladsen.  
 
 
Figur 5.4 Behandling af storskrald i år 2012 

 Sigtelinjerne i Regeringens  
Affaldsstrategi 2009-2012: 
Min. 25 % genanvendelse,  
og max. 25 % deponering er opfyldt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andelen til genanvendelse er steget med 2 % point fra 2011 til 2012. 
 
Mængden af storskrald er faldet med 5 % fra 2011 til 2012. 
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Skema 5.2 Udviklingen i mængden af storskrald i perioden 2008-2012 

Storskrald i Hørsholm 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 Jern- og metalaffald inkl. kabler 282 276 319 334 310 

 Beton 754 792 1.014 1.237 1.057 

 Tegl 1.062 816 1.153 1.117 1.283 

 Asfalt 12 26 26 36 47 

 Gips 155 164 238 180 179 

 Andet bygge/anlægsaffald 0 0 0  0  0 

 Jord og brokker 0 0 0  0  0 

 Ren jord 1.402 1.286 1.667 1.682 1.552 

 Planglas 
 

 23 147 185 

 PVC til genanvendelse 12 12 9 26 27 

 Dæk  21 18 25 31 22 

 Tøj og sko 91 89 79 81 98 

 Total 3.789 3.481 4.554 4.873 4.761 

Affald til forbrænding i tons 

 Brændbart 3.650 3.376 4.015 3.818 3.495 

 Kreosotbehandlet træ 20 0 0 0 132 

 Total 3.669 3.376 4.015 3.818 3.627 

 Affald til specialbehandling i tons  

 Olieaffald 7 6 7 11 8 

 Kemikalieaffald 38 40 46 46 40 

 Batterier 3,2 2,8 3,5 4,5 3,8 

 Batterier v/dagrenovation (poseordning) 1 1 1 1 1 

 Akkumulatorer 3 7 1 1 2 

 WEEE-affald 176 152 131 209 199 

 Total 228 209 189 272 254 

Affald til deponering i tons 

 Trykimprægneret træ 76 95 122 155 132 

 Asbest 46 95 123 130 105 

 Affald til fyldplads 529 552 556 420 184 

 Affald til losseplads 72 72 108 188 328 

 Total 722 814 909 894 749 

 Total mængde storskrald uden farligt affald 8.357 7.823 9.609 9.793 9.335 

Total mængde storskrald 8.409 7.880 9.667 9.856 9.391 

 

5.1.5 Haveaffald 

Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Det er muligt at lade 
husstanden tilmelde en privatiseret henteordning. Derudover kan alle aflevere 
haveaffald på genbrugspladsen eller hjemmekompostere affaldet i egen have. 
 
Opsamlingsmateriel 
På genbrugspladsen afleveres haveaffaldet uemballeret. 
 
Indsamlingsfrekvens 
Genbrugspladsen har åbent stort set alle årets dage. 
 



5. Hørsholm Kommune 

 

___________________________________________________________________________ 

Side 52 af 74  AFFALDSSTATUS 2012  

Behandling af affaldet 
Haveaffald fra bringeordningen bortskaffes til Skibstrup Affaldscenter, hvor det bliver 
komposteret. Andelen til genanvendelse er 100 %. Sigtelinjerne i Regeringens 
Affaldsstrategi 2005-2008: 95 % genanvendelse og 5 % deponering. 
 
Administration og drift 
Genbrugspladsen drives af Nordforbrænding.  
 
Skema 5.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden 2008-2012 

Haveaffald i Hørsholm 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Haveaffald fra genbrugsplads 2.291 2.349 2.344 2.852 2.582 

Rødder og stød fra genbrugsplads 122 102 126 128 117 

Total mængde haveaffald 2.412 2.451 2.470 2.980 2.698 
 

Mængden af haveaffald er faldet 10 % fra 2011 til 2012. 

5.1.6 Farligt affald 

Der indsamles farligt affald ved fire forskellige bringeordninger: 

 Farvehandlerordningen – Kommunen har indgået aftaler med en række far-
vehandlere, om at modtage kasserede malingsrester, renseprodukter og an-
det farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at håndtere. 

 Apotekerordningen – Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at 
borgerne kan aflevere fx brugte kviksølvstermometre og medicinrester til apo-
tekerne. Dette afhentes af Nordforbrænding sammen med det kliniske risikoaf-
fald og bortskaffes. 

 Batteriordningen – Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretnin-
ger/skoler, om at opstille opsamlingsmateriel til kasserede batterier. Der er op-
stillet batteribeholdere i ca. 30 forretninger/skoler. Beholderne tømmes og bat-
terierne afleveres på genbrugspladsen. Endvidere er der lavet en indsam-
lingsordning, så batterier kan hænges i en plastpose på affaldsstativet og ind-
samles samtidigt med dagrenovationen. 

 Genbrugspladsen – På kommunens genbrugsplads kan alle typer af farligt 
affald afleveres (op til 200 kg/husstand om året). 

 

Behandling af affaldet 
Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling. På genbrugspladsen sorterer 
uddannet pladspersonale affaldet i flere typer. Batterierne bortskaffes til Stena Miljø, 
hvor de sorteres og bortskaffes til henholdsvis genanvendelse eller deponering. 

 
Administration og drift 
Hørsholm Kommune administrerer ordningerne. Nordforbrænding driver genbrugs-
pladsen. 
 

 

 

 

 

 



5. Hørsholm Kommune 

___________________________________________________________________________ 

AFFALDSSTATUS 2012  Side 53 af 74 

Skema 5.4 Farligt affald i Hørsholm 2008-2012 

Farligt affald fra husholdninger i Hørsholm 

Affald til specialbehandling i tons  

  2008 2009 2010 2011 2012 

Olieaffald 7 6 7 11 8 

Kemikalieaffald 38 40 46 46 40 

Batterier 3,2 2,8 3,5 4,5 3,8 

Batterier v dagrenovation 1 1 1 1 1 

Akkumulatorer 14 14 1 1 2 

Farligt affald i alt 52 57 58 63 55 
 

5.1.7 Genbrugsplads 
 

Skema 5.5 Affald afleveret på den fælleskommunale genbrugsplads (Hørsholms andel) 

Affald fra Genbrugspladsen 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Genanvendelse 6.603 6.258 7.296 8.261 7.856 

Forbrænding 3.669 3.376 4.015 3.818 3.627 

Specialbehandling 228 209 189 272 254 

Deponering 722 814 909 894 749 

Total mængde  11.222 10.657 12.408 13.244 12.485 

 
Mængden af affald på genbrugspladsen er faldet med 6 % fra 2011 til 2012. 
 

5.2 Erhverv 

 
Usikkert datagrundlag 
Data fra 2010-12 stammer fra miljøstyrelsens Affaldsdatasystem, som blev introduce-
ret fra og med 2010. Indberetninger i dette system er baseret på en inddeling af 
affaldet i fraktioner efter det europæiske affaldskatalog, EAK, som adskiller sig 
væsentligt fra det tidligere system ISAG. Data for erhvervsaffald må betragtes som 
usikre, da der er tale om introduktionsår af nyt system til indberetning. 
 

Udvikling i affaldsmængder 
Det er vanskeligt at forholde sig til udviklingen i affaldsmængderne, da datagrundla-
get i Affaldsdatasystemet er så usikkert, som det er. Derfor præsenteres de forelig-
gende data ukommenteret. 
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Figur 5.5 Behandling af erhvervsaffald år 2012 

 
 
Figur 5.6 Udviklingen i affald fra erhvervsvirksomheder i perioden 2010-2012 
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Skema 5.6 Affald fra erhverv fordelt på fraktioner i perioden 2010-2012 
 

Affald fra erhverv i Hørsholm 

Mængder i tons/år 2010 2011 2012 

Asfalt  158 293 386 

Batterier  3 5 2 

Bygge- og anlægsaffald  1.842 3.917 6.683 

Deponeringsegnet  11 425 203 

Dæk  0 0 26 

Elektronik  9 20 35 

Emballage glas  0 7 16 

Emballage pap  25 51 55 

Emballage plast  4 6 4 

Farligt affald  70 134 67 

Forbrændingsegnet  3.553 5.191 6.803 

Forurenet jord  946 426 1.360 

Gips  129 19 14 

Glas  5 74 133 

Haveaffald  188 231 189 

Imprægneret træ  0 26 7 

Jern og metal  111 245 3.783 

Køleskabe med freon  8 0 0 

Organisk affald  14 31 17 

Pap  162 406 4.370 

Papir inkl. aviser  1.564 830 1.533 

Plast  5 17 22 

PVC  2 4 0 

Slam < 10% TS (flydende)  2 2 0 

Slam >30% TS (fast)  7 0 0 

Sten  100 0 0 

Træ  24 82 45 

Uforurenet jord  4.961 1.402 3.456 

Øvrigt affald  44 208 467 

Samlet  13.945 14.052 29.676 
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5.3 Økonomi 

 

Skemaet nedenfor viser kommunens samlede omkostninger ved håndtering af affald 
fordelt på ordninger for 2012. Det skal nævnes, at indtægter fra salg af genanvende-
lige materialer som papir, pap, flasker samt jern og metal samt salg af sække og 
stativer o. lign er modregnet udgifterne.  
 
Skema 5.7 Udvalgte regnskabstal ekskl. moms fra Hørsholm Kommune 2012 

Driftsudgifter Hørsholm Kommune Udgift ekskl. moms i 1000 kr. % 

60 Fælles formål 1.628 6,3 

61 Ordning for dagrenovation – restaffald 12.351 47,6 

62 Ordning for storskrald og haveaffald 410 1,6 

63 Ordning for glas, papir og pap* 2.200 8,5 

64 Ordning for farligt affald 1.200 4,6 

65 Genbrugspladser 8.176 31,5 

Total 25.965 100 

 
I nedenstående skema er udgifterne vedr. dagrenovationsordningen udspecificeret. 
 
Skema 5.8 Udspecificering af driftsudgifterne til dagrenovationsindsamlingen i 2007. 

Dagrenovation Udgift ekskl. moms i 1000 kr. % 

Administration, information mm. 1.628 15,8 
Kørsel 7.018 68,2 

Behandling (inkl. statsafgifter) 400 3,9 

Sække 1.200 11,7 

Stativer, køb og udbringning 50 0,5 
Total dagrenovation 10.296 100 

 
Renovationsafgiften afhænger af, om der er tale om beboelse eller erhverv, hvor 
mange affaldsstativer eller containere, der tømmes på ejendommen og hvilke 
kommunale ordninger en borger/virksomhed i øvrigt er tilmeldt. Alle husstande skal 
som minimum være tilmeldt med én ugentlig afhentning af en 110 liter affaldssæk. 
Virksomheder der har dagrenovationslignende affald kan dele materiel med andre 
virksomheder til indsamling af dagrenovationslignende affald. 
 
Renovationsafgiften for husholdninger er opdelt i forskellige gebyrer: grundgebyr, 
gebyr for farligt affald, gebyr for dagrenovation, samt gebyr for genbrugsplads. I 2012 
betalte en husstand tilmeldt med en 110 liters sæk til dagrenovation i alt 2.366 kr. 
inkl. moms for de samlede renovationsafgifter. 
 
Renovationsafgiften for erhverv er ligeledes opdelt i et grundgebyr, et gebyr for 
dagrenovationslignende affald og et gebyr for genbrugsplads (tilmeldeordning).  
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6. Rudersdal Kommune 

6.1 Husholdningsaffald 

 
Affaldet i Rudersdal Kommune stammer fra ca. 55.000 indbyggere (ca. 24.000 
husstande). Nedenstående mængder inkluderer dog også dagrenovation indsamlet 
hos virksomheder samt affald, som virksomheder afleverer på genbrugspladsen.   
 
Figur 6.1 Behandling af husholdningsaffald fra Rudersdal år 2012 

 
 
Andelen til genanvendelse er steget med 3 % point i forhold til 2011.  
 
Der er et fald i de samlede affaldsmængder på 7% i forhold til 2011. 

 
 

Figur 6.2 Udviklingen i mængder af husholdningsaffald i perioden 2008-2012 
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I det følgende er husholdningsaffald opdelt i henholdsvis dagrenovation, papir & 
emballageaffald, storskrald, haveaffald og farligt affald. 
 

6.1.1 Dagrenovation 

Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner 
af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder 
madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, 
pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 
 
Indsamling af dagrenovation til forbrænding 
Opsamlingsmateriel 
Dagrenovation til forbrænding indsamles via enkeltstativer med 125 liters plast 
sække eller dobbeltstativer (125 liter og 45 liter papirsæk, med mulighed for at 
fravælge den lille sæk). Derudover anvendes et antal containere i forskellig størrelse 
(fra 120 liter til 24 m3), der er opstillet ved etageejendomme, virksomheder og 
institutioner. I enkelte bebyggelser indsamles v.hj.a. mobilsug eller underjordiske 
anlæg, såkaldte molokker. 
 
Indsamlingsfrekvens 
Der indsamles som hovedregel dagrenovation til forbrænding én gang om ugen. Dog 
tømmes molokkerne hver 14. dag. 
 
Behandling af affaldet 
Dagrenovation til forbrænding brændes på Nordforbrænding med udnyttelse af 
energien til el og varme. Indtil 2014 forbrændes affald svarende til mængden fra 
Birkerød fortsat på Vestforbrænding. 
 
Administration og drift 
Dagrenovationsordningen administreres af Rudersdal Kommune. RenoNorden har 
siden 2007 indsamlet affaldet, og kontrakten med RenoNorden blev efter licitation 
fornyet den 1. januar 2013 og løber frem til 31. marts 2017, med option for forlængel-
se i optil 2x2 år. 
 

6.1.2 Papir og emballageaffald 

Alle borgere i kommunen er forpligtet til at frasortere papir, pap og flasker/glas samt 
emballageplast og metaldåser. Bortset fra pap, indsamles genanvendeligt affald 
gennem bringeordninger. Papir og flasker fra private husstande kan afleveres enten 
til en række opsamlingssteder forskellige steder i nærområdet, ved boligblokke, 
supermarkeder mv. eller til kommunens genbrugspladser. Pap fra private husstande 
kan enten afleveres via storskraldsordningen eller på genbrugspladserne. Emballa-
geplast og metal kan kun afleveres på genbrugspladserne. 
 
Opsamlingsmateriel 
Der er opsat i alt ca. 250 genbrugscontainere til henholdsvis papir og flasker/glas 
fordelt på 100 opsamlingssteder. På genbrugspladsen findes også containere til 



6. Rudersdal Kommune 

___________________________________________________________________________ 

AFFALDSSTATUS 2012  Side 59 af 74 

flasker/glas, containere til papir, en komprimator til pap, samt rullebure til plastdunke. 
Metalemballage lægges i containeren til jern og metal. 
 
Behandling af affaldet 
Papir fra de opstillede genbrugsbeholdere bortskaffes til Vestforbrændings modtage-
anlæg AFAV i Frederikssund Kommune, der sikrer, at affaldet bliver genanvendt. 
Flasker/glas bortskaffes til Krogh’s Flaskegenbrug. De egnede flasker frasorteres til 
genbrug ved genpåfyldning og det resterende glas smeltes om og genanvendes på 
Holmegård Glasværk. 
 
Administration og drift 
Rudersdal Kommune administrerer ordningerne og driften af indsamlingen i nærom-
råderne, mens genbrugspladserne drives af Nordforbrænding. Kørslen er udliciteret 
til private entreprenører. 
 

6.1.3 Udvikling i mængden af dagrenovation og papir & emballageaffald 

 
Figur 6.3 Behandling af dagrenovation og papir & emballageaffald år 2012 

Sigtelinjer i Regeringens Affalds-
strategi 2009-2012: 
Min. 20 % til genanvendelse og  
max. 80 % til forbrænding er 
opfyldt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andelen til genanvendelse er steget 1 % point i forhold til år 2011. 
 
Skema 6.1 Udviklingen i mængden af dagrenovation og papir & emballageaffald i perioden 
2008-2012 

Dagrenovation og papir & emballageaffald i Rudersdal 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Papir fra papircontainere 1.635 1.370 1.151 1.173 1.181 

Papir fra genbrugspladser 1.228 1.098 1.040 1.072 1.013 

Pap fra genbrugspladser 533 477 499 564 558 

Flasker/glas fra glascontainere 1.242 1.278 1.137 1.170 1.268 

Flasker/glas fra genbrugspladser 564 561 593 601 591 

Plastflasker og -dunke 5 5 0 7 7 

Total 5.207 4.789 4.420 4.587 4.618 

Affald til forbrænding i tons 

Dagrenovation til forbrænding 16.307 15.911 15.893 15.973 15.396 

Total mængde dagrenovation og  
papir & emballageaffald 21.514 20.700 20.313 20.560 20.014 

23% 77% 

Genanvendelse

Forbrænding
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6.1.4 Storskrald 

Storskrald er alt det affald, som indsamles på genbrugspladserne og hentes ved 
storskraldsordningen - bortset fra papir, plastflasker og glas (som regnes med til 
papir & emballageaffald).  
 
Der findes to forskellige ordninger til bortskaffelse af storskrald fra borgerne, en 
hente- og en bringeordning. Ved henvendelse til Vognmandsfirmaet S. Jacobsen A/S 
kan private husstande 6 gange årligt bestille afhentning af storskrald (ringeordning). 
Derudover kan alle borgerne frit aflevere storskrald til genbrugspladserne.  
 
Indsamlingsfrekvens 
Afhentning af storskrald finder sted hver anden måned (i lige måneder). 
 
Behandling af storskrald  
Affaldet der indsamles via storskraldsordningen køres enten direkte til modtagean-
læg eller omlastes på genbrugspladsen og bortskaffes til et antal anlæg, der hver 
især er specialiserede til at behandle den pågældende affaldsfraktion.  
 
Administration og drift 
Kommunen administrerer storskraldsordningen, men har overladt driften af afhent-
ningsordningen til S. Jacobsen A/S. 
 
 
Figur 6.4 Behandling af storskrald i år 2012 

Sigtelinjerne i Regeringens 
Affaldsstrategi 2009-2012: 
Min. 25 % genanvendelse,  
og max. 25 % deponering er 
opfyldt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Andelen til genanvendelse er faldet med 2 % point fra 2011 til 2012. 
 
Mængden af storskrald er faldet med 12 % fra 2011 til 2012. 
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Skema 6.2 Udviklingen i mængden af storskrald i perioden 2008-2012 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Jern, metal inkl. Storskraldsafhentning og kabler 856 763 703 759 724 

Beton 1.746 2.320 1.645 3.582 2.802 

Tegl 3.602 2.768 3.028 2.910 2.745 

Asfalt 
 

 468 36 34 

Andet bygge/anlægsaffald 15 0        

Jord og brokker 0 0       

Ren jord 2.581 2.791 3.204 4.025 3.374 

Dæk  58 47 52 70 51 

Gips 203 226 402 436 359 

Planglas 
 

 55 269 277 

PVC til genanvendelse 40 30 24 43 31 

Tøj og sko 123 123 120 118 113 

Total 9.224 9.068 9.699 12.248 10.512 

Affald til forbrænding i tons 

Brændbart fra genbrugspladser 7.558 7.172 7.273 7.586 7.065 

Brændbart fra storskraldsindsamlingen 210 165       

Madrasser og møbler 19 0       

Total 7.787 7.337 7.273 7.586 7.065 

 Affald til specialbehandling i tons  

Farligt affald 106 118 127 139 140 

Batterier v/dagrenovation (poseordning) 8 11 10 17 10 

Akkumulatorer 6 14 8 15 17 

WEEE-affald 347 441 303 536 556 

Total 467 584 448 706 723 

Affald til deponering i tons 

Trykimprægneret træ 87 90 172 306 281 

Affald til fyldplads 1.113 1.285 1.083 922 574 

Affald til losseplads 332 275 232 235 296 

Asbest 197 198 194 211 176 

Total 1.729 1.848 1.681 1.675 1.327 

Total mængde storskrald 19.207 18.836 19.101 22.214 19.627 

Total mængde storskrald uden farligt affald 19.086 18.694 18.957 22.044 19.460 

  
 

6.1.5 Haveaffald 

Der findes tre forskellige muligheder for at bortskaffe haveaffald. Enten ved deltagel-
se i kommunens indsamlingsordning, ved at benytte kommunens genbrugspladser 
eller ved kompostering i egen have. 
 
Opsamlingsmateriel 
I haveaffaldsordningen må der anvendes haveaffaldsbeholdere med et volumen på 
maksimalt 140 liter. Alternativt kan det afleveres i bundter med dimensionerne 100 x 
35 x 35 cm. På genbrugspladserne afleveres haveaffaldet løst. 
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Indsamlingsfrekvens 
I forbindelse med henteordningen afhentes haveaffald én gang om ugen i perioden 1. 
april til 30. november. Haveaffaldet indsamles af firmaet M. Larsen, kontraktperioden 
strækker sig fra 1. januar 2013 til 31. marts 2017, med en option til op til to års 
forlængelse. 
 
Behandling af affaldet 
Alt haveaffald fra såvel hente- som bringeordningen bortskaffes til De Nova, hvor 
affaldet bliver komposteret. Andelen til genanvendelse er 100 %. Sigtelinjerne i 
Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008: 95 % genanvendelse og 5 % deponering. 
 
Administration og drift 
Haveaffaldsordningen administreres af kommunen, og kørslen er udliciteret til 
vognmandsfirmaet M. Larsen A/S. 
 
Skema 6.3 Udviklingen i mængden af haveaffald i perioden 2008-2012 

Affald til genanvendelse i tons 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Haveaffald fra genbrugspladser 6.813 7.176 6.362 8.066 7.640 

Haveaffald fra indsamlingsordning 1.488 1.540 1.658 1.818 1.733 

Rødder og stød fra genbrugspladser 325 308 168 433 313 

Total mængde haveaffald 8.626 9.024 8.188 10.317 9.686 

 

6.1.6 Farligt affald 

Der indsamles farligt affald ved 4 forskellige bringeordninger, der kan benyttes af alle 
kommunens borgere: 

 Genbrugspladser– På kommunens genbrugspladser kan stort set alle typer 
af farligt affald afleveres.  

 Farvehandlerordningen – Kommunen har indgået aftaler med en række farve-
handlere, om at modtage kasserede husholdningsbatterier, malingsrester, ren-
seprodukter og andet farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at hånd-
tere. Forretningerne ringer efter behov til Nordforbrænding, der afhenter affaldet 
og leverer det til pakning på genbrugspladserne. 

 Apotekerordningen – Kommunen har indgået aftale med apotekerne om, at 
borgerne kan aflevere for eksempel brugte kviksølvstermometre og medicinre-
ster til apotekerne. Dette afhentes af Nordforbrænding sammen med det klini-
ske risikoaffald. Affaldet bortskaffes til et godkendt modtageanlæg f.eks. 
NORD. 

 Batteriordningen – Kommunen har indgået aftaler med forskellige forretnin-
ger, som typisk forhandler batterier, om at opstille opsamlingsmateriel til kas-
serede batterier. Desuden findes batteribeholdere i forbindelse med nogle af 
de opstillede papir og glas containere. Batteribeholderne tømmes af kommu-
nen og batterierne afleveres på genbrugspladserne. Fra 1. januar 2013 ind-
samles batterier og småt elektronikaffald af RenoNorden sammen med dagre-
novationsaffaldet. Batterier og småt elektronikaffald sorteres og emballeres 
hver for sig i 4 liters plastposer og lægges på låget af skraldespanden. Affaldet 
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afleveres til Nordforbrænding, som sørger for bortskaffelse til godkendt mod-
tager. 
 

 

Behandling af affaldet 
Alt farligt affald bortskaffes til speciel behandling. På genbrugspladserne sorterer 
uddannet pladspersonale affaldet i flere typer, og Nordforbrænding har entreret med 
M. Larsen Vognmandsfirma A/S til transport af det farlige affald til behandling hos 
NORD. Batterierne bortskaffes til Stena Miljø, hvor de sorteres og bortskaffes til 
henholdsvis genanvendelse eller deponering 
 
Administration og drift 
Rudersdal Kommune administrerer ordningerne i samarbejde med Nordforbrænding.  
 
 
Skema 6.4 Farligt affald i perioden 2008-2012 

Farligt Affald til specialbehandling i tons  

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Farligt affald 106 118 127 139 140 

Batterier 8 14 10 17 10 

Akkumulatorer 6 14 8 15 17 

Total 120 146 145 170 167 

6.1.7 Genbrugspladser 

Kommunens genbrugspladser er Blokken i Birkerød og Containerhaven i Nærum.  
 
Skema 6.5 Affald afleveret på genbrugspladser i perioden 2008-2012 

Affald fra genbrugspladserne 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Genanvendelse 18.692 18.693 18.361 22.991 20.634 

Forbrænding 7.577 7.172 7.273 7.586 7.065 

Specialbehandling 467 584 448 706 723 

Deponering 1.729 1.848 1.681 1.675 1.327 

Total mængde  28.465 28.296 27.763 32.957 29.748 

 

6.2 Erhverv 

 
Usikkert datagrundlag 
Data fra 2010-12 stammer fra miljøstyrelsens Affaldsdatasystem, som blev introduce-
ret fra og med 2010. Indberetninger i dette system er baseret på en inddeling af 
affaldet i fraktioner efter det europæiske affaldskatalog, EAK, som adskiller sig 
væsentligt fra det tidligere system ISAG. Data for erhvervsaffald må betragtes som 
usikre, da der er tale om introduktionsår af nyt system til indberetning. 
 

Udvikling i affaldsmængder 
Det er vanskeligt at forholde sig til udviklingen i affaldsmængderne, da datagrundla-
get i Affaldsdatasystemet er så usikkert, som det er. Derfor præsenteres de forelig-
gende data ukommenteret. 
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Figur 6.5 Behandling af erhvervsaffald år 2012 

 
 
 
Figur 6.6 Udviklingen i affald fra erhvervsvirksomheder 2010-2012 
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Skema 6.6 Affald fra erhverv fordelt på fraktioner i perioden 2010-2012 
 

Affald fra erhverv i Rudersdal 

Mængder i tons/år 2010 2011 2012 

Asfalt  879 1.083 1.004 

Batterier  17 13 1 

Bygge- og anlægsaffald  13.082 13.663 15.286 

Dagrenovationslignende affald  54 0 0 

Deponeringsegnet  486 1.564 1.491 

Dæk  21 16 121 

Elektronik  263 659 347 

Emballage glas  9 11 17 

Emballage metal  0 0 0 

Emballage pap  258 463 337 

Emballage plast  3 16 22 

Farligt affald  456 1.404 403 

Forbrændingsegnet  7.373 12.657 14.368 

Forurenet jord  6.002 11.968 14.606 

Gips  176 6 14 

Glas  0 56 24 

Haveaffald  7.084 20.140 8.712 

Imprægneret træ  2 330 279 

Jern og metal  3.094 4.985 1.103 

Køleskabe med freon  65 442 64 

Organisk affald  6 69 52 

Pap  1.219 1.033 789 

Papir inkl. aviser  4.144 14.822 4.675 

Plast  104 42 27 

PVC  1 42 36 

Slam < 10% TS (flydende)  38 280 180 

Slam >30% TS (fast)  13 215 172 

Slam 10-30% TS (blødt)  0 12 0 

Sten  178 99 0 

Træ  19 46 274 

Uforurenet jord  19.533 12.108 26.299 

Øvrigt affald  1.579 2.288 1.693 

Samlet  66.156 100.534 92.396 
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6.3 Økonomi 

 

Skemaet nedenfor viser tal fra driftsregnskabet 2012. Vedligeholdelse og anskaffelse 
af diverse materialer er placeret under de respektive punkter. Se i øvrigt de tilhøren-
de kommentarer. 
 
Skema 6.7 Udvalgte regnskabstal fra Rudersdal Kommune 2012 

Driftsudgifter Rudersdal Kommune Udgift ekskl. moms i 1000 kr. % 

Dagrenovation 27.519 50 

Miljøstationer (papir, glas/flasker) 598 1,1 

Indsamling af storskrald (inkl. behandling) 670 1,2 

Indsamling af haveaffald (inkl. behandling) 2.420 4,4 

Genbrugsplads  20.558* 37,2 

Farligt affald  406 7,4 

Administration, planlægning mv. 3.156 5,7 

Total 55.327 100 

* Udgifterne til dagrenovationen udspecificeres i skema nedenfor. 

 
I nedenstående skema er udgifterne vedr. dagrenovationsordningen udspecificeret. 
 
Skema 6.8 Udspecificering af driftsudgifterne til dagrenovationsindsamlingen 2012 

Dagrenovation* Udgift ekskl. moms i 1000 kr. % 

Kørsel 14.915 54 

Behandling  9.605 35 

Sække 2.999 11 

Total dagrenovation 27.519 100 

* Udgifter til administration af dagrenovationsindsamlingen er ikke medtaget her, men findes som en 
del af udgiften Administration, planlægning mv. i Skema 6.7. 

 
Renovationsgebyret er det beløb en husholdning i en enfamilebolig betaler om året 
og som opkræves sammen med ejendomsskatten. Som udgangspunkt er det 
betaling for, at husholdningen kan komme af med det affald, der naturligt fremkom-
mer. For en almindelig husstand med ét stativ med 125 liter sæk er den samlede 
renovationsafgift kr. 1.964 årligt inklusive moms i 2013. Gebyret er sammensat af en 
grundtakst for genbrugsordninger herunder genbrugsplads, en grundtakst for farligt 
affald på og en tømningstakst for dagrenovation. Evt. afhentning af haveaffald - 
tømning af 140-liters beholder én gang ugentligt fra 1. april til 30. november, koster 
derudover 525 kr. pr. sæson hvis man ønsker at deltage i ordninger.  
 

Renovationsafgiften for erhverv er ligeledes opdelt i et grundgebyr, et gebyr for 
dagrenovationslignende affald og et gebyr for genbrugsplads (tilmeldeordning).  
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7. Status for Affaldsplan 2009 

 
I Afsnit 7.1 præsenteres målene fra Affaldsplan 2009 og i Afsnit 7.2 redegøres der 
for hvilke initiativer, der er gennemført i planperioden 2009- 2014. I Afsnit 7.3 
beskrives hvorledes det har udmøntet sig kvantitativt i forhold til de nationale 
sigtelinjer i den nationale Affaldsstrategi 2009-2012.  
 

7.1 Målene i Affaldsplan 2009 

 
Affaldsplan 2009 var oprindeligt gældende frem til udgangen af 2012, men da den 
nationale ressourceplan, som affaldsplanen skal udarbejdes på baggrund af, har 
været forsinket måtte landets kommuner forlænge de gældende planer frem til 
oktober 2014. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af Affaldsplan 2014 er der i det følgende redegjort 
for, hvorledes det er gået med gennemførslen af initiativerne fremlagt i Affaldsplan 
2009. 
 
Der findes 4 overordnede målsætninger i Affaldsplan 2009 (se Skema 7.1 neden-
for) og herefter en række specifikke målsætninger, der hver er understøttet af en 
række initiativer, kvantitative som kvalitative. 
 
Skema 7.1 Overordnede målsætninger fra Affaldsplan 2009 

1. Miljørigtig affaldshåndtering. 
 herunder at forebygge tab af ressourcer 
 minimere miljøbelastningen fra affald og mindske klimapåvirkningen. 

2. God service i affaldshåndteringen 
 let at gøre det rigtigt. 

3. Effektive affaldsordninger 
 mest miljø og service for pengene. 

 

7.2 Gennemførte initiativer i henhold til Affaldsplan 2009 

 

I det nedenstående er der nævnt nogle af de initiativer, der er arbejdet med i perio-
den 2009-2013: 
 
Farligt affald: 

 I lighed med Allerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner har Rudersdal iværksat indsamling af 

batterier i poser sammen med afhentning af dagrenovation ved rækkehuse og villaer. Endvidere 

har Rudersdal Kommune iværksat indsamling af småt elektronikaffald i poser sammen med af-

hentning af dagrenovation ved rækkehuse og villaer. 

 I Fredensborg og Allerød Kommuner er der i et antal etageejendomme og andre samlede 
bebyggelser etableret fælles ordning for indsamling af farligt affald - en ”viceværtordning”. 
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 I 2010 blev det pligtigt at udstede en kvittering, når virksomheder afleverede affald på genbrugs-

pladserne. Nordforbrænding har udarbejdet en kvittering som virksomhederne kan udfylde 

hjemmefra eller på pladsen. 

Fælleskoncept  

 Nordforbrænding driver 6 genbrugspladser i de fire kommuner. Driften har tidligere været på 

individuelle kontrakter mellem kommunerne og Nordforbrænding, men fra og med 2013 er driften 

samlet i det såkaldte Fælleskoncept. Konstruktionen sikrer, at borgerne i de fire kommuner kan 

benytte den genbrugsplads, de vil, indenfor samarbejdet og ikke kun den/dem der findes i egen 

kommune. Endelig sikrer et fælleskoncept stordriftsfordele ved udbud af såvel materielt og ser-

vice. 

Erhvervsaffaldsgebyr og genbrugspladsgebyr 

 I 2010 blev reglerne for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr omlagt. Gebyret blev tidligere 

opkrævet via ejendomsskatten eller forbrugsafgifter, men skulle fremover opkræves direkte hos 

den enkelte virksomhed. Dette resulterede i en omfattende arbejdsopgave for kommunerne, ikke 

mindst i forbindelse med behandling af ansøgninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr. Nord-

forbrænding har assisteret kommunerne, bl.a. med at koordinere fælles information og ensartet 

sagsbehandling. Endvidere er der oprettet et fælles call-center til at besvare henvendelser fra 

virksomhederne. 

 Fra og med 2012 blev det frivilligt for virksomhederne, om de ville benytte sig af genbrugsplad-

serne. Indtil da blev der automatisk opkrævet genbrugspladsgebyr sammen med erhvervsaf-

faldsgebyret. Fra 2012 skal virksomhederne selv tilmelde sig ordningen for brug af genbrugs-

pladserne og betale for adgangen i form af et årsabonnement. Nordforbrænding administrerer 

denne tilmeldeordning for kommunerne og har oprettet en webshop, til salg af de såkaldte 

”Pladsbilletter”. 

 Fra og med 2013 blev der åbnet for at virksomheder kunne få adgang til genbrugspladser på 

tværs af kommunegrænser, hvor de tidligere var bundet til at benytte genbrugspladser i egen 

kommune, selv om affaldet stammede fra arbejde i en anden kommune. Dette blev løst ved ind-

førelse af Fælleskonceptet som beskrevet ovenfor. 

Genbrugspladser 

 Der er opsat forbedret og ensartet skiltning på genbrugspladserne. 

 Der er jfr. bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen indført krav om, at affald skal afleveres i 

klare affaldssække på genbrugspladserne. 

 Genbrugspladserne Containerhaven og Blokken i Rudersdal Kommune er blevet udvidet. 

 På pladserne Bakkegårdsvej og Højvangen i Fredensborg Kommune er der opstillet specielle 

container til modtagelse af farligt affald. 

 Fraktionerne på pladserne er løbende blevet justeret, bl.a. er der indført ny fraktion til planglas, 

en anden til fjedermøbler/madrasser og fraktionen gips er indført på alle pladser. 

Samarbejde og information: 

 Der er udarbejdet en fælles overordnet informationsstrategi for gennemførsel af informationsind-

satsen i henhold til Affaldsplan 2009. 

 Der er løbende udarbejdet fælles annoncer og pressemeddelelser om en række emner, herun-

der: Kompost fra genbrugspladserne, affaldsindsamlingsdagen, batteriindsamling, om nye or-

densregler, om erhvervsaffaldsgebyrer, om aflevering af brugte juletræer, om aflevering af fyr-

værkeri, etc. 

 De kommunale affaldsregulativer er løbende blevet opdateret i takt med nye regler på området. 

 Varetagelse af driften af de kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald i Fredensborg 

Kommune er siden 1. januar 2010 organiseret i et forsyningsselskab Fredensborg Affald A/S 
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under Fredensborg Forsyning Holding A/S. Fredensborg Affald A/S forestår følgende affaldsop-

gaver: Ansvar for den daglige drift af husholdningsaffaldsordninger, udbud på affaldsområdet, 

herunder kontrahering med vognmænd/entreprenører  samt opkrævning af affaldsgeby-

rer/forbrugsafgifter m.v. 

Visuelt miljø 

 I Affaldsplan 2009 er medtaget emnet ”Visuelt miljø”, der bl.a. skal forbygge henkastet affald. 

Under dette emne er der gennemført information og affaldsindsamlingsdag på nogle af gen-

brugspladserne i forbindelse med den landsdækkende affaldsindsamling, som Danmarks Natur-

fredningsforening, har taget initiativ til.   

Klima 

 Affald og Klima var et emne i Affaldsplan 2009. Da alle kommuner arbejder med Klima har der 

været et ønske om at samarbejde om dette. Derfor er Nordforbrændings Klimapanel dannet, og 

der har været afholdt en række møder hvor specielt varmeplanlægning har været på dagsorde-

nen. 

Deponering 

 Nordforbrænding har i 2009 fået en miljøgodkendelse til en karteringsplads på Toelt Losseplads, 

så man kan modtage jord, der endnu ikke er analyseret. Pladsen er anlagt og taget i brug. 

 Nordforbrænding har i 2013 fået en miljøgodkendelse til en sorteringsplads på Toelt Losseplads, 

hvor der er mulighed for at modtage affald til kontrol, omlastning og sortering. 

Ny ovnlinje erstatter de tre gamle 

 Nordforbrænding har igangsat opførelsen af et nyt miljø- og energirigtigt kraftvarmeanlæg i 

Hørsholm. Det nye anlæg – Ovnlinje 5 – forventes sat i drift i 2015.  Ovnlinje 5 afløser de 3 ”gam-

le” fjernvarmeproducerende ovnlinjer fra 1969/1989.  Ovnlinje 5 skal placeres ved siden af Ovn-

linje 4 fra 1996, der fortsat skal være i drift. Ovnlinje 4 og 5 vil ud over fjernvarme også producere 

el.  

 Ovnlinje 5 bliver designet med høj energieffektivitet og stor robusthed. Den samlede energiudnyt-

telse for anlægget bliver tæt på 100 %. El-produktionen vil udgøre ca. 25 % og fjernvarmen de 

sidste ca. 75 % af energiproduktionen.  

 Nordforbrænding har godkendelse til at brænde 152.000 ton forbrændingsegnet affald årligt med 

et forventet energiindhold på op til ca. 1.900.000 GJ. Nordforbrænding udvider ikke sin affalds-

kapacitet som følge af etableringen af Ovnlinje 5, idet den erstatter den nuværende kapacitet på 

de tre gamle teknologisk og miljømæssigt forældede ovnlinjer. Ovnlinje 5 skal primært brænde 

affald, men den vil også kunne brænde biomasse som træflis og lignende samt spildevandsslam 

sammen med affaldet. 

 Miljøbelastningen fra det nye anlæg vil være minimal – det bliver bygget med nyeste teknologi. 

Ovnlinje 5’s høje energieffektivitet bidrager til at fortrænge energiproduktion på fossile brændsler, 

f.eks. kul. Ovnlinjen vil årligt fortrænge ca. 100.000 ton CO2 årligt. 

 Ovnlinje 5 vil i sin 20-årige levetid bidrage positivt med et trecifret millionbeløb til samfundsøko-

nomien. 
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7.3 De nationale sigtelinjer for genanvendelse 

 
I år 2012 blev der bortskaffet i alt ca. 230.000 ton affald fra de 4 kommuner.  
 
I regeringens Affaldsstrategi 2009-20125 blev de nationale sigtelinjer fra Affaldsstra-
tegi 2005-2008 videreført, dog med en skærpelse på målet for deponering. Således 
var målet for år 2012: Minimum 65 % til genanvendelse, 26 % til forbrænding og 
max. 6 % til deponering.  
 
Ved opgørelse af de totale affaldsmængder for 2010-12 i de 4 kommuner er det 
vigtigt at bemærke, at data for erhvervsaffald er meget usikre. Det skyldes flere 
faktorer.  

 Frem til 2009 registrerede Miljøstyrelsen affaldsmængderne i det såkaldte 

ISAG system. I 2010 overgik man til Affaldsdatasystem, som opgør affalds-

mængderne på en ny måde, som ikke er sammenlignelig med ISAG.  

 På grund af indkøringsvanskeligheder efter introduktionen af det nye Affalds-

datasystem i 2010 er de tilgængelige data for affaldsmængder og behandling 

meget fejlbehæftede, og giver derfor ikke et retvisende billede  

 Før 2010 havde kommunerne anvisningspligt over alt erhvervsaffald. Dette 

blev anvist til en række anlæg og behandlere, som Nordforbrænding havde 

indgået aftaler med. Fra 2010 er det kildesorterede genanvendelige erhvervs-

affald ikke længere omfattet af den kommunale anvisningspligt, og Nordfor-

brænding har derfor ikke registreret mængderne særskilt. 

På baggrund af ovenstående kan det derfor konkluderes, at det ikke giver mening at 
opgøre totalmængderne for erhvervsaffald og husholdningsaffald og sammenholde 
dem med de nationale sigtelinjer. Blot kan det konstateres, at ved opgørelsen i 
forrige affaldsplan 2009 var genanvendelsesmålene i de 4 kommuner opfyldt, og det 
er derfor rimelig at antage, at dette stadig er tilfældet. 
 
I modsætning til data for erhvervsaffald, som er meget usikre, foreligger der data for 
husholdningsaffald, som er væsentlig mere valide, idet Nordforbrænding i samarbej-
de med kommunerne udarbejder særskilte opgørelser for husholdningsaffaldet. 
Disse opgørelser er ikke behæftet med samme usikkerheder, som Affaldsdatasyste-
met. 
 
  

                                                           
5
 Affaldsstrategi 2009 – 2012, marts 2009 
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Behandling af husholdningsaffald i år 2012 i de 4 kommuner 

 
 
For husholdningsaffaldet satte Affaldsstrategien sigtelinjen for 2012 til at minimum 33 
% skulle genanvendes og max. 6 % deponeres, hvilket er opfyldt i kommunerne. 
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8. Beskrivelse af affaldsanlæg 

 

  

8. Beskrivelse af affaldsanlæg 

 
Der gives her en beskrivelse af og oversigt over de behandlingsanlæg, der modtager 
affald fra kommunerne. 
 
8.1 Anlæg til genanvendeligt affald 
 
Nordforbrænding har indgået aftaler med en række private anlæg, der alle modtager 
forskellige affaldsfraktioner til genanvendelse. Listen med anlæg ændres løbende i 
takt med, at der indgås nye aftaler og anlæg eventuelt lukkes. Inden aftalen kan ind-
gås, er der en række objektive kriterier, der skal være opfyldt. Det er nødvendigt, at 
modtageanlægget overholder den gældende lovgivning (ingen verserende miljøsa-
ger), at anlægget har miljøgodkendelse til at modtage de aktuelle affaldsfraktioner, 
og at affaldet behandles som beskrevet heri.  
 
8.2 Anlæg til forbrændingsegnet affald 
 
Alt forbrændingsegnet affald fra såvel husholdninger og erhvervsvirksomheder tilfø-
res Nordforbrændings kraftvarmeværk i Hørsholm. Kraftvarmeværket har i alt 4 ovn-
linjer, hvoraf ovn 1-3 hver har en kapacitet på 3 tons affald i timen, mens ovn 4 har 
en kapacitet på 10 tons affald i timen. Ovn 4, hvor hovedparten af affaldet brændes, 
producerer både el og fjernvarme, mens ovn 1-3 alene producerer fjernvarme. Nord-
forbrænding driver desuden fjernvarmenettet, der er under konstant udvidelse.  
 
Arbejdet med at etablere en ny ovnlinje 5 til erstatning for de 3 ældre ovnlinjer er på-
begyndt i januar 2014. 
 
Udviklingen i affald brændt på Nordforbrænding i årene 2008 til 2012 er vist i neden-
stående figur.  
 
Figur 8.1 Affald brændt på Nordforbrænding 2008- 2012 
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Udviklingen i mængden af affald forbrændt på Nordforbrændings kraftvarmeværk er 
endvidere vist i skemaet nedenfor sammen med enkelte miljødata fra forbrændings-
anlæggets ”Grønt Regnskab 2012”. 
 
Skema 8.1 Udviklingen i mængden af brændt affald og enkelte miljødata.  

Tilført og fraført Nordforbrænding (ton) 2008 2009 2010 2011 2012 

Total mængde brændt affald 130.857 127.722 143.553 130.900 132.455 

Jern og metalskrot fra affaldsforbrændingen  33 30 24 33 9 

Slagge fraført affaldsforbrændingen 25.442 27.141 28.399 25.204 28.635 

Restprodukter fraført affaldsforbrændingen * 3.932 3.548 4.349 3.569 3.825 

* Samlet mængde flyveaske, gips og slam fra røggasrensningen 
 

Det bemærkes, at mængden af forbrændingsegnet affald har været nogenlunde kon-
stant igennem hele perioden. Affaldet brændes på Nordforbrændings kraftvarmeværk 
i Hørsholm, hvor den producerede elektricitet leveres til el-nettet og fjernvarmen leve-
res af Nordforbrænding Fjernvarme til Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal Kom-
muner. Endvidere leveres fjernvarme på den såkaldte HØG ledning, som strækker 
nordpå sig op til Helsingør, samt sydpå til Holte Fjernvarme, hvor der leveres fjern-
varme i Lyngby. 
 
8.3 Anlæg til deponeringsegnet affald 

 
Deponeringsegnet affald defineres i kategorierne inert, mineralsk og blandet affald. 
Mineralsk og blandet affald kan kun deponeres på anlæg, der er forsynet med en 
kunstig membran. 
 
Der findes i dag 2 kontrollerede lossepladser i Nordforbrændings opland: 

 Skibstrup Affaldscenter, godkendt til modtagelse af mineralsk og blandet af-
fald, ejet af Helsingør Kommune og drevet af Forsyning Helsingør. 

 Toelt Losseplads, godkendt til modtagelse af inert affald, ejet og drevet af 
Nordforbrænding, arealet ejes af Fredensborg Kommune. 

 
8.4 Anlæg til farligt affald og affald til specialbehandling 
 
Alt farligt affald fra de fire kommuner anvises til den fælleskommunale ordning ved  
Nordforbrænding. Nordforbrænding sørger for indsamling og transport til specialise-
rede anlæg som f.eks. SMOKA, NORD, Amagerforbrænding (klinisk affald) m.fl. 
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