
Ressource- og affaldsplan 
2027

- Målsætnings- og planlægningsdel

 

  

2022

RANDERS KOMMUNE | 2022       



Side 1 af 95 

Indholdsfortegnelse 
Forord ......................................................................................................................................................3 

Ressource- og affaldsplan 2027 ...............................................................................................................4 

Rammerne for Ressource- og affaldsplanen 2027 ..............................................................................6 

Ressource- og affaldsplanen 2027 i en kontekst af FN’s verdensmål .................................................8 

Tema 1: Infrastruktur for den grønne omstilling ...................................................................................10 

Indsatsområde 1: Genværket ............................................................................................................11 

Indsatsområde 2: Udvikling af genbrugspladserne ...........................................................................15 

Indsatsområde 3: Krav om eftersortering af storskrald ....................................................................19 

Indsatsområde 4: Nærgenbrugsstationer .........................................................................................21 

Tema 2: Affaldsforebyggelse .................................................................................................................23 

Indsatsområde 1: (Ud)dannelse i bæredygtighed .............................................................................24 

Indsatsområde 2: Involvering af borgere ..........................................................................................28 

Indsatsområde 3: Madspild ...............................................................................................................33 

Tema 3: Mere og bedre sortering der nytter ........................................................................................35 

Indsatsområde 1: Udbud og indkøb ..................................................................................................36 

Indsatsområde 2: Selskabsgørelse/ salg af kommunale anlæg .........................................................39 

Indsatsområde 3: Indsamling af de ti fraktioner hos énfamilieboliger .............................................41 

Indsatsområde 4: Indsamling af de ti fraktioner hos boliger med fællesløsninger ...........................47 

Indsatsområde 5: Forbedring af sorteringseffektiviteten hos etageboliger ......................................52 

Indsatsområde 6: Optimering af affaldshåndteringen i de kommunale institutioner ......................55 

Indsatsområde 7: Affaldssortering i det offentlige rum ....................................................................58 

Tema 4: Mere genanvendelse, mindre forbrænding ............................................................................60 

Indsatsområde 1: Indsamling og genanvendelse af madaffald .........................................................61 

Indsatsområde 2: Indsamling og genanvendelse af plastemballage .................................................64 

Indsatsområde 3: Indsamling og genanvendelse af mad- og drikkekartoner ...................................67 

Indsatsområde 4: Indsamling og genanvendelse af metalemballage ...............................................69 

Indsatsområde 5: Indsamling og genanvendelse af glasemballage ..................................................71 

Indsatsområde 6: Indsamling og genanvendelse af papemballage ...................................................73 

Indsatsområde 7: Indsamling og genanvendelse af papir .................................................................75 

Indsatsområde 8: Indsamling og genanvendelse af farligt affald ......................................................77 

Indsatsområde 9: Indsamling og øget genbrug og genanvendelse af tekstiler .................................79 



Side 2 af 95 

Tema 5: Bæredygtig affaldsindsamling i Randers Kommune ................................................................81 

Indsatsområde 1: Etablering af undergrunds- og nærgenbrugsstationer i Randers midtby .............82 

Indsatsområde 2: Miljøvenlig affaldsindsamling ...............................................................................84 

Tema 6: Ressourceeffektive virksomheder ...........................................................................................86 

Indsatsområde 1: Øget sortering gennem dialog og samarbejde .....................................................87 

Indsatsområde 2: Optimale affaldsløsninger for mindre erhverv .....................................................90 

Indsatsområde 3: Direkte genbrug af bygge- og anlægsaffald – mere bæredygtigt byggeri ............93 

 

  



Side 3 af 95 

Forord  
Vi er midt i en brydningstid. Vi har i mange år produceret mere og mere affald, men nu skal det være 
slut. Vi skal den anden vej igen – affaldskurven skal knækkes. Affaldssektoren har sjældent haft større 
fokus fra borgere, Folketing og EU. Der er stadig større forventninger til, at affaldssortering nytter. 
Forventninger til at der sikres en fornuftig brug af ressourcerne i affaldet, og at dem, som håndterer 
det undervejs, har styr på, hvor det ender. De forventninger skal vi ikke alene imødekomme i Res-
source- og Affaldsplanen 2027, vi skal også hæve ambitionerne og vise, at der kan forventes endnu 
mere af en bæredygtig affaldshåndtering i Randers Kommune. Vi skal sammen med borgere, forenin-
ger og erhvervsliv skabe rammer for, at vi genbruger mere, laver mindre affald og gør det lettere at 
leve bæredygtigt i Randers Kommune.  

For at nå i mål, skal vi for det første blive endnu bedre til det, vi allerede gør. På landsplan skal der nu 
sorteres i 10 fraktioner og leveres nye affaldsbeholdere til alle husstande. Sorteringen skal være 
bedre og mere ensartet, så vi får renere fraktioner og større mængder. Et vigtigt skridt på vejen mod 
endnu mere genanvendelse og en bedre udnyttelse af de ressourcer, der ligger i affaldet. 

For det andet skal vi gøre meget mere af det, vi ikke har prøvet endnu. Her er målsætningerne ikke 
kun at få ressourcer ud af affaldet, men at forhindre, at ressourcerne overhovedet bliver til affald. 
Det er et paradigmeskifte, der tager afsæt i den cirkulære økonomis principper. Levetidsforlængelse, 
reparation og direkte genbrug er det første, vi skal efterstræbe. Først når elektronik, jakker, bygge-
materialer og cykler er blevet brugt, genbrugt, repareret og brugt endnu en gang, skal vi til at hånd-
tere dem som affald. 

Vi har allerede mange gode eksempler på, hvordan det skal gøres. Husholdningernes plast bliver til 
nye skraldespande og designerstole, hospitalsplast til legepladser. Affaldstræ bliver til nye facader, 
og vandrør bliver til moderigtigt interiør. Cases, der viser vejen, men nu ikke længere skal være for-
beholdt ildsjæle og first movers. Vi skal skabe rammerne og infrastrukturen for, at det bliver den nor-
male måde at gøre tingene på. Vi skal skridtet videre i den grønne omstilling og skabe den genbrugs-
pladsjobs, virksomheder og muligheder ved at skabe mindre affald. 
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Ressource- og affaldsplan 2027 
Ressource- og affaldsplanen skal danne rammen om regeringens affaldshierarki, som er kommuner-
nes øverste rettesnor i affaldshåndtering. Affaldshierarkiet skal anvendes af myndigheder og virk-
somheder i bestræbelserne på at optimere bl.a. miljøindsatsen. Affaldsområdet plejer traditionelt set 
at beskæftige sig med de 4 nederste niveauer, men i denne plan er der lavet et indsatsområde for at 
arbejde med affaldsforebyggelse.  

 

Figur 1: Affaldshierarkiet 

Affaldsforebyggelse kan være svært at arbejde med, da man skal helt tæt på borgere for at kunne 
gøre en forskel.  Men når man taler om affaldsforebyggelse kan det foregå på flere niveauer som vist 
på nedenstående figur. Vi arbejder typisk fra R9 til R6, men vil i den kommende planperiode også ar-
bejde med R5 til R1 for de borgerrettede tiltag.  
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Figur 2: Forebyggelse af affald1 

 
Ved at arbejde bevist med affaldshierarkiet og flere af de 9 niveauer for forebyggelse, vil vi arbejde 
hen i mod visionen: 

 Mere liv og mindre affald. Vi skal gøre det nemt at leve bæredygtigt i Randers Kommune. 

Danmark er blandt de lande i verden, der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbyg-
ger. Med Ressource- og affaldsplanen 2027 vil Affald & Genbrug reducere mængden af affald pr. ind-
bygger, samt nedbringe mængden af værdifulde ressourcer, der bliver til affald. 

I Randers Kommune kildesorterer vi vores affald og implementerer nye ordninger, hvor potentialet 
foreligger. Men vi skal være bedre endnu. 

Potentialet i den cirkulære økonomi er stort og skal udnyttes, mere husholdningsaffald skal indsam-
les til genanvendelse, storskraldsordningen skal have et større fokus på genbrug og affaldsløsnin-
gerne i midtbyen skal tilpasses de lokale forhold, så det bliver lettere at kildesortere sit affald. Føl-
gende er overskrifter, der tilsammen skal bringe Randers Kommune i mål med at opnå den højeste 
genanvendelsesprocent. 

  

 
1 Julian Kircherr, Denise Reike & Marko Hekkert, dec. 2017: Conceptualizing the circular economy: An analysis 
of 114 definitions, ScienceDirect. 
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Rammerne for Ressource- og affaldsplanen 2027 
EU har sat ambitiøse mål for genanvendelsen af affald i 2025, 2030 og 2035, og med regeringens 
Handlingsplan for cirkulær økonomi2 sættes rammen for omstillingen til en cirkulær og klimaneutral 
økonomi med visionen: 

 Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug 
 Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030 
 Udsortering af 80% dansk plastik fra forbrændingen i 2030 

Herunder er det regeringens målsætning at: 

 sikre mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne 
 alle offentlige indkøb er miljømærkede i 2030 
 sikre mere og bedre genanvendelse, herunder investering i nye genanvendelsesanlæg 
 reducere mængden af madaffald i alle led af værdikæden for fødevarer 
 sikre mere værdi fra fornybare råvarer 
 reducere miljøbelastningen fra byggeri og nedrivning 
 reducere forbruget og forbedre genbrug og genanvendelsen af plastik3 

Udover alle initiativerne, der skal indfri regeringens målsætninger om mindre affald og mere genan-
vendelse, ændres der også på organiseringen af affaldssektoren. Alt genanvendeligt affald skal frem-
over udbydes til markedet, og forbrændingskapaciteten skal reduceres, så den er svarende til de ned-
adgående mængder for forbrændingsegnet affald. 

Sammen med handlingsplanen for cirkulær økonomi skal Randers Kommunes klimplan 2050 sætte 
rammen for Ressource- og affaldsplanen 2027. 
Randers Kommune har gennem DK2020-projektet, tilsluttet sig Parisaftalens målsætninger, og der-
med skal kommunen som geografi være klimaneutral senest i 2050. Klimaplan 2050 viser vejen hertil, 
og sikrer implementering af tiltag med et overordnet mål om klimaneutralitet. 

Følgende delmål fra Klimaplan 2050 skal bl.a. realiseres gennem Ressource- og affaldsplanen 2027: 

 Delmål 12: Forhindre stigning i el- og varmeforbrug 
o Senest i 2030 og frem mod 2050:  

Det samlede el- og varmeforbrug fastholdt på 2018-niveau. 
Reduktion af klimagasser (i forhold til 2018): 0 ton/år (Ved 100% fossilfri energi) 

 Delmål 13: Indsamling og genanvendelse af plast og madaffald 
o Senest i 2030: 

75% af emballageplasten fra husholdninger indsamles, og heraf genanvendes 70%. 
Mængden af madaffald fra husholdninger er faldet med 30% i forhold til 2018 (pga. 
mindre madspild. 90% af madaffaldet indsamles og genanvendes. 
 

 
2 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi. 
3 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 9. 
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o Senest i 2050:  
90% af emballageplasten fra husholdninger indsamles, og heraf genanvendes 90%. 
Mængden af madaffald fra husholdninger er faldet med 55% i forhold til 2018 (pga. 
mindre madspild). 
95% af madaffaldet indsamles og genanvendes. 

 Delmål 16: Færre fossile brændsler til energi i industrien 
o Senest i 2030: 

Brugen af fossile brændsler til energi i industrien er sænket med 60% siden 2018. Re-
duktion af klimagasser (i forhold til 2018): 30.000 ton/år. 

o Senest i 2050:  
Ingen fossile brændsler brugt til energi i industrien. Reduktion af klimagasser (i for-
hold til 2018): 44.000 ton/år. 

 Delmål 17: Bæredygtigt forbrug og mindre affald 
o Senest i 2030: 

Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 70%. 
o Senest i 2050: 

Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 85%. 
 Delmål 18: Ejerskab og engagement hos fremtidens voksne 

o Senest i 2030: 
Alle børn har kendskab til FN’s 17 verdensmål og ved hvad klimavenlig adfærd vil 
sige. 

 Delmål 21: Sænke forbruget af benzin og diesel, når det gælder kørsel i fossile biler og spe-
cialmaskiner 

o Senest i 2030: 
Forbruget af benzin og diesel er faldet med 80% siden 2018, gennem elektrificering 
af 75% af bilflåden, elektricificering af specialmaskiner og reduktion i antal kørt kilo-
meter kørt. 

o Senest i 2050: 
Intet brug af fossilt brændstof. 

 Delmål 23: Bæredygtigt byggeri, restaurering og anlæg 
o Senest i 2030:  

Fra 2021 vil alt kommunalt byggeri/ restaurering med byggebudget over 20 mio. kr. 
blive DGNB-certificeret (Sølv fore restaureringer, guld for nybyggeri). Fra 2021 inde-
holder alle kommunale udbud af nybyggeri/ restaureringer med byggebudget under 
20 mio. kr., samt anlæg, konkurrenceklausuler vedr. klimavenlighed.4 

 

 

  

 
4 Randers Kommune, maj 2021; Klimaplan 2050. 
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Ressource- og affaldsplanen 2027 i en kontekst af FN’s verdensmål 
FN har fastsat 17 mål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden. Kommu-
nerne har hver især en særlig rolle, da kommunerne er de centrale leverandører af offentlige servi-
ceydelser. Derfor er det også lokalt, at vi skal sikre realiseringen af verdensmålene.  

I Randers Kommune ser vi, at affaldsmængderne stiger – år for år. Vi har et overforbrug på trods af, 
at ressourcerne er knappe. En løsning kan således ikke bero på en optimering af vores affaldshåndte-
ring alene. Vi skal være proaktive og tilskynde forbrugere og virksomheder til at genbruge mere og 
reducere deres affaldsmængde. Målet når vi ikke alene. Den kommende Ressource- og affaldsplan 
skal favne bredt og bygge bro mellem offentlige og private initiativer. Løsningerne skal vi finde i fæl-
lesskab og vha. hinandens kompetencer. 

I henhold til verdensmålene er visionen i Ressource- og Affaldsplanen at fremme den cirkulære øko-
nomi samt sikre en bedre genanvendelse af ressourcer og forebyggelse af affald. 
Planen vil især fokusere på nedenstående verdensmål: 

Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse 
 Grundlæggende uddannelse i bæredygtighed: Affaldsskolen vil tilbyde forløb med viden 

om affald og affaldsforebyggelse målrettet børn i de kommunale skoler og daginstitutio-
ner. 

Verdensmål 9 – industri, innovation og infrastruktur 
 Affaldsindsamlingen skal være miljøvenlig: Vi stiller krav til alternative drivmidler på alle 

skraldebiler ved det næste udbud. 
 Randers Kommune som vækstcentrum: Vi skal samle vores kompetencer og skabe et for-

midlings-/ videnscenter for cirkulær udnyttelse af nationale fokusmaterialer som fx plast 
og tekstiler. 

Verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund 
 Indsamling i ti fraktioner: Vi udruller materiel til alle énfamilieboliger og boligenheder 

med fællesløsninger. Husstandsindsamlingen i ti fraktioner vil resultere i større og renere 
mængder til genanvendelsesindustrien. 

 Bæredygtig affaldsindsamling i Randers midtby, der understøtter den stigende urbanise-
ring: Affaldsbeholdere i Randers midtby skal erstattes af undergrundcontainere, der kan 
sikre, at alle har mulighed for at kildesortere og bortskaffe deres affald. 

 Bæredygtige skoler og daginstitutioner: Skoler og institutioner skal sortere affaldet sva-
rende til de private husstande og indføre tiltag med fokus på affaldsforebyggelse og øget 
genbrug, fx gennem byttecentraler. 

 Mere og bedre sortering i det offentlige rum: Affaldssorteringen på udvalgte indkøbsga-
der, større pladser og parker skal udvides til at omfatte relevante genanvendelige fraktio-
ner. 

 Mængderne til direkte genbrug skal øges: Et større fokus på affaldsforebyggelse, skal 
sikre at materialerne kommer i omløb igen. Indsatsen skal understøttes af et butiks- og 
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formidlingscenter med fokus på cirkulær økonomi, up-cycling, reparationer, direkte gen-
brug og formidling. 

Verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion 
 Mindske klimaaftrykket ved at nedbringe affaldsmængden, sortere bedre og genbruge 

mere: Gode sorteringsvaner og en cirkulær tankegang skal bidrage til, at ressourcerne 
ikke ender som affald, men kommer til at indgå i produktionen igen.  

 Fremme cirkulær forretningsudvikling hos private erhvervsdrivende: Randers Kommune 
skal understøtte, at der udvikles flere cirkulære materialestrømme. 

 Fremme bæredygtige offentlige indkøb: Vi skal stille relevante miljøkrav i forbindelse 
med udbud og indkøb og derigennem fremme cirkulær økonomi. 

 Erhvervsdrivende skal sortere mere: Samtlige erhvervsvirksomheder skal være tilsluttet 
en affaldsordning, hvor de ti fraktioner sorteres i henhold til affaldsbekendtgørelsen, en-
ten gennem private ordninger eller ved tilslutning til den kommunale ordning.5 

 Understøtte muligheden for en genbrugsbørs for byggematerialer: Vi skal fortsat under-
støtte en indsats, der sikrer, at potentialet i byggeaffald udnyttes, blandt andet med fo-
kus på direkte genbrug af byggematerialer fra kommunens ejendomme. 

Verdensmål 17 – partnerskaber for handling 
 Advisoryboard: Kun sammen med andre kan vi nå vores mål. Advisoryboardet skal hjælpe 

til at understøtte og udvikle forankringen af Randers Kommunes Ressource- og affalds-
plan 2027.  

 Plastforum: Vi vil være med til at skabe et forum, hvor plastindustrien kan spare og ud-
veksle viden med hinanden. Intentionen er, at virksomhedernes vækst og konkurrence-
evne herigennem kan forbedres. 

 

  

 
5 Handlingsplanen for cirkulær økonomi henviser til, at virksomheder skal kunne benytte private indsamlings-
ordninger, og dermed have mulighed for at samle sine affaldsordninger hos én aktør. Samtidig får virksomhe-
der, der genererer husholdningslignende genanvendeligt affald i art og mængde svarende til en almindelig hus-
holdning, frit valg til at benytte de kommunale indsamlingsordninger til genanvendeligt affald. 
Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 87. 
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Tema 1: Infrastruktur for den grønne omstilling 
I Randers tænker vi stort. Vi vil være med til at ændre Randers fysisk og mentalt. Svaret skal findes i 
Genværkets aktiviteter. Stedet skal bidrage til en ændring i vores livsstil. Vores ressourceaftryk skal 
mindskes radikalt. Vi skal tænke i kredsløb og værdibibeholdelse. Genværket bliver et storcenter, der 
har disse værdier i centrum. Her skal gæsterne handle klimasmart. Gamle effekter bliver taget hånd 
om – givet nyt liv og upcyclet. Bæredygtighed handler ikke om at holde igen og leve mindre, men om 
at opnå mere med de ressourcer som vi allerede har. Vi skal leve smartere. 

Genværket skal ikke alene være et handelssted. Det bliver også et formidlings-, erhvervs- og forsk-
ningshus, for praktiske eksempler og viden, der skal samle et netværk af fremtidsorienterede specia-
lister og iværksættere inden for bl.a. husholdningsplast. Og så bliver Genværket indgangen til Ran-
ders’ genbrugsplads, der i planperioden vil opklassificeres, gøres mere tilgængelig og overskuelig. 
Sammen med de mindre pladser står genbrugspladserne, i den kommende planperiode, over for for-
andring, der skal sikre at både brugere og pladsmænd har bedre forudsætninger, for at sortere affal-
det korrekt. Optimal indretning af genbrugspladserne, direkte genbrug, den rette kommunikation, 
fortsat uddannelse af pladsmænd/ vejledere skal sammen skabe rammen om udviklingen af gen-
brugspladserne i Randers Kommune. 
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Indsatsområde 1: Genværket 

Mål 
Vi vil have Danmarks højeste genbrugsprocent. Vi vil samle grøn iværksætteri, innovation og forsk-
ning inden for bæredygtighed. Vi vil kort sagt forandre Randers fysisk og mentalt ved, at summen af 
Genværkets aktiviteter formidler den bæredygtige udvikling og livsstil til både virksomheder og bor-
gere på en konkret og involverende måde.  

Udfordring 
Udfordringen er, at vores levevis pt. ikke understøtter en bæredygtig fremtid. Vi bruger og forbruger 
på en uhensigtsmæssig måde. Vi skal ændre vores ressourceaftryk radikalt og tænke i kredsløb, i 
værdibibeholdelse af vores ressourcer og i affaldsforebyggelse.  

Alle vil bæredygtighed. Alle vil arbejde på at skabe løsninger, finde muligheder og blive inspireret, og 
der bliver i Randers – og i resten af landet – udviklet mange gode indsatser og fundet nye løsninger, 
men der mangler en samlende kraft og et sted at vise sine løsninger. 

Netværk er typisk spredt over forskellige brancher eller regioner, men mangler ofte den fysiske for-
ankring. Derfor ved mange virksomheder og borgere ikke, hvor de skal gå hen, hvis de vil være med 
til at gøre en forskel. Der mangler for så vidt ikke viden om, hvordan man kommer fra tanke til hand-
ling, men viden er spredt og kræver en indsats for at finde. Lovgivning og reguleringer kan også være 
svært at navigere i som iværksættere og erhvervsdrivende. 

Iværksættere mangler ofte faciliteter og forhold, hvor prototyper kan laves og testes. Samtidig kan 
det være en udfordring at finde et udstillingsvindue, hvor de kan blive set og promovere deres idéer 
og viden, ligesom det kan være svært at finde de rette sparringspartnere til den videre produktudvik-
ling. Virksomheder har ofte travlt med at være virksomhed, og det er kun de større virksomheder 
som har udviklingsafdelinger. Derudover har virksomheder (især på plastområdet) i Randers Kom-
mune mange løsninger, men de er ikke synlige nok. Både nationalt og internationalt ligger der derfor 
et stort uudnyttet potentiale for det lokale erhvervsliv. Samtidig er der et ønske om, at Randers skal 
være kendt som en bæredygtig by, hvor det bæredygtige liv kan leves. 

Der mangler et hus som kan være en inspirationskilde for almindelige borgere til at skabe en bære-
dygtig ændring i levemåder, som kommer med eksempler på hvordan det kan gøres og det skal selv-
følgelig ligge i Randers. 
 

Løsning 
Vi vil lave et paradigmeskift. Sidst der skete noget stort på affaldsområdet var med overgangen fra 
losseplads til genbrugsplads. Nu tager vi det næste store skridt frem mod affaldsminiminering og bæ-
redygtighed og bygger Genværket, som skal ligge lige ved siden af genbrugspladsen i Randers.   

Genværket er bl.a. et genbrugsstorcenter, hvor gæsterne handler på en helt ny og klimasmart måde. 
Gamle ting bliver taget hånd om og givet nyt liv gennem reparation og upcycling. Alt der sælges er 
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genbrugt, økologisk eller bæredygtigt produceret. Bæredygtighed handler ikke om at holde igen og 
leve mindre – men om at opnå mere med de ressourcer, vi allerede har. 

Folk på vej til genbrugspladsen bliver automatisk ledt forbi Genværkets lager. Derefter kan bilerne 
fortsætte til selve genbrugspladsen. Ved Genværkets lager modtages materialet personligt af perso-
nale fra fx Randers Kommunes Jobcentre. Personalet er borgere, som har brug for opkvalificering og 
brancheskift for at komme videre. Formålet er 2-delt. Dels at flere borgere bliver i stand til at mestre 
eget liv og komme i fuld eller delvis beskæftigelse og dels at ting får en højere værdi, hvis de bliver 
værdigt modtaget. Det bidrager til den positive selvfølelse man får som giver.  

Personalet laver en første udtynding af de afleverede varer. Varerne bliver derefter distribueret til 
genbrugsbutikkerne i butikscentret. Butikspersonalet foretager endnu en udtynding og udvælger, 
hvad de vil reparere, transformere, forfine - og sælge. På den måde kommer materialet endnu en 
gang til live. 

I Genværket skal der fx være tøjforretninger, møbelbutikker, cykelforretning, boghandel, elektronik-
forretninger, byggematerialer, (såsom mursten, vinduer mm), reparatører, og en café, men de hand-
ler ikke med ny producerede varer. Alt her er brugt før eller upcyclet.  

Genværket skal være kommercielt og gøre det til en forretning, som alle andre kommercielle forret-
ninger. Genværket skal derfor indrettes, så det ikke ligner genbrugsbutikker alt for meget, men de 
fleste ting som bliver solgt i Genværket bliver doneret af borgere fra Randers. 

Genværket skal ikke alene være et handelssted. Det skal også være et formidlings-, erhvervs- og 
forskningshus, for praktiske eksempler og viden, der skal samle et netværk af fremtidsorienterede 
specialister og iværksættere inden for bl.a. husholdningsplast der samtidig deler viden offentligt. I 
Genværket skal den akkumulerede viden omsættes til konkrete produkter og projekter og således 
skabe mulighed for at iværksættere kan gå fra ide til produktion til salg og med potentiale for skale-
ring. Skaleringen skal ske gennem partnerskaber i Genværket – via bytte-bytte-købmand deler man 
sine ressourcer og kompetencer med de andre i Genværket. Der skal arbejdes på flere videnstemaer. 
I første omgang inden for plast, men senere eller sideløbende skal Genværket fyldes med videnste-
maer inden for andre emner f.eks.:  

 Bæredygtigt byggeri 
 Bæredygtig levevis  

Der skal være åbne værksteder, og den nuværende affaldsskole skal opgraderes og der skal være mu-
ligheder for at lave arrangementer herunder events, workshops, foredrag og temadage – alt sammen 
med fokus på bæredygtighed. Det er her virksomheder rådgives, tanker bliver til handling og det er 
her, man henvender sig, hvis man f.eks. mangler en til at holde et oplæg om bæredygtighed.  

Affaldsskolen skal i samarbejde med fx VIA collage, Dania arbejde på at oprette en uddannelse i fx 
tekstildannelse, recycling eller andet med fokus på bæredygtighed. Endvidere skal der være konfe-
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rencelokaler, hvor der kan holdes fx klimamøder og byrådsmøder, mens cafeen tilbyder økologisk 
frokost.  

Formidlingsaktiviteterne er også beskrevet i tema 2. 

Selve Genværket og genbrugspladsen skal være et vartegn for Randers Kommune – et fyrtårn. Gen-
værket skal i sig selv skal være en oplevelse og en udstilling i bæredygtighed med høje besøgstal. Det 
skal være et lukket kredsløb som bidrager positivt til omgivelserne. Luften som kommer ud af Gen-
værket skal være renere end det som kommer ind, cafeen skal servere mad som bliver dyrket i og på 
Genværket med opskrifter som alle må få. Overskudsvarmen fra Genværket skal bidrage til det om-
givende miljø osv. osv.  

Både Genværket og genbrugspladsen skal bygges efter DGNB certificeringsprincipper og af genbrugs-
materialer. 

Genværket skal laves i fællesskab i Randers Kommune, hvor de forskellige forvaltninger bidrager til 
at finde løsninger, hvor de store projekter som Flodbyen og Klimaplanen er med. Det handler om at 
spille hinanden gode og skabe sammenhæng. 

Fremtidens affaldsforebyggelsesplads er således en 3-enighed, hvor bl.a. affaldsområdet, jobcenteret 
og private virksomheder mødes i samarbejde og partnerskaber for at fremme bæredygtighed.  

I området omkring Genværket skal der være naturstier til afslapning og demonstration af principper, 
der kan bruges i hjemme i haven som fx inspiration til at fremme den vilde natur, øget biodiversitet, 
fremme insektlivet samt forslag til hvordan man kan holde sit haveaffald hjemme. 
 

Effekt 
Stedet vil være en gevinst for Randers og for Randers Kommune. Det var det for den svenske kom-
mune Eskilstuna, som i 2015 åbnede et genbrugsstorcenter. Det har skabt over 50 nye arbejdspladser 
og solgte i 2020 produkter for ca. 11 mio. kr. Og det samme vil kunne overføres til Randers Kommune 
med øgede antal arbejdspladser, stor brandingseffekt, øget fokus på (ud-)dannelse ud i fx tekstildan-
nelse og reparationer mv. Genværket vil tage socialt ansvar og hjælpe folk på kanten af arbejdsmar-
kedet med meningsfulde småjobs og en opkvalificering i bæredygtighed. 

Genværket vil vise at Randers Kommune vil bæredygtighed ved at føre cirkulær økonomi, dannelse 
og socialt ansvar ud i storskala. 

  



Side 14 af 95 

Genværket vil: 

 Ændre Randers mentalt. Borgere i Randers Kommune bliver endnu mere stolte af deres 
kommune. 

 Tiltrække virksomheder, idet der vil være nem adgang til netværk og udvikling. 
 Være med til at udvikle bæredygtige materialer. 
 Uddanne borgere til at agere bæredygtigt. 
 Ændre Randers fysisk, idet Genværket vil blive et arkitektonisk fryd. 
 Ændre Randers ry og tiltrække tilflyttere. 

Planlægning 
Den svenske udgave tog 1 år at bygge. 

Dette er et stort projekt som i første omgang kræver, at der bliver nikket til at arbejde videre med at 
konkretisere projektet. Projektet skal videreudvikles, idéer indfanges og konkretiseres eksempelvis 
via workshops og konferencer. Der skal nedsættes en projektorganisation med navngivet projektejer, 
styregruppe, projektledere og projektgruppe. Der skal afdækkes interessenter, udpeges et areal, op-
sættes milepæle, dialogmøder internt og eksternt med arkitekter, vidensinstitutioner, virksomheder 
og formidlere, men først og fremmest kræver det en politisk opbakning. Det vil være et projekt som 
kræver tid og en stor grad af samarbejde.  

Økonomi 
Det er ikke muligt at give et præcist overslag over Genværket før et egentlig koncept er udarbejdet. 
Med det forbehold forventes Genværket at koste cirka 100 mio. kr.6 

  

 
6 Er ændret i høringsperioden. 
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Indsatsområde 2: Udvikling af genbrugspladserne 

Mål 
I planperioden skal mængderne til genanvendelse øges med 5 %-point i forhold til mængderne i 
2020, hvor 84,1% blev genanvendt. 

Ligeledes skal mængderne til direkte genbrug øges. 
 

Udfordring 
FN’s verdensmål sætter kurs mod en mere bæredygtig udvikling med fokus på ressourcer og en re-
duktion af klimabelastningen. Målet skal vi nå sammen ved at ændre produktion, forbrug og sikre en 
effektiv håndtering af affald ved at genbruge og genanvende mere end vi gør i dag. 
EU’s strategi for cirkulær økonomi omhandler endvidere et mål om at reducere ressourceforbrug og 
holde ressourcerne i kredsløb så længe som muligt ved genbrug og genanvendelse. EU har derfor op-
stillet ambitiøse og forpligtende mål for reel genbrug og genanvendelse, hvilke alle medlemslande 
skal opfylde. 

D. 9. juni 2022 blev lovforslag L 153 vedtaget7, og dermed også reglerne om pligt til, at kommunerne 
etablerer et genbrugsområde på genbrugspladsen. Private aktører/ kommunale institutioner får såle-
des mulighed for at overtage genstandene vederlagsfrit, før de fx afsættes til genbrugsbutikker.  

Der skal således genbruges, genanvendes og sorteres mere og bedre end vi gør i dag, og et nærlig-
gende fokuspunkt vil bero på at minimere den brændbare fraktion, udvide områderne med direkte 
genbrug og øge kommunikationen rettet mod borgerne. Affaldsområdet er komplekst. Fraktioner af-
grænses konstant, hvilket dels skyldes udviklingen i materialetyper og behandlingsteknologier. I dag 
er arealerne udnyttet på alle genbrugspladser, og giver udfordringer når nye containere skal stilles op 
til nye fraktioner. 
Det stiller alt sammen krav til genbrugspladserne, men også til indretningen, hvilken ikke er tilstræk-
kelig på genbrugspladserne på nuværende tidspunkt. 
 

Løsning 
Genbrugspladserne står over for forandring, der skal sikre at både brugere og pladsmænd har bedre 
forudsætninger, for at sortere affaldet korrekt på kommunens genbrugspladser. 
Faktorer der spiller ind er: 

 Optimal design af ny indretning på Randers genbrugsplads samt de små pladser. Pladsens 
overskuelighed er vigtigt. Indretning af containere på rette plads ligeså. Drøftelser skal såle-
des tages i forhold til placeringer. 
Fx en indretning, der tager hensyn til, at: 

 
7 Reglerne om pligt til at etablere genbrugsområder udmøntes i en bekendtgørelse i efteråret 2022, og reglerne 
træder i kraft 1. januar 2023. 
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o Containeren; rest efter sortering og deponi kommer til sidst i pladsens forløb.  
o Fraktioner, som borgerne ofte kommer sammen med placeres tæt ved hinanden. 
o Fraktioner der ofte kommer i rest efter sortering, kan placeres tæt ved denne contai-

ner. 
o Pladsen er overskuelig og tilgængelig. 

 Kommunikation – vigtige fokuspunkter er: 
o Med afsæt i målsætningen om at nå en genanvendelsesprocent på 65% i 2025, er et 

fokus på vores henteordning alene ikke tilstrækkeligt. En nødvendig indsats skal såle-
des igangsættes omkring det forbrændingsegnede affald (tidligere stort/småt brænd-
bart på genbrugspladserne). Adfærdsdesign skal være den metodiske tilgang, der kan 
hjælpe til at nye tiltag implementeres succesfuldt. 
I hver indsats vil vi således have fokus på, at: 
 Det skal være nemt for brugerne at ændre adfærd. 
 Gøre brug af social proof (vi gør det andre gør), ambassadører, medarbej-

dere på genbrugspladserne mv. skal udbrede bæredygtige tilgange til affald. 
 Eksperimentere og teste nye løsninger. 

o Udbredelse af nationale piktogrammer på alle genbrugspladser, for at sikre en ensar-
tet kommunikation på tværs af ordninger og pladser. 

o Ændringer og forsøg skal kommunikeres tydeligt. 
o Affaldets vej – fortælling om, hvad der sker med affaldet, når det afleveres på kom-

munens genbrugspladser. 
 Pladsmedarbejdernes betydning – optimere indflydelsen de har på både borgere og virksom-

heder, der kommer på genbrugspladsen. 
o Opsyn og vejledning, der sikrer den rette sortering. 
o Uddannelse – affaldsområdet er komplekst og under konstant udvikling. Vi vil fortsat 

være opsøgende på eventuelle nye fraktioner, der kan sendes til genanvendelse. 
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 Direkte genbrug. Opgaven beskrives i Handlingsplan for cirkulær Økonomi: 
”Alle kommunale genbrugspladser forpligtes til at stille et område, container el. lign. til rådig-
hed, hvor borgerne kan levere genstande til direkte genbrug. Genstandene skal først gøres til-
gængelige for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere. De genstande, 
som ikke afsættes, må kommunen afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller til socioøko-
nomiske virksomheder. Kommunen forpligtes til at inddrage de frivillige organisationer i den 
lokale kommunale udmøntning af initiativet.”8 
 
På Asferg og Ø. Tørslev genbrugsplads er klunsecontaineren bibeholdt. Borgere kan frit tage 
fra disse containere. På Randers og Langå genbrugsplads er der i dag et område, hvor bor-
gerne frit kan stille deres genstande til videresalg hos Finderiet og Langå IgenBrug. Fremad-
rettet vil disse effekter først være tilgængelig for borgere og kommunale institutioner inden 
de afleveres til videresalg. 
 
Vi vil undersøge mulighederne for at udvide de eksisterende genbrugsordninger, så større 
emner som byggematerialer, vinduer, møbler, træ og lignende stilles til rådighed for bor-
gerne. Derefter kan ordningerne udbredes til de tre små genbrugspladser. Nudging vil anven-
des til at opfordre brugerne af pladserne til at tage stilling, hvorvidt materialerne skal gen-
bruges af andre brugere. 

o Jf. §50 f9 stk. 2, loven fastsætter regler om, at give private aktører og kommunale in-
stitutioner mulighed for at overtage genstande, der er afleveret i genbrugsområder 
på genbrugspladserne. 
Genstande til direkte genbrug stilles således til rådighed for borgere og kommunale 
institutioner. Materialerne skal genbruges i deres virke, og kommer således i 
kredsløb igen uden nødvendigvis at blive downcyclet. Aftaler om indsamling af speci-
fikke materialetyper, kan også imødekommes for denne ordning. 

 

Effekt 
Udvikling på genbrugspladserne vil give en større tilgængelighed, og dermed sikre en bedre sortering. 
Områderne med direkte genbrug, vil bidrage til, at materialerne kommer i kredsløb igen inden det 
bliver til affald.  
 

Planlægning 
Udvikling af genbrugspladserne vil ske løbende fra 2023 med indvielsen af ny ind- og udkørsel på 
Randers genbrugsplads. 
I hele planperioden vil vi løbende være opsøgende på nye fraktioner, der kan sendes til genanven-
delse. 

 
8 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 70. 
9 Folketinget; L 153 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet, 2022. 
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Fra 2022 skal der udrulles en kampagne på genbrugspladserne, der sætter fokus på affaldets værdi 
og de skjulte ressourcer, der ligger i materialerne. Indsatsen bliver en fast del af driften, derfor skal 
pladsfolkene uddannes og vejlede mere aktivt, når de har borgerkontakt. 
I planperioden skal det afklares, hvorvidt klunsecontainerne i Asferg og Ø. Tørslev skal bestå i deres 
nuværende form. Desuden afklaring på, hvorvidt modellen i Randers og Langå er den korrekte måde 
at håndtere genstandene. 
 

Økonomi 
 
Udvikling og indretning af ny Randers genbrugsplads: 80 mio. kr.10 

Udvikling og indretning af de 3 små genbrugspladser: 
Halvtag, bygninger, plansiloer eller lignende: Anlægsudgift på ca. 1 mio. kr. pr. plads. 

Indsatsen kræver areal og mandskabstimer. Det forventes, at der skal bruges ca. 0,5 årsværk på de 
tre små genbrugspladser og ca. 2 årsværk på Randers genbrugsplads (ca. 3,5 årsværk i alt). 

 

 

  

 
10 Er ændret i høringsperioden. 
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Indsatsområde 3: Krav om eftersortering af storskrald 

Mål 
I planperioden vil vi mindske andelen til forbrænding fra storskraldsordningen med 50% i 2025 i for-
hold til mængden i 2020. 
 

Udfordring 
Borgerne i Randers Kommune kan få afhentet storskrald 11 gange om året i 7 forskellige fraktioner: 
jern og metal, hårde hvidevarer, pap, elektronikaffald, tekstiler, plastfolie og øvrigt indbo. 
En stor del af disse effekter kan genanvendes, men bliver det ikke i det ønskede omfang. I 2020 
fyldte den brændbare fraktion 72%, bl.a. grundet faldende mængder i den rene fraktion til træ, der i 
stedet er blevet brændt.  
 

Løsning 
Ved at optimere indsamlingen og sorteringen af den brændbare fraktion vil potentialet kunne udnyt-
tes bedre, og mere vil blive sorteret fra til direkte genbrug. 

I Randers Kommune vil vi opnå det ved at: 

 Undersøge potentialet i storskraldsordningen. Herunder muligheden for, at en øget andel 
kan gå til direkte genbrug. 

 Frasortere træ i storskraldet på Affaldsterminalen, hvilket skal bidrage til, at 25% af den 
samlede mængde brændbart går til genanvendelse. 

 Øge kravene til sortering i fremtidige udbud. 
 Ændre indsamlingsfrekvensen fra 11 til 12 gange årligt. Herunder skal det præciseres i bestil-

lingen, hvilke fraktioner og antallet af emner der stilles ud til afhentning. 
 

Effekt 
Ved at implementere tiltagene vil der komme en mærkbar reduktion i mængden til forbrænding. 
 

Planlægning 
I planperioden skal der foretages en nærmere undersøgelse af mængden til forbrænding. Herunder 
skal der fra 2022 ske en eftersortering af storskrald enten på Affaldsterminalen, eller ved at vi i det 
kommende udbud af Indsamling af storskrald også udbyder eftersortering. 
 

Økonomi 
Det forventes, at der skal tilføres 0,2 årsværk. 
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Der skal desuden afsættes 100.000 kr. til at udføre en affaldsanalyse af udvalgte fraktioner, der er in-
deholdt i ordningen for storskrald. 
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Indsatsområde 4: Nærgenbrugsstationer 

Mål 
I planperioden skal ordningen for nærgenbrugsstationer stige med 15% årligt, hvilket i 2023 er sva-
rende til en stigning på 5 stationer. 
 

Udfordring 
I boligområder med fællesløsninger er der mulighed for at etablere nærgenbrugsstationer. Nærgen-
brugsstationerne kan afhjælpe de udfordringer som storskraldsordningen kan afstedkomme i områ-
der, hvor det kan være svært at opbevare affald indtil den næste afhentning af storskrald. 

Ved nærgenbrugsstationer har borgerne mulighed for at få hentet affald hver 14. dag. Affaldet af-
hentes i 8 forskellige fraktioner: jern og metal, hårde hvidevarer, pap, elektronikaffald, tekstiler, 
plastfolie, deponi, rest efter sortering og øvrigt indbo. 

En stor del af disse effekter kan genanvendes, men bliver det ikke i det ønskede omfang. I stors-
kraldsordningen fyldte den brændbare fraktion 72% i 2020, bl.a. grundet faldende mængder i den 
rene fraktion til træ, der i stedet er blevet sendt til forbrænding. Det antages, at billedet er nogen-
lunde det samme for vores nærgenbrugsstationer. 
 

Løsning 
I planperioden skal flere boligområder med fællesløsninger tilskyndes at etablere en nærgenbrugs-
station som en del af områdets affaldsløsning. Afhentningsmateriellet leveres af Randers Kommune, 
og ejendommens ejer kan selv bestemme, hvordan nærgenbrugsstationen skal indrettes. 

Ordningen skal ligeledes optimeres, så potentialet kan udnyttes bedre. 

Vi vil desuden undersøge potentialet for affaldet, der indsamles hos nærgenbrugsstationerne ved at 
udarbejde en affaldsanalyse. Potentialet for deponi hos nærgenbrugsstationer skal også undersøges 
sammen med alternative fraktioner, der vil være mere fordelagtige at indsamle og udsortere i. 

Indsatsen i midtbyen vil køre sideløbende med indsatsen for ”Etablering af undergrunds- og nærgen-
brugsstationer i Randers midtby”11, og er beskrevet herunder. Nærgenbrugsstationerne skal fungere 
som et supplement til storskraldsordningen, så affald i bybilledet kan mindskes. Der åbnes desuden 
for mere direkte genbrug af storskraldseffekter, og mulighed for etablering af en byttecentral. 
 

Effekt 
Tiltagene skal sikre en stigning i mængderne samt en forbedret sortering af de indsamlede mængder. 
 

 
11 Tema 5, indsatsområde 1. 
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Planlægning 
I planperioden skal der foretages en nærmere undersøgelse af mængden til forbrænding. Herunder 
skal der ske en eftersortering af affaldet fra nærgenbrugsstationerne, enten på Affaldsterminalen el-
ler ved, at vi i det kommende udbud af Indsamling af storskrald også udbyder eftersortering. 

Økonomi 
Der skal afsættes midler til at udføre en affaldsanalyse af udvalgte fraktioner fra nærgenbrugsstatio-
nerne. 
Udgift: 50.000 kr. 
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Tema 2: Affaldsforebyggelse 
Hele verden er udfordret af stadig stigende affaldsmængder, og det bedste vil være både for øko-
nomi og miljø helt at forebygge affald. Derfor er det nødvendigt at fokusere på, hvordan vi reducerer 
mængden af affald. Ved at forebygge dannelsen af affald forhindrer vi, at affaldet overhovedet op-
står. Vi bruger mindre energi, når vi genbruger materialer. Dette skyldes, at produktionen af nye ma-
terialer kræver yderligere energiforbrug. Dermed bidrager affaldsforebyggelse også til at reducere 
udledningen af drivhusgasser.  

Involvering af borgerne er helt afgørende for affaldsforebyggelse. Der skal undervises om konsekven-
serne og måder til at undgå forbrug. Der skal igangsættes konkrete borgerrettede tiltag og der skal 
støttes op om kommunens interne arbejde med affaldsforebyggelse.  
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Indsatsområde 1: (Ud)dannelse i bæredygtighed 

Mål 
Formidling udgør en vigtig grundsten i arbejdet med at opfylde målene i Randers Kommunes Res-
source- og affaldsplan 2027. Vi arbejder for at sikre en grundlæggende (ud)dannelse i bæredygtig-
hed. 

Målene er derfor: 

 Formidlingscenteret danner rammen om 2-6 arrangementer/workshops om året. 
 Alle grundskoler i Randers Kommune benytter mindst ét af Affaldsskolens tilbud mindst en 

gang årligt. 
 15% af alle grundskoleelever deltager i et af Affaldsskolens tilbud i løbet at et skoleår. 
 Alle børnehaver i Randers Kommune benytter mindst ét af Affaldsskolens tilbud mindst en 

gang årligt.  
 600 voksne benytter mindst ét af Affaldsskolens tilbud mindst en gang årligt. 

 

Udfordring 
For at indfri målene om en højere grad af affaldsforebyggelse og genanvendelse, er det nødvendigt 
at affaldsproducerende borgere og institutioner har den relevante viden, en klar ressourcebevidst-
hed og praksisnære handlekompetencer. Vi kan ikke komme i mål med en højere grad af affaldsfore-
byggelse og genanvendelse, hvis ikke borgere og institutioner inkorporerer affaldsforebyggelse og kil-
desortering i deres affaldspraksis. Vi vil med vores formidling derfor understøtte en grundlæggende 
(ud)dannelse i bæredygtighed og bæredygtig livsstil – og dermed også leve op til delmål 4.7 og 12.8 i 
FN’s Verdensmål. Vores formidling er målrettet både børn, unge og voksne. 

Vores erfaring viser, at viden om affald og sortering skal vedligeholdes hos os alle. Ikke blot gennem 
gentagelser, men også gennem progression ift. niveau af viden, opnås en dybere forståelse og hvis 
dette kobles med konkrete handlekompetencer, er formodningen at der er større chancer for at vi-
den indlejres og udmøntes i adfærd. Viden, ressourcebevidsthed og handlekompetencer udvikles og 
lagres bedst igennem forskellige former for undervisning og læring, undersøgelser og leg. For at 
kunne spille ind i alle læringsstile og danne grobund for handlekompetencer er det vigtigt at få både 
hjerne og hænder i spil og gøre sig egne erfaringer undervejs. 

Vores Affaldsskole har derfor brug for målrettede undervisningsforløb med understøttende undervis-
ningsmaterialer samt gode og fleksible fysiske rammer. Det optimale vil være et mere klassisk under-
visningslokale samt et tilstødende, fleksibelt laboratorie/værksted, hvor de besøgende fysisk kan ar-
bejde med og efterprøve deres viden i praksis med forskellige hands-on aktiviteter tilpasset de for-
skellige målgrupper. Hermed vil vi også bedre kunne imødekomme skolernes efterspørgsel på at 
komme på besøg med 2 klasser af gangen. 

De nuværende faciliteter på Randers Affaldsterminal er begrænsede og de tilgængelige lokaler er for 
små. Det giver trange vilkår for læringsrige aktiviteter for en hel klasse af gangen, og begrænser os i 
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de forløb og aktiviteter, vi gerne vil tilbyde. Samtidig mangler vi ordentlige forhold til opbevaring af 
undervisningsmaterialer. Herudover bruges lokalerne til mange forskellige ting som f.eks. Affalds-
skole, møder, opbevaring, gennemgangsrum og frokoststue. 

For at lykkes med Ressource- og affaldsplanen skal vi ydermere have fat i de helt ”almindelige” bor-
gere, som ikke booker et besøg i vores Affaldsskole. De ”almindelige” borgere kan både være dem, 
der interesserer sig for ressourcer og genbrug og ønsker at leve bæredygtigt, men vi skal også kunne 
nå og nudge de borgere, der umiddelbart ikke gør. Det kan vi ikke med de nuværende forhold på Af-
faldsterminalen og med de meget begrænsede muligheder på genbrugspladserne. 

Løsning 
Vi vil formidle budskabet om, at den bedste måde at håndtere sit affald på, er ved ikke at skabe af-
fald i første omgang. Vi vil formidle viden om affald, ressourcer, klima og miljø, samt skabe grobund 
for handlekompetencer/færdigheder, som er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling og 
livsstil, der understøtter en øget affaldsforebyggelse, genanvendelse og cirkulær økonomi.  

Det vil vi gøre ved at skabe et formidlingscenter, der skal være en del af Genværket. Formidlingscen-
teret skal dels rumme vores Affaldsskole, men også andre former for formidling til de 0-100 årige. Vi 
ønsker at skabe et videns- og inspirationsvindue til, hvordan vi nemt kan leve bæredygtigt i Randers. 
Formidlingscenteret er en attraktion, der både henvender sig til institutioner, skoler, borgere, fore-
ninger og turister – lige fra dem, der booker et decideret formidlingsforløb, deltager i et arrange-
ment, opsøger viden og inspiration og til dem, der bare lige kommer forbi. 

Dette vil vi gøre ved følgende: 

 Etablere et formidlingscenter, der som et science-center inspireret af metoder fra Økolariet 
og Experimentarium, formidler viden og inspiration gennem oplevelser og interaktiv delta-
gelse. Formidlingscenteret er et oplevelses- og videnscenter omhandlende affald og ressour-
cer og sammenhængen med klima, miljø, natur samt FN’s verdensmål og bæredygtig livsstil. 
Formidlingscenteret kombinerer naturvidenskab med bæredygtighedspsykologi og sam-
fundsaktuelle udfordringer og løsninger. 

 Formidlingscenteret skal rumme interaktive udstillinger og aktiviteter, hvor både børn, unge 
og voksne kan se, røre, høre og gennem leg og eksperimenter tilegne sig viden gennem ople-
velser. Denne del skal kunne bruges både med og uden formidlere.  

 Formidlingscenteret skal have et særligt fokus på vores samliv med plastik. Der skal være en 
interaktiv udstilling omkring plastens historie og fremtid, om udfordringer og løsninger og 
muligheder for selv at være kreativ med genbrugsplastik.  

 Der skal også være et showroom med hverdagsfifs og inspiration til affaldsforebyggelse, af-
faldssortering og generel bæredygtig livsstil – og hvor borgere kan udveksle ideer. 

 Centeret skal være en manifestation af genbrug, genanvendelse, cirkulær økonomi, viden og 
kreativitet. Det skal være bæredygtigt byggeri til inspiration til bæredygtig livsstil, der fokuse-
rer på alle aspekter af affald og bæredygtighed, og derved også kan rumme information om 
tøj, mad, vand, spildevand og energi, mm.  
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 Formidlingscenteret skal erstatte Affaldsskolens nuværende faciliteter, der ikke er tidssva-
rende. Formidlingscenteret skal bl.a. etableres med fleksible lokaler og forskellige værksteder 
med plads og mulighed for at lave hands-on aktiviteter, forsøg, kreative opgaver og innova-
tion.  

 Formidlingscenteret skal også danne rammen om forskellige arrangementer og workshops 
for borgere i alle aldre - f.eks. omhandlende verdensmål, madspild, affaldsforebyggelse, re-
pair-café og up-cycling m.m. Disse arrangementer kan dels være arrangeret af Affald & Gen-
brug eller af frivillige organisationer og borgere.  

 Formidlingscenterets lokaler og værksteder skal kunne lånes ud til foreninger og borgere 
med fokus på bæredygtig livsstil for at understøtte opblomstringen af genbrugsfællesskaber 
for og på tværs af alle aldre.  

 Affaldsskolen tilbyder forløb på formidlingscenteret, på Randers Affaldsterminal, på gen-
brugspladserne samt mobile tilbud, hvor Affaldsskolen kommer på besøg på institutio-
nen/skolen og deltager i andre større arrangementer. 

 Til vores fremskudte formidling indkøbes/leases og specialindrettes egen El-ladcykel samt en 
ombygget el-varevogn. Disse mobile formidlingsenheder bruges både af den mobile Affalds-
skole og til borgernær information, når de 10 fraktioner skal indsamles på ny måde, samt til 
events som f.eks. Randers Festuge og sportsbegivenheder. 

 Affaldsskolen tilbyder forløb målrettet børn og unge i skoler og daginstitutioner i Randers 
Kommune. Forløbene vil med omdrejningspunkt i affald pege ud i et større perspektiv ift. 
ressourcer og affaldsforebyggelse, klima og miljø, samt FN’s Verdensmål og bæredygtighed. 

 Affaldsskolen udvikler kontinuerligt forløb, aktiviteter og materialer, der følger med udviklin-
gen indenfor affalds- og bæredygtighedsområdet, samt taler ind i de til enhver tid gældende 
fælles mål og læreplaner på skole- og dagtilbudsområdet. Der udvikles undervisningsforløb, 
der overfører viden og adfærd fra undervisningen til hverdagspraksisser i institutionen såvel 
som i hjemmet.  

 Der oprettes materialepas til skoler og institutioner, så de kan hente materialer på Genvær-
ket i forbindelse med et Affaldsskoleforløb. Gerne i tæt samarbejde med Remida. 

 Der udarbejdes udlånskasser – i samarbejde med skolernes udviklingscenter og dagtilbuds-
området. 

 Der arbejdes tættere sammen med Børn & Skole samt indgås partnerskaber med individuelle 
skoler og daginstitutioner og samarbejder med lærere og pædagoger. Dels for at sikre kvali-
teten af vores tilbud, men også for at fremme en kontinuerlig brug af Affaldsskolens tilbud 
med det formål at opnå progression og tilbagevendende fokus. 

 Vi tilbyder informationsmøder omkring affaldsforebyggelse og –sortering for medarbejdere 
på institutioner i Randers Kommune. 

 Ungdoms- og erhvervsuddannelser tilbydes besøg på/af Affaldsskolen. 
 Der samarbejdes med Jobcenteret med henblik på at inkorporere bæredygtighed og cirkulær 

økonomi i jobcenterets iværksætterkurser. 
 Der tilbydes kurser/vejledning for håndværkeruddannelser og lokale håndværker- og ned-

brydningsfirmaer. 
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Effekt 
Det overordnede mål med at sikre en grundlæggende (ud)dannelse i bæredygtighed blandt kommu-
nens borgere vil resultere i øget ressourcebevidsthed, handlekompetencer til bæredygtig livsstil og 
optimal affaldshåndtering. Det vil med andre ord sige, at effekten bliver bedre affaldsforebyggelse, 
øget genanvendelse og reduceret CO2-udledning samt mindre miljø- og naturbelastning. 

 

Planlægning 
Affaldsskolens og formidlingscenterets tilbud og aktiviteter udvikles løbende i løbet af hele planperi-
oden. 

Fra 2022 er der bl.a. fokus på udvikling af et aktivitetshæfte omhandlende madpakker, affald og bæ-
redygtighed. Aktivitetshæftet uddeles sammen med Affaldsskolens bog ”Fridas Fantastiske Færd” til 
alle 0. klasser i november i forbindelse med EU’s affaldsforebyggelsesuge. Dette vil være et årligt til-
bagevendende tiltag. 

I 2022/23 deltager Affaldsskolen i udvikling og gennemførelsen af det tværfaglige koncept ”Skral-
derobotterne redder Randers”. 

I 2023 udvikles formidling og undervisningsmateriale til børn og unge i forbindelse med implemente-
ringen af de 10 fraktioner. 

Den mobile Affaldsskole udvides med forløb til udskolingen i 2023. 

 

Økonomi 
Projektudgifter til udvikling af forløb, koncepter og kampagner. 
Eksempelvis: 

Udvikling af nye forløb: 60.000 kr. 

Udlånskasser til skoler og dagtilbud: 20.000 kr. 

Udgifter til arrangementer/foredrag i forbindelse med madspildsdag og affaldsforebyggelsesugen: 
første år 50.000, herefter 35.000 kr. årligt til hver. 

Affaldsskolens bog ”Fridas Fantastiske Færd” og aktivitetshæfte: 20.000 kr. årligt. 

El-Ladcykel: 30.000 kr. 

El-formidlingsbus: 900.000 kr. 

Formidlingscenterets indretning, værksteder og interaktive udstillinger/aktiviteter: 2-3 mio. kr. 
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Indsatsområde 2: Involvering af borgere 

Mål 
I Randers Kommune vil vi gøre det til en folkesport at reparere, genbruge og dele. 
 

Udfordring 
De nyeste affaldstal fra EU viser, at Danmark stadig producerer mest affald pr. indbygger sammenlig-
net med andre EU-lande. Velstand, haveaffald, og gode data er alle en del af forklaringen. Tilbage er, 
at vi stadig skal styrke fokus på, hvordan vi undgår affald i langt højere grad end i dag. Vi skal væk fra, 
at vores høje forbrug efterlader tilsvarende høje mængder affald. Vi skal afkoble vores økonomiske 
vækst fra affaldsproduktion og udnytte det momentum som er i samfundet til at skrue op for bl.a. 
meget mere reparation og genbrug af møbler, elektronik, tøj mv. Derudover skal vi alle sammen lære 
at dele de mange ting, vi anskaffer os – fra biler og boliger til ting og sager. Vi skal udvikle en ny mo-
del for socialøkonomiske virksomheder, der kan arbejde med reparation og genbrug af de ting, der 
kommer ind på landets genbrugspladser. Vi skal arbejde med affaldsindsigter og styrke kommunika-
tionen til og med borgerne og virksomhederne, så de mobiliseres langt stærkere i affaldsforebyggel-
sen.  

Hvis vi eksempelvis ser på andelen af kasserede hårde hvidevarer/ elektroniske produkter, i Randers 
Kommune, har tendensen været stigende siden 2014. En stor del af de kasserede hårde hvidevarer 
kan istandsættes og genbruges. Desværre bliver de fleste hårde hvidevarer ødelagt, når de kommer 
ind på genbrugspladsen. Vejr og vind samt almindelige skader ved fragt og aflæsning mindsker mulig-
heden for genbrug. 

I anerkendelsen af, at der er værdi at hente ved at genbruge de hårde hvidevarer, skal vi forebygge, 
at de bliver ødelagt. Vi skal skabe smarte løsninger i samarbejde med autoriserede genbrugsvirksom-
heder, der sikrer at de kasserede hvidevarer tjekkes, klargøres og gensælges med en ny garanti, der 
opfylder kundens krav til funktion og sikkerhed.12 

En projektordning hos AVV13 har vist, at 15% kan levetidsforlænges med ganske få reparationer, og 
kan herefter sendes tilbage på markedet. Potentialet kan dog være større, da AVV kun har valgt ma-
skiner ud af et bedre mærke.14 

Det faldende forbrug på reparationer og høje antal af funktionsdygtige husholdningsapparater afle-
veret som affald på genbrugspladsen, kan både skyldes, at det er forholdsmæssigt dyrt at få ting re-
pareret ift. at købe nyt, eller at man på forhånd giver op, fordi der er en opfattelse af, at det er dyrt, 
besværligt eller tidskrævende at få repareret. Det til trods for, at der blandt danskerne er en hold-

 
12 Sønderhousen, Uffe; Sæt pris på det kasserede køleskab, WasteTech PRO, 14. jan 2020. 
13 Affaldsselskab Vendsyssel Vest (AVV) i Hjørring 
14 Freiesleben, Simon; Hos AVV vil de redde mod 1.300 hårde hvidevarer fra skrotbunken, WasteTech PRO, 17. 
december 2019 
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ning om, at det generelt er vigtigt at produkter kan repareres, hvor hele 64 % af danskerne gerne be-
taler mere for et produkt, hvis de tror, at det kan holde længere. 
 

Løsning 
Affaldsforebyggelse omfatter alle aktiviteter, der fører til en reduktion i mængden af affald til genan-
vendelse, forbrænding og deponering. Affaldsforebyggelse kan ske i forskellige faser af et produkts 
livscyklus. Direkte genbrug, hvor et produkt bruges igen i sin oprindelige form og til sit oprindelige 
formål er affaldsforebyggende. Aktiviteter, der gør affald mindre farligt, kan også ses som affalds-
forebyggelse.  

Den kommende EU-regulering vil stille obligatoriske produktkrav, der skal gøre det nemmere at repa-
rere produkter. Et eksempel herpå er de vedtagne krav til bl.a. opvaskemaskiner, køleskabe og fjern-
syn om, at visse reservedele skal være til rådighed i en periode for at muliggøre reparation og der-
med forhindre, at produkter kasseres som følge af manglende adgang til reservedele. 
 
Tiltag som skal styrke forebyggelsen af affald vil i planperioden understøtte cases som: 

1. Udarbejde og implementere en samarbejdsmodel for af hårde hvidevarer 
2. Opstarte repair-cafe, Randers  
3. Direkte genbrug af sportstøj og legetøj 
4. Reparation af mobiltelefoner 
5. Reparation af cykler 
6. Plant en ide 
7. Reduktion af haveparkaffald 
8. Bidrage til klimaplanens tiltag nr. 20 ”Bæredygtighedsforløb for ledige” 
9. Understøtte den grønne udvikling15 

For at kunne skabe og vedligeholde de netværk og grupper, der løbende skal drive initiativerne, vil 
der være behov for øget kommunikation og ikke mindst koordinering og planlægning med de frivil-
lige i f.eks. repair-caféer. Uden vedvarende opbakning kan det ikke forventes, at initiativer baseret på 
frivillighed og videndeling fortsætter af sig selv. En del af løsningen vil derfor være at ansætte en fri-
villig- og eventkoordinator, der samtidig med at understøtte affaldsforebyggelsen også vil være med 
til at synliggøre indsatserne både overfor borgere og medier. 
 

Effekt 
Indsatsen vil nedbringe mængden af affald til forbrænding eller genanvendelse og i stedet øge 
mængden til direkte genbrug – ikke nødvendigvis tilsvarende, da mængden gerne skal nedbringes. 
 

 
15 Indsats er tilføjet i høringsperioden. 
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Planlægning 
Ad 1: Udarbejde og implementere en samarbejdsmodel for hårde hvidevarer. 

Vi vil: 

 Indgå i samarbejde med en autoriseret genbrugsvirksomhed, der kan arbejde med de kasse-
rede maskiner og herefter gensælge med en ny garanti. 

 Sikring af de hårde hvidevarer i mødet med genbrugspladsen, så de ikke ødelægges. Herun-
der adgang til lukkede containere. 
 

Indsatsen vil betyde, at mængden af hårde hvidevarer der destrueres, bliver reduceret med 15% i 
forhold til mængden i 2019. 
 

Ad 2: Opstarte repair-cafe i Randers. 

Vi vil: 

 Understøtte etableringen af en repair café, som kan drives af en frivillig organisation, fore-
ning eller virksomhed. Ressourcerne skal blive i kredsløb så længe som muligt, og repair 
caféer er en oplagt mulighed for at forlænge produkters levetid. Alternativt ender produktet 
ofte på genbrugspladsen. 

 Caféerne skal være med til at sætte fokus på muligheden for at reparere frem for at smide 
væk. For mange er det slet ikke en overvejelse, da man ikke tror, at man kan reparere noget 
som helst i dag. 

 Mulige samarbejdspartnere. Første skridt er at kontakte mulige samarbejdspartnere: 
o Falbe – forening for tidligere syersker 
o Lions Club 
o Rotary 
o Y’s Men 
o Sporbyen – de pensionerede Scandia-smede 
o Røde Kors 

Indsatsen vil betyde, at der senest i 2025 er 1 repair-café i Randers Kommune. 
 

Ad. 3: Direkte genbrug af sportstøj og legetøj 

Vi vil: 

 Randers Kommunes Klimaplan ønsker at styrke bæredygtighedsprojekter i foreninger (tiltag 
nr. 27). Affald & Genbrug vil understøtte dette gennem samarbejder med idrætsforeninger. 
Sammen skal vi arbejde med at øge direkte genbrug af sports- og legetøj. 
I samarbejde med foreninger vil vi invitere til en bytte-sportstøjs-dag. Borgere vil kunne bytte 
sportstøj og sportsforeningen vil se, at sådan et event vil give mening – også for dem selv at 
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stå for. Dermed håber vi at kunne få forankret mere direkte genbrug allerede, mens vi taler 
med borgeren om affald og ressourcer. 
 

Indsatsen vil betyde, at senest i 2025 skal der være afholdt 5 ”loppemarkeder” ved sportsklubber 
med sportstøj og legetøj. 
 
Ad 4: Reparation af mobiltelefoner 

Vi vil: 

 I samarbejde med ungdomsskoler vil vi undervise unge i hvordan de kan lave simple repara-
tioner på deres mobiltelefoner såsom udskiftning af batterier og glas. 
 

Indsatsen vil betyde, at senest i 2025 skal vi have afholdt 2 forløb. 
 

Ad 5: Reparation af cykler 

Vi vil: 

 I samarbejde med ungdomsskoler og folkeskoler, på cyklens dag, undervise i hvordan man 
passer sin cykel. 
 

Ad 6: Plant en ide 

Tiltag i formidlingstjenesten. 

Målgruppe: Gymnasiale uddannelser, 9 og 10. kl. 

Vi vil: 

 Være et indspark i det forløb som de allerede har omkring affald og innovation. Vi tilbyder at 
komme ud og lave et oplæg på op til 1 time omkring affald og ressourcer. Herudover være 
sparringspersoner i forbindelse med deres innovationsforløb, hvis det ønskes. Og evt. 
komme og ”vurdere” deres ideer. 

En konkret ide eller produktforslag til: 

o Tekstiler – vi får indsamlet tekstiler, men det er endnu uklart, hvordan det kan gen-
anvendes. 

o Småt elektronik 
o Affaldsforebyggelse 
o Deleøkonomi 
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o Eller blot en konkret grøn ide eller produktforslag, der kan gøre Randers Kommune 
mere bæredygtig. 
 
 

Ad 7: Reduktion af haveaffald 

Affald og genbrug har fået ca. 1 mio. kroner fra EU til et projekt om haveparkaffald. Pengene skal 
bl.a. bruges til at understøtte klimavenlige haver og undersøge muligheden for alternativer behand-
lingsmuligheder end kompostering. 
 

Ad 8: Bæredygtighedsforløb for ledige. 
Vi vil: 

 I et samarbejde med lokale virksomheder, integrere en indsats for opkvalificering af ledige in-
den for bæredygtighed, i det nye jobcenterprojekt ”Vejen til job”. Forvaltningen vil som en 
del af den indsats arbejde på at tilbyde et kort forløb omkring affald, genanvendelse og mu-
ligheder. 

 

Ad 9:  

Vi vil: 

 Vi skal understøtte den grønne udvikling i landdistrikter og landsbyer i samarbejde med Er-
hverv og Bosætning. Der er allerede gode netværk og initiativrige borgere, som driver for-
samlingshuse og lokale foreninger, hvor Affald og Genbrug kan bidrage med viden og deltage 
i fyraftens- og dialogmøder om affaldssortering og affaldsforebyggelse. 
Vi vil arbejde for at etablere 1-3 forsøgslandsbyer, hvor affaldsforebyggende tiltag kan testes 
sammen i byens eksisterende fællesskab. Det kunne være kvashegn ved idrætsanlæg, fælles 
fliskværn, repaircaféer eller andre kurser i reparation og vedligehold. ” 
 

Økonomi 
0,8 årsværk til koordinering og pleje af netværk, events og indsatser med frivillige, der skal være driv-
kraften i fx reparationscaféerne.  
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Indsatsområde 3: Madspild 

Mål 
 Senest i 2030: Mængden af madaffald fra husholdninger skal falde med 30% i forhold til 

2018.  
 

Udfordring 
Madspild forekommer i alle dele af fødevareværdikæden – fra jord til bord. Når vi smider mad ud, 
som kunne være spist, går dels selve fødevaren, den energi og de naturressourcer, der er blevet 
brugt til at fremstille den, til spilde og dels belaster det unødigt affaldssystemet.  
Det er regeringens målsætning at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål: 

 Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og 
fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal re-
duceres. 

 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, 
genvinding og genbrug.16 

Randers Kommune implementerede indsamling af madaffald i forrige planperiode fra 2015. Derfor vil 
initiativerne i denne planperiode omhandle optimering af den eksisterende ordning, afsætning og et 
øget fokus på at reducere madspild. 

Løsning 
Reduktion af madspild er en svær størrelse at arbejde med, da det trækker tråde ud i de fleste for-
valtninger. Derfor skal der ske en kortlægning af de indsatser, som allerede sker i Randers Kommune 
for at reducere madspild.  

Dernæst skal der 2023 etableres en madspildsprojektgruppe på tværs af forvaltningerne, der har til 
opgave at udarbejde en strategi og handleplan for at reducere madspild i Randers Kommune.  

 

Planlægning 
I madspildsprojektgruppen skal der være repræsentanter fra: 

 Udvikling, teknik og miljø 
 Børn og Skole 
 Social og Arbejdsmarked 

Sundhed, Kultur og Omsorg 

 
16FNs verdensmål 12 i delmål:  https://www.verdensmaalene.dk/maal/12 
 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/12
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Effekt 
Der opnås en synlig og målbar indsats mod madspild i Randers Kommune.  

Økonomi  
Et formindsket madspild og derved mindre mængder madaffald til behandling vil fortrænge en nuvæ-
rende behandlingspris på 450 kr. pr. tons. 

To årsværk til opgaven fordelt mellem forvaltningerne. 
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Tema 3: Mere og bedre sortering der nytter 
Handlingsplanen for cirkulær økonomi udgør Danmarks nationale affaldsforebyggelses- og affalds-
håndteringsplan. Planen sætter således rammen for Randers Kommunes Affalds- og Ressourceplan, 
der i dette tema handler primært om rammesætningen for kommende udbud, samt udrulningen af 
de 10 fraktioner – mere sortering. 

Regeringen arbejder i dag på at skabe en sammenhængende juridisk ramme for en bæredygtig pro-
duktpolitik i EU, der skal understøtte ressourceproduktivitet, cirkularitet, sikkerhed og et reduceret 
klima- og miljøaftryk. Det understøtter bl.a. muligheden for i kommende udbud at stille flere krav, 
der kan være understøttende for den cirkulære økonomi.  

Selvom man designer, producerer og forbruger efter cirkulære principper, opstår der stadig affald. 
Når affald ikke kan undgås, skal vi behandle det med en høj udnyttelse af materialerne. Det gør vi 
bedst ved, at mere husholdningsaffald skal indsamles særskilt til genanvendelse, så der kommer et 
godt udgangspunkt for en høj reel genanvendelse i god kvalitet. En mere ensartet og øget sortering 
på landsplan, skal hjælpe til at højne sorteringen og gøre den mere transparent for kommunens bor-
gere. I 2024 vil udrulningen af 10 fraktioner til alle husstande starte. Kommunikation spiller her en 
central rolle, for at sikre information og viden om, at det nytter, så vi fastholder borgernes engage-
ment og vilje til at sortere. 
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Indsatsområde 1: Udbud og indkøb -  Borgernes affald skal fremme lokale og regio-
nale grønne arbejdspladser 

Mål 
Vi vil sikre, at det indsamlede affald fra borgerne afsættes i størst muligt omfang på en måde så føl-
gende gevinster tilgodeses:  

 Genanvendelse af affaldet sker med mindst mulig klimabelastning 
 Genbrug lokalt og regionalt fremmes mest muligt inden for rammerne af udbudsloven17. 
 Sporbarheden af det afsatte affald er 100 % 
 Afsætningen af affaldet understøtter fremstillingen af nye bæredygtige produkter 
 Afsætningen af affaldet fremmer etableringen af det grønne energisystem i Danmark og bi-

drager til at minimere afhængigheden af fossil brændsel  
 Afsætningen understøtter skabelsen af lokale og regionale jobs  

Udfordring 
Afsætningen af borgernes affald via udbud giver ikke i dag den nødvendige sikkerhed for 100 % spor-
barhed og bæredygtige behandlingsmetoder, og fremmer kun delvis den grønne omstilling i Randers 
Kommune. Markedet er i dag ikke modnet til at kunne fungere i henhold til den cirkulære økonomi, 
idet afsætningen af borgernes affald til markedet forhindres eller vanskeliggøres af et samspil af for-
hold herunder:  

- Råvarepriserne på en ny råvare er ofte lavere end på de bæredygtige råvarer (affaldet) 
- Krav til CE mærkning, sporbarhed og kvalitet kræver store mængder for at disse krav kan til-

godeses som økonomisk rentable 
- Kravet om forsyningssikkerhed til produktionen kræver systemløsninger og infrastruktur som 

kun få private virksomheder kan overkomme 
- Kravet om mængder og renhed af affaldet kræver forbehandlingsanlæg, systemløsninger og 

infrastruktur som ikke findes og kun få private virksomheder kan overkomme at etablere 
- Alle de eksisterende og velfungerende genanvendelsessystemer er forudsat offentlig involve-

ring og / eller stærk offentlig regulering af markedet 
- Håndtering af affaldet er sket ud fra en logik omkring miljøbeskyttelse, og har ikke tidligere 

inkluderet en fokus på ””råvarekvalitet” – produktkvalitet.  

Der er derfor behov for tiltag fra det offentlige som kan understøtte, at ovenstående forhold bliver 
imødekommet.  
 

  

 
17 Er tilføjet under høringsperioden. 
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Løsning 
Der skal etableres et udbuds- og innovationsteam, der har til opgave at: 

 
 Afvikle en åben markedsdialog inden et udbud påbegyndes. Dialogen skal afdække interes-

sen for udbuddet, opsøge viden om allerede eksisterende løsninger samt afdække om defi-
nerede krav giver mening.  

 Understøtte etableringen af lokale og regionale ressourceloops med udgangspunkt i borger-
nes affald og kommunens virksomheder 

 Udforme og gennemføre innovationsudbud af borgernes affald, hvor lokale virksomheder in-
viteres til at deltage i udviklingen af cirkulære anvendelser af borgernes affald til nye produk-
ter.  

 Understøtte etableringen af lokale start-ups baseret på en bæredygtig anvendelse af borger-
nes affald til nye produkter. 

 Gennemføre alle udbud af borgernes affald, så de løsninger der understøtter klimaplanen og 
FN´s verdensmål bliver valgt baseret på reglerne for innovationsudbud og er økonomisk mest 
fordelagtigt. Alle udbud gennemføres med fokus på innovation og udvikling.18 
 

Derudover vil vi ved varekøb bl.a. tænke bæredygtighed ind følgende steder: 

 

Og ved køb af ydelser vil vi bl.a. tænke bæredygtighed ind følgende steder: 
 

 

 
18 Er tilføjet under høringsperioden. 

Produktion

•Energiforbrug
•Kemikalier
•Råvareindvinding
•Mærker/certificeringer

Levering

•Transport af produkt
•Emballage
•Emission

Transport

•Energiforbrug
•Emission

Anvendelse

•Strømforbrug
•Kemikalier
•Emballage
•Genbrug/vide-
resalg

•Genanvendelse

Bortskaffelse

•Transport
•Emission
•Energiforbrug
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Effekten af udbuddene skal følges op af kommunikationsindsatsen, så det bliver vellykkede tiltag og 
kendt i omverdenen via presse og sociale medier, ligesom det kan understøtte Randers Kommunes 
brand som et godt sted at bo med fokus på det bæredygtige liv. Oversigt over forventede udbud fra 
affaldsområdet 2023-2027: 

Behandling af have-parkaffald 
Poser til madaffald 
Transport fra de 3 små genbrugspladser  
Indsamling af rest- og madaffald, genbrugsmaterialer og miljøkasser 
Storskrald 
Affald til forbrænding 
Transport af affald fra Randers Affaldsterminal til forbrænding 
Knusning af brændbart affald 
Modtagelse og håndtering af træaffald fra genbrugspladserne 
Udbud af afsætning af papir 
Udbud af pap 
Evt. udbud af andre fraktioner fra Affaldsterminalen eller genbrugspladsen 
EXIT 
Farligt affald fra genbrugspladserne, miljøkasserne, apotekeraffald, samt farligt affald fra driftsaf-
delingen 

 
Effekt 
Bæredygtig udvikling af erhvervslivet og etableringen af et affaldssystem i Randers, der er målrettet 
fremme af regional og lokal innovation, der giver de bedst mulige klimagevinster.  

Planlægning 
Innovations- og udbudsteamet forankres i et tæt samarbejde mellem Miljø og Affald & Genbrug for 
at sikre tæt kobling til virksomhederne og borgerne. Det er nemlig en forudsætning at borgernes 
bortskaffelse af deres affald / affaldssystemet understøtter virksomhedernes produktions- og forret-
ningsudvikling.  

Økonomi 
2 årsværk til opgaven fordelt mellem Miljø og Affald & Genbrug. 
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Indsatsområde 2: Selskabsgørelse/ salg af kommunale anlæg 

Mål 
Plan for eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdnings-
affald i 2025. 

Udfordring 
Klimaplanen19 lægger op til en stærkere affaldssektor, der kan levere grønne affaldsløsninger inden 
for cirkulære forretningsmodeller, genbrug og genanvendelse. Målet skal imødekommes gennem en 
organisering og ensretning af affaldsstrømmene fra husholdninger og virksomheder. Udbud skal sikre 
behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald hos private virksomheder, mens en selskabs-
gørelse eller salg af de kommunale sorterings- og behandlingsanlæg, skal sikre økonomisk gennem-
sigtighed. 
Kommunernes rolle ændrer således karakter til alene at drive et effektivt og sammenhængende sy-
stem til husstandsnær indsamling af ti fraktioner. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov 
om forsyningstilsynet20, lægger således op til, at kommunale sorterings- og genanvendelsesanlæg, 
etableret før d. 16/6 2020, skal lukkes/ sælges eller selskabsgøres. I en overgangsperiode, frem mod 
d. 1/1 2027, kan anlæggene fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres for at sikre økonomisk 
gennemsigtighed af selskabernes aktiviteter. De kommunale anlæg skal desuden i denne periode 
konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private eller 
selskabsgjorte anlæg.21 
I denne periode vil det ikke være muligt at reinvestere i de kommunale anlæg, ligesom det ikke er 
muligt at investere i nye kommunale anlæg. Almindelig vedligehold til at opretholde driften er i tids-
perioden muligt. 
 

Løsning 
I 2023 igangsættes en afklaringsproces for Randers Kommunes anlæg til behandling og sortering af 
genanvendeligt husholdningsaffald. 
Processen skal afklare, hvilken løsning der skal anvendes til forbehandlingsanlægget til madaffald, 
samt sorteringsanlægget til plast, metal og glas. 
 

Effekt 
Randers Kommunes opgave begrænses til at drive et effektivt og sammenhængende system til ind-
samling af affald. Denne opgave er med de ti fraktioner blevet større, og afgrænses nu til omhandle 
fra uddelingen af beholdere til og med omlastning af husholdningsaffaldet. 
Affaldet skal fremadreddet udbydes til private affaldsvirksomheder, der skal stå for den videre hånd-

 
19 Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16/6 2020. 
20 Folketinget; Lov om ændring af lov om Miljøbeskyttelse og lov om forsyningstilsynet, 
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l153/20211_l153_som_vedtaget.pdf  
21 Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16/6 2020, side 8. 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l153/20211_l153_som_vedtaget.pdf
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tering og behandling. 
 

Planlægning 
Afklaringen bliver færdiggjort i løbet af 2023. 
 

Økonomi 
De økonomiske konsekvenser kan ikke opgøres.  
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Indsatsområde 3: Indsamling af de ti fraktioner hos énfamilieboliger 

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 70%. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær 
økonomi.22 

 Senest i 2025: Den reelle genanvendelsesprocent skal nå 65%. 

 Senest i 2030: Den reelle genanvendelsesprocent skal nå 70%. 
 

Udfordring 
For at få overblik over potentialet og hvor vi skal fokusere indsatsen, har vi i forbindelse med Res-
source- og affaldsplanen 2027, fået udarbejdet en affaldsanalyse af restaffald og kildesorteret affald 
fra énfamilieboliger, i to afgrænsede boligområder. 
Analyserne23 viser, at der indsamles 9,8 kg dagrenovation om ugen fra énfamilieboliger, hvoraf 6,2 kg 
bliver udsorteret til genanvendelse, mens 3,6 kg er restaffald. Overordnet er de kildesorterede frak-
tioner rene fraktioner. I restaffaldet ser vi dog et potentiale for yderligere sortering. 
Analyserne viser, at følgende procentdele i restaffaldet er: 

 28 % er madaffald 
 9 % er plastfolie 
 6 % er mad- og drikkekartoner 
 6 % er papir 
 5 % er plastemballage 
 5 % er tekstilaffald24 

Med baggrund i denne analyse, vil vi rette en fokuseret indsats mod udsorteringen af restaffald, så vi 
kan nedbringe mængden yderligere til forbrænding. Indsatsen skal fokuseres både på énfamilieboli-
ger og etageboliger. 
 

 
22 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
23 Econet, april 2022; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra énfamilieboliger i 
Randers, 2022. 
Econet, juni 2019; Affaldsanalyse af restaffald og kildesorteret affald fra haveboliger i Langå. 
24 Econet, juni 2019; Affaldsanalyse af restaffald og kildesorteret affald fra haveboliger i Langå. 
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Handlingsplan for cirkulær økonomi 
I foråret 2019 udarbejdede KL og Dansk Affaldsforening et fælles udspil, der skal harmonisere og ens-
arte den danske affaldssektor.25 Udgangspunktet er en balance mellem ensretning og lokal frihed til 
valg af metode og teknologi.26 
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik d. 16. juni 2020 en aftale om Klimaplan for en grøn 
affaldssektor og cirkulær økonomi. Tiltagene i denne politiske aftale fungerer som rygraden i Hand-
lingsplanen for cirkulær økonomi. Heri fremgår, at indsamlingen af husholdningsaffaldet skal strømli-
nes og øges ved at indføre krav til indsamlingen af 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, metal-, 
plast-, pap-, tekstil-, mad- og drikkekartoner, rest- og farligt affald. Indsamlingen skal foregå hus-
standsnært, men samtidig tage hensyn til de forskellige boligtyper i Randers Kommune. 
I affaldsbekendtgørelsen er der fastlagt nogle nationale undtagelsesbestemmelser, hvor det er vur-
deret at en kombineret indsamling kan benyttes uden, at det reducerer mængden eller kvaliteten af 
genanvendelsen, eller medfører en høj omkostning for en særskilt indsamling. Aftalen er siden ud-
møntet i affaldsbekendtgørelsen.  
 
De kombinerede indsamlinger gælder for følgende fraktioner: 

o Papir og pap 
o Metal og plast 
o Plast og mad- og drikkekartoner 
o Plast, metal og mad- og drikkekartoner 
o Metal og glas 
o Metal, glas og plast indtil 1. januar 2025 
o Papir, pap og blød plast indtil 1. januar 2025 

 
Undtagelsesbestemmelserne kan tages i brug enkeltvis eller i forskellige kombinationer. 
MGP27-problematikken har været i proces og har afventet Rambølls rapport – bestilt af Miljøstyrel-
sen. Rapporten viser, at mere glas går tabt inden genanvendelse, når det ikke kommer fra kildeopdelt 
indsamling. Det skyldes, at der knuses mere glas ved indsamling, transport, omlastning og behand-
ling.28 
MGP som en kombineret fraktion i vores henteordning udgår således i 2024 og erstattes af en anden 
løsning. 
 

 
25 KL & Dansk Affaldsforening: Vores Affald – Danmarks ressourcer; https://danskaffaldsforening.dk/si-
tes/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/voresaffalddanmarksressourcer_0.pdf 
26 Miljø- og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen: National affaldsplan afventer klimapartnerskaber; 
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jan/national-affaldsplan-afventer-klimapartnerskaber/ - 30-
01-2020 
27 MGP er en forkortelse af metal, glas og plast. 
28 Den nationale affaldsplan: Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering 
af affald 2020-2032 er offentliggjort i sin endelige form i juni 2021. 

https://danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/voresaffalddanmarksressourcer_0.pdf
https://danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/voresaffalddanmarksressourcer_0.pdf
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jan/national-affaldsplan-afventer-klimapartnerskaber/
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Løsning 
Henteordningen for restaffald og de genanvendelige fraktioner vil fungere som hidtil frem mod 2024. 
Plastfolie, pap, tekstilaffald samt mad- og drikkekartoner husstandsindsamles ikke i faste beholdere i 
denne periode, men indsamles via ordningen for storskrald. 
Herved imødekommes indsamlingen af 10 fraktioner, som udmøntet i affaldsbekendtgørelsen og den 
nationale affaldsplan: Handlingsplan for cirkulær økonomi. 

I 2024 vil Randers Kommune udrulle husstandsindsamlingen af alle 10 fraktioner i faste beholdere. 

Ordningen vil tage udgangspunkt i 5 opdelinger: 

1. Restaffald 
2. Madaffald 
3. Plast samt mad- og drikkekartoner 
4. Glas og metal 
5. Papir, pap og tekstilaffald (i pose, evt. på låget) 

Herunder farligt affald, der indsamles separat i miljøkassen. 

Opdelingen af beholderne tager hensyn til forhold som: 

 Ikrafttrædelsen af producentansvaret for emballage indføres pr. 1. januar 2025. Producen-
tansvaret vil få betydning for virksomhedernes affaldsbehandling af emballagen de produce-
rer. Således forventes det at give et incitament til at reducere materialeforbrug. Med indfø-
relsen af producentansvaret frafalder Randers Kommunes ansvar for håndteringen af affal-
det, og vi skal således kun tage hensyn til indsamlingen. 

 Kommunernes rolle ændrer karakter til alene at drive et effektivt og sammenhængende sy-
stem til husstandsnær indsamling af ti fraktioner. Inden for en periode på 5 år, skal alle kom-
munale sorterings- og genanvendelsesanlæg, etableret før d. 16/6-2020 lukkes/ sælges eller 
selskabsgøres. Kommunerne skal derfor sende behandlingen af affald i udbud, og dermed 
ikke nødvendigvis tage hensyn til affaldsindsamling i rene fraktioner. 

 Ønsket om at harmonisere og standardisere affaldsordningen. Randers Kommune får tilsva-
rende afhentnings- og sorteringssammensætning som store dele af Jylland. 
Det kan medføre en række fordele, der især gør sig gældende ved: 

o Ens sortering på tværes af kommunegrænser vil gøre sorteringen lettere ved flytnin-
ger og erhverv, der skal håndtere affald på tværs af grænser. 

o Etablering af undergrund – kombinerede løsninger vil gøre nedgravningsarbejdet let-
tere i midtbyen, når der skal etableres en undergrund yderligere. 

o Samarbejde på tværs af kommuner, bl.a. ved udbud, kommunikation og formidling. 
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Effekt 
Husstandsindsamlingen i ti fraktioner vil have den effekt, at der bliver udsorteret større mængder til 
genanvendelse fra husstandene. Samlet set vil det betyde større mængder til genanvendelsesindu-
strien på tværs af kommunerne og affaldsselskaberne. Herunder en generelt mere ensartet sortering 
over hele landet. 
 

Planlægning 
Udbuddet, Indsamling af rest- og madaffald, genbrugsmaterialer og miljøkasser i Randers Kommune, 
kommer til at definere tidsplanen for udrulningen af de ti fraktioner og en tredje beholder. Den nu-
værende kontrakts løbetid rækker frem til 1. maj 2024 og sikrer, at vi kan implementere de nye af-
faldsordninger mere smidigt i det næste kontraktforløb. Hensyn til sortering, beholdere, indsamling 
mv. kan således prioriteres i det kommende udbud. 
 

Implementering af ti fraktioner 
Pr. 1. maj 2024 vil resultatet af et nyt udbud for Indsamlingsordningerne restaffald, madaffald og de 
genanvendelige fraktioner kunne imødekomme kravet om indsamling af ti fraktioner i faste behol-
dere ved husstanden. Ved énfamilieboliger uddeles yderligere en 240L beholder som hovedløsning. 

Ved etageboliger og andre med en fælles løsning, etableres enkeltbeholdere til de nye fraktioner, 
herunder undergrundsbeholdere, og med tilsvarende sortering som ved énfamilieboliger. 

Hvor der i dag er etableret undergrundsbeholdere, skal der foretages en individuel vurdering for den 
konkrete løsning, hvilket vil blive et projekt for sig.29 
 

  

 
29 Jf. Tema 3: Indsatsområde 4: Indsamling af de ti fraktioner hos boliger med fællesløsninger. 
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Beholdersammensætning i Randers Kommune 

Beholder 1: Restaffald / madaffald – indsamling af fraktionerne vil fortsætte i de nuværende behol-
dere, men med en 60/ 40 opdeling, mod den nuværende opdeling på 50/50. 

Beholder 2: Plast, mad- og drikkekartoner / glas og metal – denne 2-delte beholder indkøbes som en 
del af rammeaftalen for udbuddet om affaldsbeholdere30. Beholderne vil have et skillerum, der sidder 
60/40. Beholderen forventes at få en tømmefrekvens pr. 4. uge. 
Udrulningen af den ekstra beholder vil ske i 2024, til alle adresser, der ikke er tilmeldt en fællesløs-
ning med undergrund. 

Beholder 3: Papir, Pap og tekstilaffald – hertil skal anvendes en 1-kammer beholder. Den nuværende 
beholder til MGP og papir vil bruges til dette formål. Lågene skal dog udskiftes eller mærkes om, og 
skillevæggen skal fjernes. Arbejdet hermed vil komme til at foregå sideløbende med udrulningen af 
den ekstra beholder til plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal. 
De stigende papmængder, suppleret med stærkt faldende papirmængder forventes at modsvare vo-
lumen og tømmefrekvensen.  

Tømmefrekvensen er beregnet til hver 4. uge.  

 

Tekstilaffald 
Jf. affaldsbekendtgørelsen skal tekstilaffald senest indsamles den 1. juli 2023. Ordningen skal etable-
res som en henteordning for særskilt indsamling af tekstilaffald fra husholdninger. Humanitære orga-
nisationer skal stadig sikres adgang til tekstilerne med henblik på genanvendelse. Mængden af teksti-
ler retfærdiggør imidlertid ikke, at indsamlingen skal ske i en særskilt beholder, men måske snarere 
gennem den nuværende storskraldsordning. Randers Kommune, Affald & Genbrug, afventer denne 
afklaring. 

Tekstilaffald husstandsindsamles pt. via storskraldsordningen, og denne ordning vil fortsætte.  
 

 
30 Udbuddet om affaldsbeholdere og afsætning af plast fra husstandsindsamlingen blev sendt i udbud ultimo 
2020 og en kontrakt er indgået i foråret 2021, hvilket ligger i fin tråd med klimaplanens visioner om, at 80% af 
plasten skal udsorteres i 2030, samt at alt husholdningsplast skal sendes i udbud. Succeskriterierne i udbuddet 
er præciseret ved, at der stilles krav til, at mindst 60% af plasten genanvendes. Herunder, at de nye affaldsbe-
holdere skal bestå af minimum 40% husholdningsplast fra Randers Kommune. Herved kan vi sikre en bedre lo-
kal genanvendelse af husholdningsplasten. 
Antallet af beholdere skal modsvare forbruget i den daglige drift, ca. 4-5.000 beholdere pr. år. Herudover skal 
en rammeaftale sikre en produktion af 28.000 beholdere til brug ved implementeringen af de 10 fraktioner. Det 
forventes, at de første beholdere kan leveres pr. 1. april 2022. 
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Farligt affald 
Den eksisterende miljøkasseordning skal udbredes til samtlige énfamilieboliger i Randers Kommune 
som en obligatorisk ordning. Op til 50 % af boligerne er allerede tilknyttet ordningen, og i 2022-23 vil 
vi udrulle ordningen til de resterende 50%.  
Afhentningen af farligt affald, vil fortsætte med at blive afhentet af vores renovatør hos énfamiliebo-
liger med egen skraldespand. Samtidig bliver det et krav at alle renovationsbiler skal kunne ombytte 
miljøkasser. 
 

Økonomi 
I den beskrevne løsning skal der overslagsmæssigt investeres: 

Anlægsinvestering: 23 mio. kr. 

Årlige driftsomkostninger: 3,5 mio. kr. (både énfamilieboliger og fællesløsninger med undergrund el-
ler særskilte beholdere.) 

Nye informationsmaterialer og øget kommunikation og events i forbindelse med udrulningen forven-
tes at give en ekstra omkostning på 200.000 kr. og 0,2 årsværk. 
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Indsatsområde 4: Indsamling af de ti fraktioner hos boliger med fællesløsninger  

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 70%. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær 
økonomi.31 

 Senest i 2025: Den reelle genanvendelsesprocent skal nå 65%. 

 Senest i 2030: Den reelle genanvendelsesprocent skal nå 70%. 
 

Udfordring 
En analyse af affaldet fra 4 repræsentative områder med undergrundsstationer viser, at der indsam-
les 6,2 kg affald om ugen fra boliger med fællesløsninger, hvoraf 2 kg bliver udsorteret til genanven-
delse, mens 4,2 kg er restaffald. Overordnet er de kildesorterede fraktioner rene fraktioner. 
I restaffaldet anslås, at følgende procentdele kan sorteres fra til genanvendelse:  

 30 % er madaffald 
 8 % er plastfolie 
 3 % er drikkevarekartoner 
 3% er glas 
 5 % er papir 
 7 % er plastemballage 
 6 % er tekstiler 
 4 % er haveaffald 
 2 % er metal 
 1 % er affald til særlig behandling32 

Med baggrund i denne analyse, vil vi rette en fokuseret indsats mod udsorteringen af restaffald, så vi 
kan nedbringe mængden yderligere til forbrænding. Indsatsen vedkommer både énfamilieboliger og 
etageboliger. 

Mens man ved énfamilieboliger har mulighed for at sortere på egen matrikel, så vil mange etageboli-
ger, i den tætte bykerne i Randers, være udfordret i at tilbyde den samme service. Dette skyldes pri-
mært logistiske udfordringer såsom plads- og adgangsforhold, hvilket gør sig gældende hos adskillige 
etageboliger med fællesløsninger i Randers Kommune. Udfordringen imødekommes ved, at indsam-

 
31 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
32 Econet, juni 2021; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papir samt restaffald fra nedgravede beholdere 
ved etageboliger i Randers. 
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lingen kan foregå husstandsnært33 ved tætbebyggelse. Dvs. steder, hvor forholdene ikke tillader faste 
beholdere på matriklen eller har yderligere plads til flere undergrundsstationer på ejendommens nu-
værende område til affaldssystemer. 
 

Løsning 
I den kommende planperiode udrulles alle ti fraktioner hos boliger med fællesløsninger. 
Det vil ske i to forløb. 
 Ejendomme med beholdere som fællesløsning følger udrulningen for énfamilieboliger. Her 

etableres beholdere til de nye fraktioner. De kan variere i størrelse og antal, afhængig af be-
hovet. Da MGP-fraktionen skal splittes op, skal et større antal beholdere mærkes om, når de 
nye beholdere udrulles. 

 Boliger med undergrundsstationer følger sin egen tidsplan. Det skyldes, at der skal tages sær-
lige hensyn i forhold til gravearbejde og pladsforhold ved etageboligens nuværende affalds-
løsning. Det er vores mål i Randers Kommune, at indsamlingsordningen er ens for énfamilie-
boliger og boliger med fællesløsninger. Det vil betyde, at der nogle steder enten skal nedgra-
ves en ekstra undergrundsbeholder, mens andre steder kan nøjes med en opdeling af den 
eksisterende undergrundsstation. 
 

Effekt 
Den umiddelbare effekt forventes af være en større udsortering af materialer til genanvendelse. 
Samlet set vil det betyde større mængder til genanvendelsesindustrien på tværs af kommunerne og 
affaldsselskaberne. 

Vi opnår desuden en mere ensartet sortering over hele landet. 

 

  

 
33 Husstandsnær indsamling betyder: 
 Ved etageboliger, rækkehuse/ tæt-lav bebyggelse og tætte bykerner skal fast indsamlingsmateriel så 

vidt muligt placeres sådan, at beholderne/undergrundsstationen er tilgængelig i umiddelbar nærhed 
fra boligen, dvs. kort gåafstand.  

 I sommerhusområder og ved kolonihaver skal fast indsamlingsmateriel placeres sådan, at beholderne 
er tilgængelige i rimelig gåafstand fra boligen. 
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Planlægning 
Henteordningen for restaffald og de genanvendelige fraktioner vil imidlertid bestå i sin nuværende 
form frem mod 1. maj 2024. Plastfolie, pap, tekstiler samt mad- og drikkekartoner indsamles ikke i fa-
ste beholdere/ undergrundsstationer i denne periode, men indsamles via ordningen for storskrald. 
Farligt affald indsamles gennem viceværtordningen, der udrulles til alle i løbet af 2022.  
Herved imødekommes indsamlingen af 10 fraktioner, som udmøntet i affaldsbekendtgørelsen og den 
nationale affaldsplan: Handlingsplan for cirkulær økonomi. 

 
Tidsplan for boliger med fællesløsninger 

Boliger med fællesløsninger - beholderløsning 
Udbuddet, Indsamling af rest-, madaffald, genbrugsmaterialer og miljøkasser i Randers Kommune, vil 
definere tidsplanen for udrulningen af de ti fraktioner ved boliger med fællesløsninger, der har faste 
beholdere som indsamlingsmateriel. Udrulningen af ekstra beholdere vil ske inden 1. maj 2024. 
Som udgangspunkt, skal der foretages en vurdering af alle boligenheder med fællesløsninger, så der 
udbringes det korrekte antal beholdere. 
En gennemgang af vedkommende boliger vil ske primo 2024. 

Boliger med fællesløsninger - undergrundsstation 
Ved boliger med fællesløsninger, hvor indsamlingsmateriellet udgøres af undergrundsstationer, vil 
der foretages en vurdering for hver enkelt løsning. Efter affaldsplanens godkendelse, vil Affald & 
Genbrug stille krav til etablering af undergrundsbeholdere svarende til håndteringen af de ti fraktio-
ner. Nedgravningerne kan påbegyndes herefter, men egentlig ibrugtagning kan først starte pr. 1. maj 
2024.  
Frem mod 2025 vil etableringen af den ekstra undergrundsstation foregå områdevis. 

De steder, hvor der er etableret undergrundsstationer, vil Affald & Genbrug yde et tilskud til den ek-
stra undergrundsbeholder. Tilskuddet vil svare til den billigste model. Anlægsetablering udover den 
almindelig etablering, skal ejer selv så for. 
 
Det forventes, at alle undergrundsstationer er færdige inden for en periode på 3-4 år. 
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Sammensætning af beholdere/ undergrundsbeholdere 
I Randers Kommune imødekommes kravene ved følgende sammensætning ved fællesløsninger, her-
under undergrundsbeholdere og større containere, ved at indsamle fraktionerne således: 

Beholder/undergrundscontainer 1: Restaffald 

Beholder/undergrundscontainer 2: Madaffald 

Beholder/undergrundscontainer 3: Papir og pap 

Beholder/undergrundscontainer 4: Glas og metal 

Beholder/undergrundscontainer 5: Plast og mad- og drikkekartoner 

Kortlægningen af placeringen af nye undergrundsbeholdere startes op i 2022/23. 
Implementeringen af de ekstra beholdere for de, der ikke har nedgravede løsninger, vil følge tidspla-
nen for énfamilieboliger. Dette er af hensyn til de nuværende kontrakter. 
 

Tekstilaffald 
Jf. affaldsbekendtgørelsen skal tekstilaffald senest indsamles den 1. juli 2023. Ordningen skal etable-
res som en henteordning for særskilt indsamling af tekstilaffald fra husholdninger. Humanitære orga-
nisationer skal stadig sikres adgang til tekstilerne med henblik på genanvendelse. Mængden af teksti-
ler retfærdiggør imidlertid ikke, at indsamlingen skal ske i en særskilt beholder, men måske snarere 
gennem den nuværende storskraldsordning. Randers Kommune, Affald & Genbrug, afventer denne 
afklaring. 

Tekstilaffald husstandsindsamles pt. via storskraldsordningen, og denne ordning vil fortsætte. 
 

Farligt affald 
Den eksisterende viceværtordning skal udbredes til samtlige boligenheder med fællesløsninger i Ran-
ders Kommune som en obligatorisk ordning. Afhentningen vil administreres gennem en bestillerfunk-
tion, og varetages af Beholderservice. Alle lejligheder kan få en miljøkasse, men ejendommen kan 
også bestemme, at de vil anvende fælles, større 42 liters kasser der administreres af ejendomsfunk-
tionæren. 
Vi vil undersøge muligheden for at indføre 10 liters miljøkasser til lejligheder i midtbyen, disse skal 
kunne afleveres i miljøskabe i Randers midtby, når de er fyldte. Herefter vil afhentningen kunne ske 
af Beholderservice. Herunder skal det undersøges, hvorvidt vi kan opstille batteribokse i det offent-
lige rum, fx ved supermarkeder, offentlig undergrund mv. Boksene skal anses som et supplement til 
miljøkassen. 

Udrulningen vil ske løbende fra 2022. 
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Økonomi 
I den beskrevne løsning skal der overslagsmæssigt investeres: 

Etablering af den femte beholder frem mod 2023: ca. 200.000 kr. 

Anlægsinvestering: 23 mio. kr. 

Årlige driftsomkostninger: 3,5 mio. kr. (både énfamilieboliger og fællesløsninger med undergrund el-
ler særskilte beholdere.) 

Information om de nye ordninger forventes at koste 100.000 kr. Beløbet skal ses som et supplement 
til tema 3, indsatsområde 5 og dækker bl.a. opdaterede informationsmaterialer.  
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Indsatsområde 5: Forbedring af sorteringseffektiviteten hos etageboliger 

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 70%. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær 
økonomi.34 

 Senest i 2025: Skal mængden af restaffald være faldet med 30% pr. boligenhed hos etageboli-
ger med undergrundsstationer sammenlignet med mængden i 2020. 

 Senest i 2030: Skal mængden af restaffald være faldet med 40% pr. boligenhed hos etageboli-
ger med undergrundsstationer sammenlignet med mængden i 2020. 

 

Udfordring 
Affaldssorteringen starter i køkkenet, hvor affaldet opstår. Her skal der være god plads. Jo flere sær-
skilte fraktioner, der skal udsorteres i, desto mere plads vil være nødvendig. Hvor nogle fraktioner i 
dag er blevet rutine at udsortere, så er der andre, hvor der er lidt vej endnu. Det kommer med tiden, 
men kan påvirkes gennem en række fysiske forhold som: 

 Gode affaldssorteringssystemer i køkkenet 
 Skiltning (ved beholderen) 
 Containerens placering 
 Informationsmateriale 

Affaldsanalyser hos henholdsvis etageboliger med undergrund og énfamilieboliger viser at sorterings-
effektiviteten35 er lavere hos etageboliger.  
En sammenligning af analyserne viser følgende fordeling på tværs af indsamlingsordninger: 

 Madaffald har en sorteringseffektivitet36 på 75% hos énfamilieboliger, mens sorteringseffek-
tiviteten ligger på 40% hos etageboliger.  

 Metal har en sorteringseffektivitet på 53% hos énfamilieboliger, mens sorteringseffektivite-
ten ligger på 19% hos etageboliger. 

 
34 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
35 Ordningens effektivitet bestemmes ved at vise den procentvise fordeling af de sorterede fraktioner på tværs 
af indsamlingsordninger. På den måde er det muligt at se, hvor stor en andel af en given fraktion, der sorteres 
fra i de særskilte indsamlingsordninger, samt hvor stor en andel, der fortsat ender i restaffald.  
36 Affaldsanalyse fra juni, 2019: Affaldsanalyse af restaffald og kildesorteret affald fra haveboliger i Langå, Eco-
net. 
Affaldsanalyse fra juni, 2021: Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, Papir samt restaffald fra fællesordninger 
i Randers 2021; Econet. 
Affaldsanalyse fra april, 2022: Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra énfami-
lieboliger i Randers, 2022, Econet. 
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 Glas har en sorteringseffektivitet på 96% hos énfamilieboliger, mens sorteringseffektiviteten 
ligger på 70% hos etageboliger. 

 Plast har en sorteringseffektivitet på 44% hos énfamilieboliger, mens sorteringseffektiviteten 
ligger på 12% hos etageboliger. 

 Papir har en sorteringseffektivitet på 87% hos énfamilieboliger, mens sorteringseffektiviteten 
ligger på 76% hos etageboliger.37 

Generelt er tendensen, at andelen af udsorteret, genanvendeligt materiale er lavere hos etageboli-
ger. Dog er kvaliteten af den kildesorterede genanvendelige fraktion helt på højde med kvaliteten 
hos énfamilieboliger. 

Miljøstyrelsen har i januar 2022 udgivet en rapport om affaldssortering. Rapporten peger på, at der 
er en vis vilje hos borgerne, når der skal sorteres affald. Enkelte affaldstyper som tekstiler, mad- og 
drikkekartoner og farligt affald, synes dog sværere at affaldssortere, hvilket bør tillægges de mang-
lende faste beholdere ved husstanden, der endnu ikke er udrullet alle steder. Rapporten peger ligele-
des på, at sorteringsadfærden bliver påvirket af pladsen i boligen, og i lidt mindre grad af en tvivl om i 
hvilken beholder affaldet skal i og om affaldet bliver blandet efter afhentning. Respondenterne giver i 
rapporten udtryk for, at der ønskes mere information om, hvad der sker med affaldet. Det er især for 
affaldstyper som plast og mad- og drikkekartoner. Mad-, tekstil- og farligt affald scorer dog også højt. 
Alle er ”nyere” henteordninger.38 

Løsninger, der kan understøtte en øget udsortering hos etageboliger: 
 

 Det eksisterende samarbejde med boligselskaberne skal øges, fordi den optimale affaldssor-
teringsløsning i den enkelte bebyggelse skal findes i tæt samarbejde med det aktuelle bo-
ligselskab. Det er boligselskabet, der har kontakten til beboeren, eksempelvis ved både ind-
flytning og fraflytning. Boligselskabet skal således bidrage aktivt og konstruktivt og påtage sig 
et ansvar for at få affaldssorteringssystemet til at fungere optimalt. Det er Randers Kommu-
nes rolle at stille materiel til rådighed og bidrage med sparring.  

 Der skal i samarbejde med Randers Jobcenter opstartes et projekt; ”Når virkeligheden ram-
mer”. Boligforeninger og kommunale institutioner skal finde mere og mere plads til de 
mange beholdere som de skal have stående, for at leve op til de nationale krav om mere sor-
tering. Derudover er der diverse krav til opbevaring af farligt affald, gåafstande mv. I samar-
bejde med Jobcenter Randers laves et opkvalificerings- eller et kompetence udviklingsforløb 
for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Til at drive projektet skal der ved Affald & Gen-
brug ansættes en projektleder. Projektet har til formål at understøtte boligselskabernes ar-
bejde med at øge genanvendelsesprocenten og sætte fokus på, at Randers Kommune når sit 
genanvendelsesmål. Projektet skal bl.a. arbejde med uddannelse af ambassadører ved etage-
boliger, affaldsevents, optimal baggårdsindretning som understøtter affaldssorteringen. Vi 
skal vise, at vi vil affaldssortering. 
Et stadigt fokus på kommunikation og formidling. 

 
37 Se kortlægningen for papir. 
38 Miljøstyrelsen: Survey om affaldssortering, januar 2022. 
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Effekt  
Effekten af indsatsen vil være dels, at sorteringsindsatsen er på niveau med énfamilieboliger og dels 
at tage et socialt ansvar og hjælpe flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 
 

Planlægning 
Der er i forvejen et samarbejde med viceværterne, men det samarbejde skal udbygges bl.a. med ind-
dragelse af beboerdemokratiet.  

Projektet ”når virkeligheden rammer” skal laves i samarbejde med Jobcenter Randers, men forankres 
i Affald og Genbrug. Der skal slås en projektlederstilling op i 2023 for at drive projektet. 
 

Økonomi 
0,6 årsværk pr. år til særlig indsats til kommunikation, opfølgning og andre indsatser, samt 100.000 
kr. til en opfølgende affaldsanalyse. 

1 årsværk pr. år til projektet: ”Når virkeligheden rammer”. 
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Indsatsområde 6: Optimering af affaldshåndteringen i de kommunale institutioner 

Mål 
I overensstemmelse med Handlingsplan for cirkulær økonomi, indføres der nationale sorteringskrite-
rier og krav om brug af ens piktogrammer, der skal benyttes for indsamling af husholdningslignende 
affald fra virksomheder inden udgangen af 2022 - herunder offentlige serviceerhverv.39 

Det er derudover regeringens målsætning at reducere forbrug og forbedre genbrug og genanven-
delse af plastikaffald. Engangsplastikprodukter er særligt i søgelyset som unødvendigt forbrug. 

Randers Kommunes mål er at: 

1. Alle kommunale institutioner følger udrulningen af de 10 fraktioner på lige vilkår med etage-
boliger og almindelige husstande. Det samme gælder overgangen til de nationale piktogram-
mer. 

2. Udvalgte kommunale enheder skal deltage i et pilotprojekt, faciliteret af Affald & Genbrug, 
mhp. en bedre og øget sortering.  

3. Vi skal opnå et bæredygtigt plastforbrug i de kommunale institutioner, med fokus på minime-
ring af forbruget af engangsplast ud fra en grøn og cirkulær tankegang. 

Udfordring 
Affaldssortering i Randers Kommune skal være ensartet uanset, hvor den enkelte borger bevæger sig 
hen i kommunen. Om det er hjemme, i institutionen eller på en kommunal arbejdsplads. Og det uan-
set om man er barn, ung eller voksen. 

Det er vigtigt, at affaldssorteringen i de kommunale institutioner og -virksomheder udvides, så der 
også her sorteres i de samme 10 fraktioner, som i hjemmene. På denne måde bliver affaldssorterin-
gen konsekvent og understreger dermed vigtigheden af at affaldssortere. Ved at kildesortere i insti-
tutionerne opnår man dermed en positiv adfærdspåvirkning, idet det bliver tydeligt, at man skal kil-
desortere sit affald på samme måde, ligegyldigt om man er hjemme, i skole eller en tur på bibliote-
ket. Det kan derimod have en negativ effekt på borgernes kildesortering i hjemmet, hvis der ikke stil-
les de samme krav til, hvordan affaldet skal sorteres.  

De kommunale institutioner og -virksomheder har et naturligt fokus på deres kerneopgaver og i min-
dre grad fokus på affald. Dette kan gøre det svært at implementere nye sorteringer og daglige ruti-
ner. Opgaven ligger derfor dels i den fysiske og informative udrulning af en udbygget genbrugsord-
ning, men i lige så høj grad en insisteren på medansvar og adfærdspåvirkning ift. ordentlig affaldssor-
tering, indtil denne sidder på rygraden. Det vil med andre ord sige, at der i affaldsforebyggelse og –
sortering i høj grad også ligger er en formidlingsopgave. Dette indsatsområde hænger derfor tæt 
sammen med indsatsområdet ”(Ud)dannelse i bæredygtighed”40.  

 
39 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 81. 
40 Læs afsnit omkring: ”(Ud)dannelse i bæredygtighed” 
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Løsning 
I planperioden vil vi opnå en øget affaldssortering og et mere bæredygtigt forbrug ved at: 

 Udvide den nuværende genbrugsordning, så den rummer alle 10 fraktioner og udrulle den til alle 
kommunale institutioner og virksomheder sammen med de nationale piktogrammer. 

 Køre pilotprojekter om optimal affaldssortering og –forebyggelse sammen med udvalgte kommu-
nale enheder af forskellig type – eks en skole, en børnehave, et ældrecenter, en administrativ en-
hed. Herefter udbredes de gode eksempler som inspiration til efterlevelse hos de andre kommu-
nale enheder. 

 Bringe affaldssorteringen yderligere i spil på skole og dagtilbudsområdet - med en fælles forstå-
else og ansvar for affaldssorteringen hos skoleledere, lærere, pædagogiske ledere, pædagoger og 
børn. Dette søges opnået via et tættere samarbejde og en fælles indsats med Børn & Skole for-
valtningen. 

 Starte et tværgående samarbejde med bl.a. Ejendomsservice, Børn & Skole og forældrebestyrel-
ser om udviklingen af mere bæredygtige og cirkulært bevidste skoler og daginstitutioner. Herun-
der undersøge mulighederne for en form for bæredygtighedscertificering som f.eks. Grøn Skole, 
Grønne spirer eller Chora 2030. 

 Tilbyde skoler, børnehaver og fritidshjem forløb udarbejdet af eller i samarbejde med Affaldssko-
len. 

 Fortsat tilbyde kommunale institutioner og -virksomheder oplæg og besøg for at fremme bedre 
affaldssortering det pågældende sted. 

 Tilbyde vejledning ift. optimering af affaldshåndtering og – forebyggelse. 
 Løbende udarbejde informationsmateriale og kampagner for at fastholde brugerne i de gode sor-

teringsvaner. F.eks. støtte op om den nationale og FN’s internationale madspildsdag, der afhol-
des årligt d. 29. september. 

 Undersøge, hvordan unødvendigt plastforbrug kan minimeres bedst muligt. Herunder hvordan 
institutionernes valg af service kan påvirkes i en mere bæredygtig retning. 

 Understøtte den plaststrategi og –handleplan, der udarbejdes i forbindelse med Randers Kom-
munes Klimaplan 2050. 

 Samarbejde med Udbud & Indkøb omkring indkøb af mere bæredygtige om muligt cirkulære 
produkter som erstatning for eksempelvis engangsplastprodukter. 

 

Effekt 
Den umiddelbare effekt vil være, at der indsamles mindre affald til forbrænding og mere affald til 
genanvendelse fra de kommunale institutioner, og dermed generelt i Randers Kommune. 

Derudover forventes det, at fokus på ensartede sorteringskriterier vil påvirke små som store borgeres 
sorteringsvaner i en positiv retning og dermed også bidrage til en øget genanvendelse i hjemmet.  

På sigt skulle der gerne oparbejdes en større affalds- og ressourcebevidsthed hos kommunens bor-
gere, der medvirker til et mindre ressourceaftryk og mindre udledning af klimagasser. 
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Planlægning 
Indsatserne sker løbende i planperioden. 
Udrulningen af de 10 fraktioner vil følge samme tidsplan, der er gældende for udrulningen hos enfa-
miliehuse og etageboliger jf. tema 3, indsatsområde 3 og 4. 

I 2022-2024: 

 Følges der op på de kommunale institutioners implementering af de 10 fraktioner og de nye 
piktogrammer i overgangsperioden. Her fokuseres der særligt på skoler og børnehaver. 

 Udvikler Affaldsskolen nye undervisningsforløb, som gerne skulle hjælpe skolerne med at for-
bedre deres affaldspraksis. 

 Projekt bæredygtige pilotinstitutioner. 
 Styrket samarbejde og ansvarsfordeling med Ejendomsservice og Børn & Skole. 

 

Økonomi 
Økonomien overordnet set, vedr. udrulning af de 10 fraktioner, er beskrevet under tema 3, indsats-
område 3 og 4. Dvs. at udgifter til udvidelse af eksisterende undergrundcontainere, nye affaldscon-
tainere, samt drift af disse, er indeholdt i udgifterne under tema 3, indsatsområde 3 og 4. 

Der må påregnes øgede udgifter ved de enkelte forvaltninger til udvidelse af nuværende belægning 
og affaldsskure, samt til indendørs materiel. 

Ved børnehaver og skoler bør der tilbydes et koncept til indendørs materiel i forhold til de 10 fraktio-
ner. Udgiften hertil skønnes til 1 mio. kr. 

Der vil i forbindelse med implementering af de 10 fraktioner være udgifter til informations- og under-
visningsmateriale, som skønnes til 250-350.000 kr. 

Herudover vil der være udgifter forbundet med pilotprojekterne med udvalgte kommunale enheder, 
som skønnes til 350.000 kr.  
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Indsatsområde 7: Affaldssortering i det offentlige rum 

Mål 
Randers Kommunes mål er at give borgerne mulighed for at sortere deres affald i det offentlige rum 
baseret på udvalgte fraktioner og lokaliteter, hvor det giver mening.  

Udfordring 
I regeringens Handlingsplan for cirkulær økonomi er følgende beskrevet omkring affaldssortering i 
det offentlige rum: 

”Der indføres en ordning for indsamling af plastikaffald i det offentlige rum. Affaldssortering i det of-
fentlige rum skal fremmes, især de steder, hvor der er flest mennesker og mest affald. Ordningen skal 
senest gælde fra 1. januar 2025 som en del af det udvidede producentansvar for emballage. Det ana-
lyseres, om visse dele af håndteringen af affald i det offentlige rum kan gebyrfinansieres. ”[1] 

Selvom affaldshåndtering i det offentlig rum ligger udover Affald og Genbrugs område, giver det alli-
gevel mening at beskrive affaldssortering i det offentlige rum, fordi sorteringsløsninger i byrummet 
betyder opdeling af affaldet i de rette fraktioner. Dermed er der et potentiale for at få mere affald til 
genanvendelse frem for forbrænding. Desuden kan mere affaldssortering i det offentlige rum betyde 
mere og bedre sortering i hjemmet – og omvendt. 

Affaldssortering i det offentlige rum går på tværs af flere forvaltninger og arbejdet vil derfor ske i et 
samarbejde mellem Kultur og Fritid, Udvikling, Miljø og Teknik, Drift, Eventsekretariat samt projekt-
gruppen RenRanders. 

Løsning 
Vi vil give borgerne mulighed for at sorteres deres affald i det offentlige rum ved at: 

1. Kultur og Fritid samt Udvikling, Miljø og Teknik i samarbejde udvikler principper, afklarer rol-
lefordeling og finansiering i forhold til implementering af affaldssortering i det offentlige 
rum. 

2. Undersøge hvordan affaldssortering skal implementeres i det offentlige rum og i hvilke be-
holdere. Konceptet kan indledningsvist testes og evalueres i et afgrænset område, der kan 
danne grundlag for en strategi for bredere implementering. 

3. Undersøge mulighed for at affaldssortere ved offentlige events og arrangementer i samar-
bejde med Eventsekretariatet.  

4. Som minimum bibeholde den nuværende kommunikationsindsats med fokus på affald i det 
offentlige rum. 

 
[1] Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 81. 
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Effekt 

 Mere ensretning og genkendelighed i affaldssorteringen. 
 Mere affald til genanvendelse. 
 Affaldssortering bliver bedre, lettere og mere synlig ved offentlige arrangementer. 

 

Planlægning 
2023: 

 Vidensindsamling.  
 Rolleafklaring. 
 Undersøge hvordan affaldssortering i det offentlige rum implementeres bedst mulig 
 Økonomiafklaring ved køb af beholdere og efterfølgende tømning/håndtering 
 Undersøge mulighed for at affaldssortere ved offentlige events og arrangementer i samar-

bejde med Eventsekretariatet.  

2023-24: 

 Implementering af sorteringsløsninger. 
 

Kommunikationsindsatsen vil være i fokus løbende i hele planperioden. 

Økonomi 
Da affaldshåndtering i det offentlige rum pt. er skattefinansieret, afholder Affald & Genbrug ingen 
udgifter på dette område.  

Der forventes en merudgift i de enkelte forvaltninger ved affaldssortering i det offentlige rum. En be-
holder med 2 rum koster 50-100% mere end en beholder med 1 rum.  
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Tema 4: Mere genanvendelse, mindre forbrænding 
Handlingsplanen for cirkulær økonomi udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse og håndtering 
af affald. Affaldssektoren skal omstilles til en klimaneutral og cirkulær økonomi. Hensigten er, at af-
fald først og fremmest skal undgås, og det der kan genanvendes skal genanvendes i stedet for at gå 
til forbrænding. 
Der er stor opbakning i Randers Kommune, og det et godt afsæt for den forbedrede sortering med lø-
bende kommunikation og højt informationsniveau fra Affald & Genbrug. 

I 2030 skal genanvendelsen af husholdningsaffald nå 60%, jf. EU-målene og handlingsplan for cirku-
lær økonomi. 
Tema 4 sætter fokus på genanvendelsen af husholdningsaffald fra henteordningerne41. Randers Kom-
munes Klimaplan 2050 præciserer, at netop denne del af affaldet skal nå en genanvendelsesprocent 
på 70% i 2030. 

 

  

 
41 Henteordninger præciseres ved de ordninger, der hentes på borgernes adresse. Dvs; rest-, mad-, MGP, papir, 
farligt affald og storskrald. 
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Indsatsområde 1: Indsamling og genanvendelse af madaffald 

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: 90% af madaffaldet indsamles og genanvendes. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær 
økonomi.42 

Indsamling af madaffald: 

 Senest i 2025: Vil vi indsamle 88 % af potentialet fra husholdningerne. 
 Senest i 2030: Vil vi indsamle 90% af potentialet fra husholdningerne. 

Sortering af madaffald: 
 Senest i 2025: Den reelle genanvendelse vil nå 90%. 

 
Forbehandling: 

 Senest i 2025: Vil vi halvere de fysiske urenheder af det lovgivende krav. 
 

Udfordring 

Affaldsanalyser fra henholdsvis 2019 og 2022 foretaget ved énfamilieboliger i Langå og Randers viser 
en sorteringseffektivitet på 74%. For etageboliger med undergrund, viser affaldsanalysen fra 2021, at 
sorteringseffektiviteten er markant lavere på henholdsvis 40%. Det resterende madaffald ender i re-
staffaldet.43  
Der er således store mængder madaffald at hente i restaffaldet, cirka et kilo pr. husstand. 

 

 
42 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
43 Econet, 2022; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra énfamilieboliger i Ran-
ders, 2022. 
Econet, 2019; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra énfamilieboliger i Langå, 
2019. 
Econet, 2021; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra nedgravede beholdere 
ved etageboliger i Randers, 2021. 
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Løsning 

Indsamling 

For at sikre en øget indsamlingsmængde af madaffald vil Randers Kommune i planperioden: 

 Øge den borgerrettede kommunikation for at sikre øget renhed og mængder. 
 Udskifte nuværende piktogrammer til de landsdækkende piktogrammer fra KL og Miljøstyrel-

sen. 
 Uddele poser til borgere til indsamling af madaffald. 

Forbehandlingsanlæg 
I dag forbehandles madaffald på Randers Kommunes forbehandlingsanlæg med afsætning til Vand-
miljø Randers for produktion af gas, hvorefter det afgassede materiale kommer på landbrugsjord. 
 
 Inden for de nærmeste år skal det fremtidige ejerforhold af forbehandlingsanlægget være af-

klaret som følge af, at kommuner ikke må eje og drive behandlingsanlæg fra 2025. 
 Ved ejerskifte af forbehandlingsanlægget skal vi stille krav i udbuddet i forhold til bl.a. renhed, 

vandindhold af rejekt og energioptimering. 
 Vi vil styrke dialogen med Vandmiljø Randers for at arbejde med øget udnyttelse af pulpen fx 

via hydrolyse og/eller særskilt udvinding af fosfor og evt. andre næringsstoffer i materialet. 
 Undersøge om pulpen kan anvendes på en anden måde, gerne i samarbejde med andre kom-

muner.  
 

Derudover vil Randers Kommune i planperioden arbejde for at: 
 Rejekten renses for biomateriale, der skal med i pulpen, og for vand der ligeledes skal gen-

bruges i processen og indgå i pulpen.  
 Rejekten, der fortrinsvis består af plastposer, skal sorteres yderligere med henblik på genan-

vendelse af plastfraktionen (og også fx metalfraktionen).  

Effekt 
Madaffald er den betydeligste fraktion til genanvendelse fra husholdningerne. Som effekt af de be-
skrevne tiltag og løsninger vil størstedelen af madaffald blive indsamlet og genanvendt. Ligeledes vil 
madspildet mindskes markant. Pulp og rejekt fra forbehandlingsanlægget vil blive mere rent.  
 

Planlægning 

I 2022-26: 

 Optimering af nuværende ordning for indsamling af madaffald. 
 Afklaring af ejerforhold på forbehandlingsanlægget. 
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Økonomi 
En øget mængde madaffald udsorteret fra restaffald vil fortrænge en nuværende forbrændingspris 
på 5-600 kr. pr. tons. 

Udgifter til kommunikation forventes at beløbe sig til 50-100.000 kr. årligt.  
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Indsatsområde 2: Indsamling og genanvendelse af plastemballage 

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: 75% af emballageplasten fra husholdninger indsamles, og heraf genanvendes 
70%. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær øko-
nomi44: 

 Senest i 2025: Indsamlingsmængden af den hårde plast skal nå 60%, mens indsamlingen af 
den bløde plast skal nå 30%. 
Den reelle genanvendelse, for den indsamlede emballageplast skal nå 80%.  

 Senest i 2030: Indsamlingsmængden af den indsamlede hårde emballageplast skal nå 70%, 
mens indsamlingen af den bløde emballageplast skal 60%.  
Den reelle genanvendelse for den indsamlede emballageplast skal nå 85%. 
 

Udfordring 
Randers Kommunes affaldsanalyse fra 2019 og 2022 fra énfamilieboliger, viser en sorteringseffektivi-
tet45 for plastemballage på 49%, mens det er lidt lavere (39%) for andet plast. Sorteringseffektivite-
ten er imidlertid endnu lavere hos etageboliger med undergrund, hvor 14% af plastemballagen sorte-
res fra til MGP, mens kun 9% af andet plast sorteres fra til MGP. Den resterende plast ender i restaf-
faldet.46 
Dette kan vidne om en usikkerhed blandt borgerne i sorteringsøjeblikket. Plastemballagen er mulig-
vis lettere genkendelig at udsortere, men mængderne er stadig for lave. 

Plastfolien sorteres i dag fra til restaffald eller som en del af storskraldet, hvilket ændres fra 2024. 
 

Løsning 
For at opnå indsamlingsmålene vil Randers Kommune implementere husstandsindsamling af den 
bløde emballageplast. Herunder stille beholdere til rådighed således at borgerne har den fornødne 
kapacitet til emballageplasten, samt undersøge muligheden og relevansen af en eventuel øget tøm-
mefrekvens.  

 
44 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
45 Ordningens effektivitet viser den procentvise fordeling af den sorterede fraktion på tværs af de undersøgte 
indsamlingsordninger. Det er således muligt at se, hvor stor en andel der sorteres fra i den særskilte ordning 
samt hvor stor en del, der ender i restaffaldet. 
46 Econet 2019, 2021 og 2022; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra énfami-
lieboliger. (Gennemsnittet, er et vægtet gennemsnit fra alle 3 analyser.) 
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Derudover vil vi arbejde med adfærdsindsigter og kortlægge hvilke barrierer, der hæmmer opnåelse 
af indsamlingsmålene:  

 Information 
 Holdninger 
 Incitamenter 
 Reguleringer 
 Adfærd 

Vi vil tilpasse vores løsningsforslag herefter. 

For at opnå genanvendelsesmålene vil vi i planperioden arbejde på to fronter. Vi vil dels udnytte de 
muligheder, der ligger i udbud og dels arbejde internt i Randers Kommune for at øge viden og til-
trække kompetencer.  

1. Udbud:  
a. For at sikre det høje genanvendelsesmål vil vi stille krav om genanvendelse i vores 

plastudbud, hvor det kan være nødvendigt af efterspørge innovation og udvikling. 
Men udvikling af nye innovative løsninger kræver dog oftest et tæt samarbejde med 
en privat part. Og her kan vi eventuelt gøre brug af et offentlig-privat-innovations-
samarbejde (OPI). Et OPI er en samarbejdsform, hvor Randers Kommune går sam-
men med en/flere private virksomheder for at udvikle nye innovative løsninger eller 
videreudvikle allerede eksisterende løsninger. En anden måde at håndtere udvik-
lingssamarbejder, kan være at indgå i et innovationspartnerskab. Et sådan partner-
skab er fordelagtigt i situationer, hvor der i praksis ikke findes en løsning eller forelig-
ger konkret viden, hvorom problemet kan løses. 
 

2. Internt i Randers Kommune:  
b. For at øge de lokale plastvirksomheders konkurrenceevne, vil vi sætte øget fokus på 

Plastnetværket. Plastnetværket er et partnerskab, hvor den lokale plastindustri kan 
udveksle viden med hinanden. Herudover er det formålet, at virksomhederne præ-
senteres for eksterne oplæg og forretningsmuligheder fra eksterne aktører. Ultima-
tivt set er det intentionen, at virksomhedernes vækst og konkurrenceevne forbedres 
på sigt. Plastnetværket bæres af Affald & Genbrug i samarbejde med Erhverv & Bo-
sætning.  

c. Videns- og strategicenter: Visionen er at oprette et videnscenter for cirkulær udnyt-
telse af plast med fokus på husholdningsplast. Intentionen er at fremme iværksætte-
res arbejde med Cirkulær Økonomi (CØ). Det vil være et center, for praktiske ek-
sempler og viden, der skal samle et netværk af fremtidsorienterede specialiser og 
iværksættere inden for husholdningsplast der samtidig deler viden offentligt. Ide-
grundlaget er at skabe et fyrtårn for CØ, der omhandler iværksættere, virksomheder 
og offentlige instanser. De vil alle have det tilfælles at arbejde med grøn omstilling 
inden for genanvendelsen af plast primært med fokus på husholdningsplast.  
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Effekt 
Indsamling af den hårde og bløde plast som en samlet fraktion, vil bidrage til en øget mængde til gen-
anvendelsesindustrien. Sorteringen vil også synes lettere for borgerne, i det de ikke skal sondre mel-
lem dem hårde og bløde plast. 
 

Planlægning 

2022: 
Plastnetværket understøttes løbende i hele planperioden, mens Videns- og strategicenteret planlæg-
ges fra 2022. 
 
2024: 
I planperioden bliver husstandsindsamlingen af den bløde plastemballage udrullet. Den bliver fra 
2024 indsamlet i en affaldsbeholder sammen med den hårde plast som en ren plastfraktion. Dialog 
ved udbud og arbejdet med adfærdsindsigter skal gennem hele planperioden sikre, at vi opnår høje 
genanvendelsesmål. 

 
Økonomi 
Der skal bruges 0,4 årsværk til at indfri målene i denne indsats. 
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Indsatsområde 3: Indsamling og genanvendelse af mad- og drikkekartoner 

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 70%. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær øko-
nomi47: 

 Senest i 2025:  
Vil vi indsamle 66 % af potentialet for mad- og drikkekartoner. 
Den reelle genanvendelsesprocent for mad- og drikkekartoner skal nå 65 %. 

 Senest i 2030: 
Vi vil indsamle 75 % af potentialet for mad- og drikkekartoner. 
Den reelle genanvendelsesprocent for mad- og drikkekartoner skal nå 90 %. 

 
Udfordring 
På nuværende tidspunkt er der ingen afsætningsmuligheder i Danmark, og mad- og drikkekartoner 
skal derfor afsættes til et naboland, fx Tyskland eller Sverige. 
I Randers sorteres mad- og drikkekartonerne fra sammen med restaffaldet, men der er også mulig-
hed for at sortere dem fra til MGP. Dette afspejles i sorteringseffektiviteten, hvor 87%48 sorteres fra 
til restaffald, mens det resterende sorteres fra til MGP.49  

 
Løsning 
Vi indsamler mad- og drikkekartoner gennem henteordningen for storskrald, og er startet i det små 
på genbrugspladserne. De mad- og drikkekartoner, der måtte komme i fraktionen MGP, sorteres fra 
til genanvendelse på sorteringsanlægget. 

Mad- og drikkekartoner forventes indsamlet med plast i en særskilt beholder fra 1. maj 2024. 

 
47 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
48 Resultatet er et vægtet gennemsnit af analyserne fra Langå (2019) og Randers (2022). 
49 Econet, 2022; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra énfamilieboliger i Ran-
ders, 2022. 
Econet, 2019; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra énfamilieboliger i Langå, 
2019. 
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Effekt 
Materialerne i mad- og drikkekartoner vil gå til genanvendelse og restaffaldsmængderne vil blive re-
duceret tilsvarende. Målet for genanvendelsen i 2025 på 65 % vil betyde en reduktion i restaffalds-
mængderne på minimum 310 tons. 
  
 

Planlægning 
I 2024: 

 Indsamlingsordningen omlægges, hvilket vil betyde, at mad- og drikkekartoner indsamles 
som en del af henteordningen for genbrug pr. 1. maj 2024.  

 Der vil informeres bredt om ordningen i planperioden. 
 

Økonomi 
Afsætningspriserne er ukendte pt. fortrænger en nuværende forbrændingspris på 5-600 kr. pr. tons.  
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Indsatsområde 4: Indsamling og genanvendelse af metalemballage 
 

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 70%. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær øko-
nomi50: 

 Senest i 2025:  
Vi vil indsamle 85% af potentialet for metalemballage. 
Den reelle genanvendelsesprocent for metalemballage skal nå 90 %. 

 Senest i 2030: 
Vi vil indsamle 90% af potentialet for metalemballage. 
Den reelle genanvendelsesprocent for metalemballage skal nå 95 %. 

 
Udfordring 
I henhold til den nye affaldsbekendtgørelse, er Randers Kommune forpligtet til at indsamle metalem-
ballageaffald pr. d. 1. juli 2021. Imidlertid har Randers Kommune indsamlet denne fraktion siden 
2013.  
Randers Kommunes affaldsanalyse fra 2022 og 2019 hos énfamilieboliger, viser en sorteringseffekti-
vitet51 for metalemballage på 72%, mens det er markant lavere (34%) for metal. 52 Hos etageboliger 
med undergrund er sorteringseffektiviteten endnu lavere. Her sorteres 32% af metalemballagen fra, 
mens kun 5% af metallet sorteres fra.53 
Dette vidner om en usikkerhed blandt borgerne i sorteringsøjeblikket. Metalemballagen er muligvis 
lettere genkendelig at udsortere end andet metal. 
Det resterende metal ender i restaffaldet. 
 

 
50 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
51 Ordningens effektivitet viser den procentvise fordeling af den sorterede fraktion på tværs af de undersøgte 
indsamlingsordninger. Det er således muligt at se, hvor stor en andel der sorteres fra i den særskilte ordning 
samt hvor stor en del, der ender i restaffaldet. 
52 Econet, 2022; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra énfamilieboliger i Ran-
ders, 2022. 
Econet, 2019; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra énfamilieboliger i Langå, 
2019. 
53 Econet, 2021; Affaldsanalyse af madaffald, MGP-affald, papiraffald samt restaffald fra nedgravede beholdere 
ved etageboliger i Randers, 2021. 
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Løsning 
Der skal fortsat være fokus på information om korrekt sortering for alle typer metalemballager i af-
faldsstrømmen fra husholdningerne.  
 

Effekt 
En større del af metalemballage vil blive genanvendt, idet yderligere 75 tons metalemballage i 2025 
vil gå til genanvendelse. En kommunikativ indsats skal sikre, at der indsamles en øget og ren mængde 
metalemballageaffald. 
 

Planlægning 
Randers Kommune vil pr. 1. maj 2024 indsamle metalemballagen i en særskilt beholder sammen med 
glas efter nye udbud på indsamlingen træder i kraft. 
 

Økonomi 
Økonomien overordnet set er beskrevet under tema 3. Metallet kan afsættes med en positiv værdi 
og fortrænger en nuværende forbrændingspris på 5-600 kr. pr. tons. 
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Indsatsområde 5: Indsamling og genanvendelse af glasemballage 

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 70%. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær øko-
nomi54: 

 Senest i 2025:  
Vi vil indsamle 95% af potentialet for glasemballagen. 
Den reelle genanvendelsesprocent for glasemballageaffald skal nå 90 %. 

 Senest i 2030: 
Vi vil indsamle 95% af potentialet for glasemballagen. 
Den reelle genanvendelsesprocent for glasemballageaffald skal nå 90 %. 
 

Udfordring 
Randers Kommune har indsamlet glasemballage siden 1991, og det er derfor en fraktion med en høj 
indsamlingsprocent, ca. 95 %, allerede. 
Glasemballagen indsamles pt. i MGP-fraktionen og sorteres på Randers Affaldsterminal. Trods sorte-
ringen indeholder glasfraktionen, der sendes til genanvendelse, fortsat en del affald, og ved den ek-
stra behandling af glasaffaldet sker der desuden en formindskelse af glasstykkerne, der vanskeliggør 
genanvendelse i genanvendelsesindustrien for glas. 
 

Løsning 
Randers Kommune vil indsamle glasemballagen i en særskilt beholder sammen med metalemballage. 
 

Effekt 
Ved at indsamle glasemballagen i en særskilt beholder sammen med metalemballage, forventes en 
renere fraktion til genanvendelsesindustrien. 
 

Planlægning 
Randers Kommune vil pr. 1. maj 2024 indsamle glasemballagen i en særskilt beholder sammen med 
metalemballage efter nye udbud på indsamlingen træder i kraft. 
 

 
54 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
Kravet for glasemballageaffald er 70 %. 
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Økonomi 
Økonomien overordnet set er beskrevet under tema 3. Det er usikkert, om ændringen vil resultere i 
højere afregningspriser. 
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Indsatsområde 6: Indsamling og genanvendelse af papemballage 

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 70%. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær øko-
nomi55: 

 Senest i 2025:  
Vi vil indsamle 80% af potentialet for pap. 
Den reelle genanvendelsesprocent for papemballage skal nå 95%. 

 Senest i 2030: 
Vi vil indsamle 85% af potentialet for pap. 
Den reelle genanvendelsesprocent for papemballage skal nå 98 %. 
 

Udfordring 
De indsamlede mængder af pap er steget med 54% i perioden 2013-2018. Nøgletal fra Danmarks sta-
tistik viser, at E-handlen er fortsat stigende, hvilket medfører en øget mængde af pap hos husstan-
dene. I 2024 vil indsamlingsordningen for papir også omfatte pap i henteordningen. På trods af, at 
der indsamles en stigende mængde, så har vi ikke nået det fulde potentiale endnu. Potentialetal vi-
ser, at 13%56 af det fulde potentiale ikke sorteres fra til papir/pap. 
 

Løsning 
Det skal være nemmere, at komme af med pap fra de almindelige husstande. Således bliver det mu-
ligt pr. 1. maj 2024 at indsamle småt pap med papir. Stort pap skal fortsat bortskaffes via storskralds-
ordningen eller ved en af kommunens genbrugspladser. 

Ved fællesløsninger, herunder undergrund og beholdere, skal småt pap og papir ligeledes udsorteres 
i samme beholder/undergrund. Dog skal fællesløsninger have mulighed for at supplere ordningen pa-
pir/pap, med en særskilt beholder til stort pap. Det kan være i form af en nærgenbrugsstation eller 
selvstændige beholdere til pap. 

Vi forventer, at opmærksomheden og kommunikationsindsatsen i forbindelse med udrulningen af de 
10 fraktioner vil bidrage til, at sorteringseffektiviteten stiger. 
 

 
55 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
Handlingsplanen for cirkulær økonomi stiller krav om, at der genanvendes 75% i 2025 
56 Jf. Kortlægning, potentiale for papir. 
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Effekt 
Med de øgede tiltag forventes det, at der vil blive indsamlet mindst 80% af potentialet til genanven-
delse. 
 

Planlægning 
Pap indsamles frem mod 2024 som en del af storskraldsordningen hos énfamilieboliger. Ved fælles-
løsninger indsamles det enten via storskraldsordningen, nærgenbrugsstationerne eller som en del af 
henteordningen for pap.  

I planperioden vil vi udbygge ordningen for ren pap, så flere boligenheder med fællesløsninger tilmel-
des ordningen for stort pap. Ordningen skal understøttes af en kommunikativ indsats. 

Pr. 1. maj 2024 udrulles indsamlingsordningen for de 10 fraktioner hos alle énfamilieboliger, mens 
ordningen udrulles løbende ved boligenheder med fællesløsninger. Småt pap bliver således en ny 
henteordning hos énfamilieboliger i Randers Kommune, og skal indsamles med papir i en dobbeltbe-
holder, der deles med glas. Stort pap kan stadig indsamles via storskraldsordningen. 

Fremadrettet skal småt pap og papir sendes i udbud som et fælles udbud. Stort pap skal håndteres i 
eget udbud. 
 

Økonomi 
Da de udvidede muligheder for bortskaffelse af pap er omfattet af projektet med indsamling af de 10 
fraktioner, er udgifter hertil nærmere beskrevet i afsnittet om de 10 fraktioner. 

Grundet de stigende mængder for pap, prioriteres en særskilt papordning for boliger med fællesløs-
ninger. Der vil være økonomi i at fastholde pap som en ren fraktion i henteordningerne.  
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Indsatsområde 7: Indsamling og genanvendelse af papir 

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 70%. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær øko-
nomi57: 

 Senest i 2025: 
Vil vi indsamle 91% af potentialet for papir. 
Den reelle genanvendelsesprocent for papir skal nå 90 %. 

 Senest i 2030: 
Vil vi indsamle 95 % af potentialet for papir. 
Den reelle genanvendelsesprocent for papir skal nå 90 %. 
 

Udfordring 
Papirmængderne har være jævnt faldende siden 2013, hvilket skyldes en øget digitalisering i samfun-
det samt at avis- og reklameoplagene er faldende. Henteordningen for papir skal således tilpasses de 
faldende mængder. 
Affaldsanalyser fra henholdsvis 2019, 2021 og 2022 viser, at sorteringseffektiviteten for papir er høj. 
Hos énfamilieboliger indsamles 92%58 af det fulde potentiale, mens 78% sorteres fra til papir hos eta-
geboliger.59 
 

Løsning 
Fra 2024 vil papir blive indsamlet med småt pap hos alle énfamilieboliger. Ved boligenheder med fæl-
lesløsninger deler papir ligeledes indsamlingsordning med småt pap. På den måde kan vi imøde-
komme de faldende mængder papir og de stigende mængder pap i samme indsamlingsløsning uden 
at justere indsamlingsfrekvensen på beholderen/undergrundsstationen. 

Vi forventer, at en kommunikativ indsats i forbindelse med udrulningen af de 10 fraktioner vil bi-
drage til, at sorteringseffektiviteten stiger. 
 

 
57 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
58 Gennemsnit af sorteringseffektiviteten fra affaldsanalysen i Nordbyen og Langå. 
59 Jf. Kortlægning, potentiale for papir. 
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Effekt 
Et øget fokus på sortering ved husstandene forventes at have den følgeeffekt, at den resterende 
mængde papir sorteres fra. 
 

Planlægning 
I overgangsperioden frem til d. 1. maj 2024 vil papir indsamles i den nuværende ordning hos énfami-
lieboliger. Ved boligenheder med fællesløsninger vil ordningerne for papir udrulles løbende som tids-
planen skrider frem for de enkelte boligenheder. 
Pr. 1. maj 2024 udrulles indsamlingsordningen for de 10 fraktioner hos alle énfamilieboliger, mens 
ordningen udrulles løbende ved boligenheder med fællesløsninger. Papir bliver således en fælles 
henteordning med pap hos énfamilieboliger i Randers Kommune, og skal indsamles i en dobbeltbe-
holder, der deles med glas. 

Fremadrettet skal papir og pap sendes i udbud som et fælles udbud. 

Økonomi 
Den fælles indsamlingsordning for pap/papir vil betyde et fald i afsætningsprisen. 
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Indsatsområde 8: Indsamling og genanvendelse af farligt affald 

Mål 
I Randers Kommune skal 98% af potentialet for farligt affald indsamles i 2025. 

I 2022 skal indsamlingsordningen for farligt affald være udrullet ved alle borgere i Randers Kom-
mune. 
 

Udfordring 
I henhold til den nye affaldsbekendtgørelse er Randers Kommune forpligtet til at indsamle farligt af-
fald pr. d. 1. juli 2021.60 Farligt affald indsamles allerede i dag. Ved énfamilieboliger indsamles det via 
en miljøkasse, mens det ved fællesløsninger indsamles via en viceværtordning, hvor afhentning be-
stilles efter behov. I dag er det dog kun cirka 1/3 af kommunens borgere, der har indsamlingsmateriel 
til farligt affald. Fremover skal alle tilknyttes ordningen.  
 

Løsning 
Den eksisterende miljøkasseordning skal udbredes til samtlige énfamilieboliger i Randers Kommune 
som en obligatorisk ordning. Op til 50 % er allerede tilknyttet ordningen, og i 2022-23 vil vi udrulle 
ordningen til de resterende 50 %. 
Afhentningen af farligt affald, vil fortsætte med at blive afhentet af vores renovatør hos énfamiliebo-
liger med egen skraldespand. Samtidig bliver det et krav, at alle renovationsbiler skal kunne ombytte 
miljøkasser. 

Ved etageboliger skal den eksisterende viceværtordning udbredes til samtlige boligenheder med fæl-
lesløsninger i Randers Kommune som en obligatorisk ordning. Afhentningen vil administreres gen-
nem en bestillerfunktion, der varetages af Randers Affaldsterminals Beholderservice. Alle lejligheder 
kan få en miljøkasse, men ejendommen kan også bestemme, at de vil anvende en fælles større 42 li-
ters kasse, der administreres af ejendomsfunktionæren. 
Vi vil undersøge muligheden for at indføre 10 liters miljøkasser til lejligheder i midtbyen, disse skal 
kunne afleveres i miljøskabe i Randers midtby, når de er fyldte. Herefter vil afhentningen kunne ske 
af Randers Affaldsterminals Beholderservice. Herunder skal det undersøges, hvorvidt vi kan opstille 
batteribokse i det offentlige rum, fx ved supermarkeder, offentlig undergrund mv. Boksene skal an-
ses som et supplement til miljøkassen. 
 

Effekt 
Det forventes, at de indsamlede mængder kommer til at stige, mens mængderne af indleveret farligt 
affald på genbrugspladserne vil være svagt faldende. 
Ved affaldsanalysen fra 2019 og 2021, kunne vi påvise en forsvindende lille mængde farligt affald, der 

 
60 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 79. 
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udgjorde 0,5%61 af den samlede mængde. Vi forventer, at den obligatoriske ordning vil sikre, at dette 
tal falder yderligere. 
 

Planlægning 
Cirka 1/3 af Randers Kommunes husstande er tilmeldt ordningen med en miljøkasse. Reelt er tallet 
højere, da ordningen var implementeret i det gamle Nørhald, Purhus og Havndal Kommune – dog 
fremgår det ikke af vores data, og det præcise antal er således uvist. Et estimat er, at cirka 3.000 flere 
borgere har miljøkassen, hvilket skal tages i betragtning, når ordningen udrulles til alle kommunens 
borgere i 2022-23. 
Hos énfamilieboliger, laver vi en simpel selvbetjeningsløsning, så alle der endnu ikke er tilmeldt ord-
ningen bliver det, og de der allerede har en miljøkasse får mulighed for at tilkendegive, og dermed 
blive tilmeldt ordningen med et eksisterende materiel. 

Der er omkring 1.500 ejendomme med fællesløsninger, hvor det ikke er muligt at få afhentet den al-
mindelige miljøkasse. Disse skal alle tilmeldes viceværtordningen. I dag er knap 300 tilmeldt denne 
ordning. De resterende vil der blive en manuel opfølgning på. 

 
Økonomi 
Udlevering af miljøkasser til énfamilieboliger og fællesløsninger er omfattet af projektet Indsamling 
af de 10 fraktioner. Økonomien er således beskrevet der. 

Driftsudgifterne forventes at ligge på 1 årsværk, der dækker afhentning af fraktionen hos boliger med 
fællesløsninger. 

 

  

 
61 Baseres på mængderne fra affaldsanalyserne fra Langå i 2019 og Nordbyen i 2022. I Langå udgjorde farligt af-
fald 34g af de indsamlede mængder husholdningsaffald på 9.452 g./ pr. husstand. Mens farligt affald udgjorde 
57g af de indsamlede mængder husholdningsaffald på 10.224 g./pr. husstand. 
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Indsatsområde 9: Indsamling og øget genbrug og genanvendelse af tekstiler 

Mål 
Randers kommunes klimaplan: 

 Senest i 2030: Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald er 70%. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær øko-
nomi62: 

 Senest i 2025: 
50% af tekstilaffaldet skal indsamles set i forhold til affaldsanalysen fra 2021 og 2022. 
Den reelle genanvendelsesprocent for det indsamlede tekstilaffald skal nå 80%. 

 Senest i 2030: 
Den reelle genanvendelsesprocent for tekstilaffald skal nå 85%. 
 

Udfordring 
Regeringen kræver, at kommunerne påbegynder en indsamlingsordning af tekstiler pr. 1. juli 2023. 
Tekstiler er imidlertid svære at genanvende og genbruge. I Danmark og resten af Europa mangler den 
fornødne teknologi til at genanvende slidte og ødelagte tekstiler. Det er en udfordring, idet store 
dele af tekstilaffaldet kun er egnet til genanvendelse, mens en mindre mængde kan sælges i humani-
tære organisationers genbrugsbutikker. 

I Randers Kommune indsamles tekstiler allerede nu som en del af storskraldsordningen samt på gen-
brugspladserne. Miljøstyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet vejledninger for hen-
holdsvis sorteringskriterier og indsamlingsordninger for tekstilaffald.63 

Det vi ved er, at tekstilaffaldet betragtes som en del af den samlede mængde husholdningsaffald, der 
skal nå et genanvendelsesmål på 55% i 2025. Det er ikke kun rene tekstiler, men også tekstilholdige 
fraktioner som madrasser og møbler, der indgår i den samlede mængde. Derfor skal der indsamles og 
genanvendes en større mængde af tekstilaffald, end vi gør i dag. 
 

Løsning 
Vi skal implementere indsamlingsordning, der lever op til de kommende indsamlings- og sorterings-
kriterier for tekstiler. Allerede i dag imødekommes en særskilt indsamlingsordning via henteordnin-
gen for storskrald. Det skal undersøge, hvorvidt der skal udleveres poser til det indsamlede tekstilaf-
fald. 
Herudover indsamles en stor del af tekstilerne i Randers Kommune via de velgørende organisationer 

 
62 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
63 Kravsspecifikation; Udarbejdelse af standarder for sorteringskriterier og indsamlingsordninger for tekstilaf-
fald; https://mst.dk/media/197058/bilag-1-kravspecifikation.pdf 
 

https://mst.dk/media/197058/bilag-1-kravspecifikation.pdf
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og andre professionelle aktører. Nuværende henteordning tilpasses, når indsamlingskriterierne er 
klare. Herunder om vi i højere grad skal opfordre til at sortere i kasserede tekstiler og det, der kan 
genbruges. 

Randers Kommune vil stille krav til indsamlerne om tekstilets flow. Kravene skal bero på, at en høj 
andel går til direkte genbrug, mens den resterende del går til genanvendelse. Randers Kommune vil 
desuden indgå i samarbejde med relevante aktører inden for tekstilbranchen, der kan være med til at 
sikre, at det resterende tekstil afsættes til genanvendelse, og dermed ikke forbrændes i de blandede 
affaldsstrømme. For at støtte genanvendelsen af tekstiler, skal Randers Kommune skabe et overblik 
over kvaliteten af indsamlede tekstiler. 

Randers Kommune vil forebygge frembringelse af affald ved bl.a. at tilskynde til genbrug af tekstiler. 
Herunder hjælpe til at facilitere systemer, der fremmer reparations- og genbrugsaktiviteter for teksti-
ler og møbler. 
 

Effekt 
En større mængde tekstilaffald vil fremadrettet indsamles og sendes til genanvendelse. 
 

Planlægning 
2022: 
Vi vil undersøge muligheden for at udlevere poser til tekstilaffald. 

2023: 
Kravet om indsamling af tekstiler vil tidligst træde i kraft d. 1. juli 2023.  

Samarbejdet med aktører inden for tekstilbranchen vil fortsætte planperioden ud, med den hensigt 
at søge den bedste mulighed for genanvendelse af tekstilaffaldet. 
 

Økonomi 
Udrulningen af indsamlingsordningen for tekstiler er indeholdt i projektet Indsamling af de 10 frak-
tioner.  
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Tema 5: Bæredygtig affaldsindsamling i Randers Kommune 
I Randers Kommune kører skraldebilerne i dag på diesel. Det udleder både CO2, og kan virke støjende 
i bybilledet. I den kommende planperiode vil vi både forskønne bybilledet og gøre affaldsindsamlin-
gen mindre støjende og mindre udledende af CO2 gasser. Det kommende udbud for affaldsindsamlin-
gen stiller krav, der skal understøtte denne udvikling. 
Herunder skal etableringen af flere undergrund- og nærgenbrugsstationer i midtbyen sikre færre 
kørsler i forbindelse med affaldsindsamlingen samt mindske andelen af affaldsbeholdere i bybilledet. 
Dette skal tilsammen sikre, at alle borgere sikres den samme mulighed for sortering og bortskaffelse, 
da pladsen ikke længere bliver en hindring for dette. 
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Indsatsområde 1: Etablering af undergrunds- og nærgenbrugsstationer i Randers 
midtby 

Mål 
Alle borgere i Randers Kommune skal sikres den samme mulighed for sortering og bortskaffelse af af-
fald, også efter udrulningen af de 10 fraktioner. Herunder skal der ske en forskønnelse af byrummet, 
i det affaldsbeholdere skal fjernes fra baggårde, fortove og andre offentlige arealer, så arealerne kan 
anvendes til andre formål. 
 

Udfordring 
Randers midtby har mange baggårde, hvor der ikke er tilstrækkelig plads til det antal beholdere, der 
er nødvendigt for at opfylde de fremtidige sorteringskrav. I samme område er der heller ikke plads til 
storskrald på gaden. 
 

Løsning 
I Randers midtby skal affaldsbeholderne, hvor det giver mening, erstattes af undergrundsstationer. 
Undergrundsstationerne skal etableres og drives af Randers Kommune. De skal desuden være i stør-
relsen 5 m3 til de tørre fraktioner, så afhentning ikke skal forekomme så ofte i midtbyen. 

Projektet skal realiseres i et samarbejde med afdelingerne for Plan, Veje & Trafik samt Affald & Gen-
brug. Projektet skal igangsættes i samarbejde med Veje & Trafik, grundet myndighedsrelaterede op-
gaver i forbindelse med etableringen. Efterfølgende vil Affald & Genbrug stå for driften og den nød-
vendige kommunikation til borgere og brugere. 

Affald & Genbrug ønsker desuden at overtage driften af alle eksisterende private undergrundsstatio-
ner, som er placeret i det offentlige rum i en nærmere afgrænset del af Randers midtby. 

Undergrundsstationer i bymidten skal desuden kunne anvendes til gadeaffald. 

For bortskaffelsen af storskrald, undersøges muligheden for etablering af nærgenbrugsstationer i 
samme områder, hvor Affald & Genbrug ligeledes står for driften. 

Ved større byudviklingsprojekter skal affaldshåndteringen tænkes ind i planlægningsfasen, før udar-
bejdelsen af de enkelte lokalplaner. 

 

Effekt 
Ved at etablere offentligt drevne undergrundsstationer opnås en højere genanvendelse. Desuden sik-
res en mere effektiv anvendelse af eksisterende private undergrundsstationer, da flere boligenheder 
kan tilgå den offentlige undergrundsstation. 
Etablering af undergrundsstationer i byrummet vil komme til at påvirke antallet af fx p-pladser og 
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grønne områder. Men projektet kommer også til at bringe flere fordele med sig. Vi kan med under-
grundsstationerne sikre, at alle har mulighed for at sortere i 10 fraktioner fra 1/5 2024. Vi kan bi-
drage til, at byrum forskønnes ved at et stort antal beholdere fjernes fra baggårdene og erstattes af 
undergrund, der kræver langt mindre plads. Og s kan vi sikre, at skraldebilerne kørsel mindskes i in-
dre by, når vi ikke længere skal tømme så ofte. 
Ved etablering af to eller flere nærgenbrugsstationer i samme område, fjernes storskrald hensat på 
gaden eller ved undergrundsstationerne. Der åbnes desuden op for mere direkte genbrug af stors-
kraldseffekter og mulighed for etablering af byttecentral. 

Planlægning 
En kortlægning af undergrundsstationer/offentlige undergrundsstationer skal tegne et billede af, 
hvor mange samt hvilke stationer vi har inden for bymidten. Herunder et prisestimat på en udvidelse 
af disse stationer, så de alle kan understøtte indsamlingen af 10 fraktioner. En udvidelse vil kræve en 
ekstra undergrundsbeholder. Affald & Genbrug vil følge udviklingen for, hvorvidt det bliver muligt at 
dele undergrundsbeholderne op. Prisen vil variere afhængig af, hvilken model stationen er. 

I 2022 skal det defineres, hvor det vil give mening, at erstatte beholdere med undergrundsstationer i 
Randers by med henblik på at sikre færrest mulige tømninger. 

Veje & Trafik skal være en del af planlægningsarbejdet, da nedgravning af undergrundsstationer vil 
kræve en nytænkning af byrummets anvendelse. Herunder tænkes især p-pladser og grønne områ-
der. 

Sammen med planlægningen af de offentlige undergrundsstationer, skal der ses på behov og mulig-
hed for egnede lokaliteter/ bygninger/ lokaler til nærgenbrugsstationerne i Randers by. 

 

Økonomi 
Etableringen af undergrundsstationer i Randers by vil på sigt give en besparelse. Finansieringen skal 
ske via en anlægsbevilling i 2023. En station bestående af fem nedgravede beholdere vil have en pris 
på ca. 440.000 kr. inkl. etablering. 
Til etablering af en nærgenbrugsstation beregnes overslagsmæssigt i planen til 1-3 mio. kr. alt afhæn-
gig af placeringen. 

Finansieringen foreslås at ske ved anlægsbevillinger, der tilbagebetales over 15 år via renovationsge-
byret. 

Drift og renhold af undergrundsstationer: 0,3 årsværk. 

Drift og renhold af nærgenbrugsstationer: 1,0 årsværk. Evt. i samarbejde med Jobcenteret. 
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Indsatsområde 2: Miljøvenlig affaldsindsamling 

Mål 
Klimaplan 2050:  
Delmål 21: Sænke forbruget af benzin og diesel, når det gælder kørsel i fossile biler og specialmaski-
ner. 

 Senest i 2030: Forbruget af benzin og diesel er faldet med 80% siden 2018, gennem elektrifi-
cering af 75% af bilflåden, elektrificering af specialmaskiner og reduktion i antal km. kørt. 

Delmål, der skal sikre målopfyldelsen, og de overordnede krav i Handlingsplan for cirkulær 
økonomi.64 

 Senest i 2030: Der skal indføres alternative drivmidler på Affald & Genbrugs egne og leveran-
dørers bilflåde. 

 I forbindelse med den næste kontrakt skal renovatøren have til huse på Randers Affaldster-
minal. 

 
Udfordring 
I forhold til el, er området præget af udfordringer i forhold til rækkevidde. Der er dog en klar udvik-
ling i retning af flere og bedre muligheder i fremtiden. 
 

Løsning 
Inden udarbejdelsen af udbuddet: Indsamling af rest- og madaffald, genbrugsmaterialer og miljøkas-
ser i Randers Kommune, skal muligheder og barrierer for renovationsbiler på et alternativt drivmiddel 
være kortlagt.  

Fremadrettet skal renovatørens p-plads, administrationsbygning og mandskabsfaciliteter være på 
Randers Affaldsterminal eller i nær tilknytning hertil. 
Kørslen vil kunne minimeres væsentligt, og giver en bedre udnyttelse af både skraldebiler og arbejds-
tid.  

Affaldsområdet skal udlede, så lidt CO2 og partikler som muligt. Etablering af et område med solceller 
skal bidrage til at reducere det samlede energiforbrug både i forhold til materiel og lokaler. Solcel-
lerne skal etableres ikke kun på bygninger, men også på skråninger/flader omkring deponierne 

Ved anskaffelse af nye køretøjer og ved udbud af transport, skal der stilles krav til brug af alternative 
drivmidler, der kan understøtte den grønne omstilling. 

 

 
64 Miljøministeriet, juli 2021; Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 10. 
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Effekt 
Ved at omlægge dele af kørslen for affaldsindsamlingen til at køre på alternative drivmidler, vil vi 
opnå en renere og mere CO2-venlig, samt mere støjsvag affaldsindsamling. 
 

Planlægning 
Planlægningen skal ske frem mod 2023, hvor udarbejdelsen af udbuddet Indsamling af rest- og mad-
affald, genbrugsmaterialer og miljøkasser i Randers Kommune skal startes op.  

I 2022 undersøger Affald & Genbrug, hvilke drivmidler der bedst kan tilgodese Randers Kommunes 
mål om at 70% af energiforbruget (el, varme, processor og transport) i 2030 dækkes af vedvarende 
energi. Det betyder, at forvaltningen er i dialog med bl.a. forhandlere HVO biodiesel, biogas, el og 
brint, for at undersøge, hvad der ud fra et miljø-, arbejdsmæssigt og økonomisk synspunkt vil være 
mest forsvarligt at benytte. 

Undersøgelsen skal endvidere afdække, hvorvidt forskellige drivmidler skal anvendes, da nogle driv-
midler medfører en begrænset rækkevidde for renovationsbilerne. Udviklingen af drivmidler til skral-
debiler er i konstant udvikling, derfor kan forsøg med andre drivmidler i kontraktperioden komme på 
tale. 

Det skal desuden undersøges, hvorvidt der skal stilles en byggemodnet plads til rådighed til P-plads, 
administrationsbygning og mandskabsfaciliteter på Randers Affaldsterminal til rådighed for renovatø-
rens aktiviteter i forhold til indsamlingen i Randers. Pladsen er placeret tæt på aflæsningsfaciliteterne 
og øvrige faciliteter. 
Herunder skal der muligvis ansøges om ændringer i miljøgodkendelsen for Randers Affaldsterminal, i 
forbindelse med planlægningen af etablering af mandskabsfaciliteter til renovatørerne og holdeplads 
til ca. 20 renovationsbiler. Renovatørens faciliteter etableres på renovatørens egen foranledning. 
 

Økonomi 
Det forventes at indsamlingsprisen evt. kan stige i det kommende udbud. En affaldsindsamling, hvor 
dele køres af renovationsbiler på alternative drivmidler, kan være dyrere end en affaldsindsamling, 
hvor kørslen anvender traditionelle drivmidler. 

Byggemodningsomkostningerne til faciliteter anslås til 0,5 mio. kr., som betales af indsamlingsordnin-
gerne. 

Investeringer på op til 800.000 kr. til hovedsageligt solceller frem mod 2027. De fleste omkostninger 
bliver med en tilbagebetalingstid på 6-10 år i forhold til reduceret elforbrug. 
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Tema 6: Ressourceeffektive virksomheder 
Det husholdningslignende affald fra erhverv indgår i EU-målene for genanvendelse i 2025, 2030 og 
2035. For at bidrage til målopfyldelsen indføres der nationale sorteringskriterier og et styrket affald-
stilsyn, hvilket skal understøtte, at genanvendeligt affald fra virksomheder ikke forbrændes.65 

I Randers Kommune vil vi støtte erhvervsvirksomheder til at blive tilsluttet en affaldsordning, hvori 
de ti fraktioner sorteres i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Tilslutningen kan ske enten gennem pri-
vate eller kommunale ordninger.  Herunder til at tage del i at styrke den grønne omstilling, hvor virk-
somhederne inspireres til at øge graden af affaldssortering, efterspørge returordninger og indgå i 
partnerskaber med andre. 
I de seneste år, har Randers kommune oplevet en begyndende vækst inden for de virksomhedsbran-
cher, der har omstillet sig til en cirkulær økonomi. Der er således et særligt potentiale for at styrke 
denne indsats, og herved sikre at lovgivningen overholdes samt at den grønne vækst bliver fremmet.  

  

 
65 Miljøministeriet: Handlingsplan for cirkulær økonomi, juli 2021. Web: https://mim.dk/media/224184/handlingsplan-for-
cirkulaer-oekonomi.pdf  

https://mim.dk/media/224184/handlingsplan-for-cirkulaer-oekonomi.pdf
https://mim.dk/media/224184/handlingsplan-for-cirkulaer-oekonomi.pdf
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Indsatsområde 1: Øget sortering gennem dialog og samarbejde 

Mål 
Samtlige erhvervsvirksomheder skal være tilsluttet en affaldsordning, hvori de ti fraktioner sorteres i 
henhold til affaldsbekendtgørelsen. Enten gennem private ordninger eller ved tilslutning til den kom-
munale ordning. Desuden skal alle erhverv tilsluttes en affaldsordning. Herunder tage del i at styrke 
den grønne omstilling, hvor virksomhederne inspireres til at øge graden af affaldssortering, efter-
spørge returordninger og indgå i partnerskaber med andre. 
 

Vores mål er: 

 Senest i 2023: Alle erhvervsvirksomheder sorterer i ti fraktioner. 
 Senest i 2023: Alle erhvervsvirksomheder anvender det fælles piktogramsystem.  

 

Udfordring 
Affald fra servicesektoren indgår i EU-målene for genanvendelse i 2025, 2030 og 2035. For at bidrage 
til målopfyldelsen skal der indsamles og genanvendes mere affald fra især servicesektoren, men også 
fra industrien. Det udmøntes i, at der indføres nationale sorteringskriterier, så alle virksomheder 
også skal sortere i 10 fraktioner. Herunder stilles der krav til brug af ens affaldspiktogrammer, så bor-
gere møder de samme kriterier og piktogrammer uanset, hvor de færdes – fx på arbejdspladsen, in-
stitutionerne eller i hjemmet. 

EU’s øgede krav til genanvendelse skal fremme omstillingen fra en lineær økonomi til en cirkulær, 
hvor ressourcer recirkuleres. Den cirkulære økonomi bidrager til, at ressourcer skal få en længere 
holdbarhed, nemmere genbrugelighed og reparérbarhed. Etableringen af den cirkulære økonomi er 
forudsætningen for at nå i mål med Parisaftalens klimamål fra 2015.66 

Den cirkulære økonomi har følgende samfundsøkonomiske gevinster: 

 Klimabelastningen reduceres 
 Forsyningssikkerheden styrkes 
 Værdikæderne for produkterne gøres kortere, hvilket er en forudsætning for kontrollerbar, 

bæredygtig produktion herunder sporbarhed 
 Skaber nye grønne jobs 

 
I de seneste år, har Randers kommune oplevet en begyndende vækst inden for de virksomhedsbran-
cher, der har omstillet sig til en cirkulær økonomi. Der er således et særligt potentiale for at styrke 
denne indsats, og herved sikre at lovgivningen overholdes samt at den grønne vækst bliver fremmet.  

 
66 Parisaftalen 2015: https://kefm.dk/klima-og-vejr/klimaforhandlinger/parisaftalen-2015  

https://kefm.dk/klima-og-vejr/klimaforhandlinger/parisaftalen-2015
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Specielt inden for servicesektoren og detailhandlen oplever kommunen en beskeden sortering, lige-
som der hos flere produktionsvirksomheder er store potentialer for øget sortering. 

Til at understøtte udviklingen skal der indføres et nyt og forbedret affaldstilsyn. Tilsynet skal målret-
tes de virksomheder, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, eller hvor miljøri-
sikoen ved ikke at overholde affaldsreglerne er størst. Et styrket affaldstilsyn vil skabe forbedrede 
konkurrencevilkår mellem virksomhederne, og dermed øge incitamentet for at sortere korrekt.67 

 

Løsning 
Randers Kommune vil igangsætte følgende initiativer, der skal understøtte en øget genanvendelse og 
fremme den cirkulære økonomi hos erhvervslivet: 

 Dialog, der fokuserer på genanvendelse og affaldshåndtering, hvilket skal understøtte virk-
somhederne til en bedre sortering. 

 Vi vil facilitere etableringen af lokale og regionale cirkulære ressourceloops og derved under-
støtte den grønne omstilling hos erhvervslivet. 

 Udbrede kendskabet til de nationale affaldspiktogrammer. Piktogrammerne skal tages i brug 
inden udgangen af 2022.68 

 Brancheorienteret information om de 10 fraktioner, der skal klæde tilsynsfolkene på. 
 En udvidelse af den eksisterende miljøvejledning, som i dag er integreret i det kommunale 

miljøtilsyn. Tilsynet skal målrettes en facilitering af den cirkulære økonomi hos erhvervslivet. 
 
Derudover er der i Randers Kommunes klimaplan69 tiltag som skal styrke en grøn omstilling hos er-
hvervslivet og Affald & Genbrug vil i planperioden understøtte cases som: 
 

 Understøtte udviklingen af en grøn erhvervspark med fokus på cirkulær økonomi. 
 Øge mulighederne for direkte genbrug. 
 Ressourcestrømme skal muliggøre lokal symbiose. 
 Fremme returordninger. 
 Opsøgende indsats over for produktionsvirksomheder. 

   

 
67 Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 86. 
68 Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 86. 
69 Randers Kommune; Klimaplan 2050, side 43 (i den fulde version). https://www.randers.dk/udvikling-by-og-
land/baeredygtig-udvikling/klimaplan/   

https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/baeredygtig-udvikling/klimaplan/
https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/baeredygtig-udvikling/klimaplan/
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Effekt 
Erhvervsaffaldet fra servicesektoren er indregnet i kommunernes genanvendelsesprocent, hvilket gi-
ver anledning til en øget indsats, der skal støtte erhvervslivet i en forbedret sortering. Herigennem 
kan Randers Kommune opnå en højere genanvendelsesprocent. Indsatsen vil ligeledes understøtte 
eksisterende og fremtidige virksomheders omstilling til mere cirkulære forretningsgange, udvikling af 
nye forretningsgange og generelt ruste dem til en cirkulær produktion i fremtiden.  

Randers Erhvervsliv understøttes i at komme i front i forhold til den cirkulære økonomi. Fremme af 
den cirkulære økonomi giver på sigt en forøget konkurrenceevne gennem grønnere produkter og la-
vere omkostninger. 
 

Planlægning 
Indsatserne skal understøttes i hele planperioden. 
I 2023 skal piktogrammer være udbredt til de erhverv, der er tilknyttet den kommunale indsamlings-
ordning. 
Informationsmateriale udarbejdes i 2022-23. 

Miljøvejledningen under miljøtilsynet udvides i 2022 og 2023 til herefter at omfatte en målrettet faci-
litering af cirkulære løsninger/ cirkulære ressourceloops og løsninger til gavn for industrielle symbio-
ser hos erhvervslivet. Herunder med særlig fokus på de 10 fraktioner, hvilke borgerne også sorterer i. 
 

Økonomi 
En udvidelse af den eksisterende miljøvejledning i det kommunale miljøtilsyn, så den også omfatter 
en målrettet facilitering af den cirkulære økonomi hos erhvervslivet. Indsatsen forudsætter 1 årsværk 
hos miljømyndigheden til den faciliterende og vejledende opgave. 
Herudover forventes der 0,1 årsværk til at bistå med viden samt 100.000 kr. til informationsmateria-
ler. 
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Indsatsområde 2: Optimale affaldsløsninger for mindre erhverv 

Mål 
Samtlige erhvervsvirksomheder skal være tilsluttet en affaldsordning, hvori de ti fraktioner sorteres i 
henhold til affaldsbekendtgørelsen. Enten igennem private ordninger eller ved tilslutning til den kom-
munale ordning. 

Senest i 2023: Alle erhverv skal være tilsluttet en affaldsordning. 
 

Udfordring 
Kommunerne er i dag ansvarlige for indsamlingen af alt husholdningsaffald. Nogle kommuner stiller 
også krav til, at det husholdningslignende affald fra virksomheder indsamles via de kommunale ord-
ninger. 
I Randers har det i mange år været frivilligt for virksomhederne at anvende de kommunale ordninger 
for husholdningslignende affald, ligesom mindre virksomheder, der har en affaldsproduktion der i art 
og mængde, kan tilmelde sig de kommunale ordninger for afhentning af kildesorteret genanvendeligt 
erhvervsaffald. 
Generelt har kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald være markedsudsat siden 2010, og dermed 
indsamlet af private aktører. Kommuner må som udgangspunkt hverken etablere affaldsordninger, 
tilbyde indsamling eller behandle erhvervsaffald, der er egnet til materialenyttiggørelse. 

Klimaplanen70 lægger op til, at virksomheder fremover skal kunne benytte private indsamlingsordnin-
ger, og dermed have mulighed for at samle sine affaldsordninger hos en aktør. Samtidig skal mindre 
virksomheder have mulighed for ’frit valg’ til at benytte de kommunale indsamlingsordninger til gen-
anvendeligt affald, hvis de genererer affald svarende i art og mængde til husholdninger.71 Initiativet 
er desuden beskrevet i lovforslaget: Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsynings-
tilsynet.72   

Mængderne fra erhvervsaffaldet, indgår også i EU-målene for genanvendelse, og det er derfor afgø-
rende, at mindre erhverv bliver koblet på enten en privat eller offentlig ordning for genanvendeligt 
affald. 

Ud over den generelle undtagelse, så har kommunen også mulighed for at tilbyde at indsamle virk-
somheders genanvendelige affald i ejendomme med blandet bolig og erhverv samt fra kommunens 
egne virksomheder og institutioner. 

Det er Randers kommunes vurdering, at der er et stort behov for at mindre erhverv med en mindre 
affaldsproduktion, skal kunne anvende de kommunale ordninger, for at opfylde kravet om udsorte-

 
70 Af 16. juni 2020 – Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. 
71 Handlingsplan for cirkulær økonomi, side 83-86. 
72 Høringsforslag: Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse of lov om Forsyningstilsynet. https://hoeringspor-
talen.dk/Hearing/Details/65840   

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65840
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65840
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ring i 10 fraktioner. 
 

Løsning 
Vi vil målrette indsatsen mod de erhverv, der har genanvendeligt erhvervsaffald svarende i art og 
mængde til en privat husstands. De skal tilbydes de kommunale indsamlingsordninger på lige vilkår 
med blandet bolig og erhverv, så de herigennem får lettere ved at leve op til kravene i affaldsbe-
kendtgørelsen. Denne indsats vil også sikre større mængder, hvilket kan medføre, at det bliver let-
tere at afsætte det indsamlede genanvendelige affald direkte ind i cirkulære ressourceloop pga. 
større forsyningssikkerhed og højere afsætningspriser. 

De helt oplagte indsatsområder, der samtidig giver klima- og miljøgevinster, findes i følgende genan-
vendelige affaldsfraktioner73: 

 Plast  
 Metal – herunder aluminium og zink 
 Træ 
 Hårde hvidevarer og andre køkkenmaskiner 
 Andet elektronikskrot 
 Papir og pap 
 Madaffald 
 Tekstiler 
 

Flere af ovennævnte affaldsfraktioner er ikke omfattet af indsamlingsordningerne, men kan afleveres 
på genbrugspladserne. 

 
Vi vil igangsætte følgende initiativer: 

 
 Vi skal understøtte udsorteringen af genanvendeligt affald hos erhverv, hvor det genanven-

delige affald er svarende til en privat husstand i art og mængde.  
 Vi skal arbejde for, at erhvervslivet bruger samme piktogrammer som husholdningerne. 

 

Vi igangsætter følgende initiativer: 

 Vi skal understøtte udsorteringen af genanvendeligt affald hos erhverv, hvor det genanven-
delige affald er svarende til en privat husstand i art og mængde. Det samme skal gøre sig 
gældende hos blandet bolig og erhverv. Vi vil tilbyde at opstille selvstændige beholdere eller 
adgang til offentligt drevne undergrundscontainere til det kildesorterede genanvendelige er-
hvervsaffald fra virksomheder, der har til huse i blandet bolig og erhverv. 

 Vi skal arbejde for, at erhvervslivet bruger samme piktogrammer som husholdningerne. 

 
73 Hvilke også betegnes som klimakritiske genanvendelige fraktioner. 
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Effekt 
Den generelle genanvendelsesprocent i Randers Kommune vil blive højere. Desuden vil der være 
nogle sideeffekter som fx, at det kan have en positiv påvirkning på sorteringen i hjemmet, når man er 
oplyst om indsamlingsordningen på sin arbejdsplads. Bedre priser for afsætningen af borgernes gen-
anvendelige fraktioner, samt fremme af grøn omstilling i erhvervslivet og grønne jobs. 
 

Planlægning 
Indsatsen kører fra 2022 og resten af planperioden. Delelementer af indsatsen overgår til en del af 
den daglige drift. 
 

Økonomi 
Indsatsen vil kræve en yderligere bemanding af Call-centeret på 0,1 årsværk. Udgifterne til kommuni-
kation og informationsmaterialer hører ind under det budgetterede i Tema 6, indsatsområde 1.  

Indsatsen forankres i et samarbejde mellem de kommunale områder inden for affald, miljø og er-
hverv. Indsatsen vil have særlig fokus på innovationsprojekter med lokale og regionale virksomheder 
målrettet etableringen af cirkulære økonomi løsninger for at sikre størst mulig klimagevinst.  

Opgaven forudsætter en ressourcetilførsel på årligt 1,5 årsværk. 
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Indsatsområde 3: Direkte genbrug af bygge- og anlægsaffald – mere bæredygtigt 
byggeri 

Mål 
I planperioden vil vi: 

 Sikre, at genanvendeligt byggeaffald fra anmeldelser i videst muligt omfang bliver direkte 
genbrugt.  

 Sikre at en større andel af genanvendte byggematerialer benyttes til nybyggeri og renoverin-
ger. 

 Understøtte udviklingen af den bæredygtige Flodby. Herunder understøtte mulighederne for 
anvendelsen af genbrugte og genanvendte byggematerialer i de konkrete byggeprojekter i 
Flodbyen.  
 

Udfordring 
Affald fra byggeri og anlæg udgør den største affaldsstrøm i Danmark. Herunder er byggeaktiviteten 
steget i takt med den økonomiske velstand, og er dermed en af de væsentligste faktorer der påvirker 
miljø- og klimabelastningen. Ved nedrivning af bygninger frigives et stort antal materialer, der kan 
anvendes til genbrug eller genanvendelse, så de igen kan indgå i ressourcekredsløbet. 
 

Løsning 
I nedrivningsprocesser skal Randers Kommune, i et større omfang end i dag, anvise hvor affaldet skal 
genbruges eller genanvendes. Nogle materialer vil kunne genbruges direkte, mens andre materialer 
skal sorteres, renses og oplagres, indtil de igen kan indgå i et nyt byggeri. 

Ældre byggematerialer kan indeholde problematiske stoffer. Disse skal kortlægges og fjernes før evt. 
genanvendelse. 

Vi har i dag løbende dialog med nedbrydere/ entreprenører som del af sagsbehandlingen og kan her-
ved informere/påvirke til at gå i retning af mere direkte genbrug ved: 

 En vedvarende kommunikationsindsats målrettet borgere og entreprenører, når de skal ned-
bryde, bygge eller renovere. 

 Byggepladsbesøg ved konkrete henvendelser og som del af det kommunale miljøtilsyn på 
byggepladser. 

 Etablere kommunal oplagringsplads til modtagelse af byggematerialer fra nedrivninger.  
 Etablere et område til byggematerialer enten som salg eller ”gi´ og tag”. 
 Samarbejde med ejendomsservice vedr. nedrivning/renovering af kommunens egne bygnin-

ger og herved brug af genbrugs- og genvendelige byggematerialer 
 Brug af genanvendte og genbrugsmaterialer som krav i det kommunale udbud af nybyggeri 

eller renovering. 
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Integration af ovenstående tilbud målrettet byggeri og anlæg i forbindelse med Flodbyen. 
 

Effekt 
Vores indsats skal give større viden hos relevante borgere om byggeaffald og de muligheder og op-
mærksomhedspunkter, der er forbundet hertil. Fordelen vil være, at vi får flere gennemarbejdede 
anmeldelser af byggeaffald, som vi til gavn for borgerne kan give hurtigere sagsbehandling på den 
enkelte sag. 

Bedre viden om de miljøfarlige stoffer i byggeaffaldet, vil give et renere restprodukt, når de proble-
matiske stoffer bliver fjernet. Det baner vejen for en markant højere grad af genanvendelse af bygge-
materialer og mere bæredygtigt byggeri. Det vil samtidig give betydelige klimagevinster og forøge 
konkurrenceevnen hos de lokale byggefirmaer i en fremtid, hvor kompetencen til at kunne bygge 
bæredygtigt bliver et krav til byggebranchen.  

 

Planlægning 
Vi er i dialog med byggesagsafdelingen og entreprenører/nedrivere og ny viden kan forholdsvis sim-
pelt kommunikeres ud. Kommunikation/information til borgerne går gennem hjemmeside og trykt 
materiale og er ligeledes i gang, men er samtidig en løbende proces. 

Muligheden for byggemarked/oplag skal tænkes ind i forbindelse med udviklingen af genbrugsplad-
serne og bliver en løbende planlægning fra nu og de kommende år frem. 
 

Økonomi 
Tilbygning/overdækning til byggematerialer: 800.000 kr. 

Herunder skal der tilføres 0,5 årsværk på det brugerfinansierede område til at facilitere den øgede 
genbrug og genanvendelse af byggematerialer. 

 


