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Affaldsplanen 2014–2018 fokuserede på en række initiativer. Se Tabel 1 for gennemgang af status 
for initiativerne.

1. STATUS PÅ  
AFFALDSPLANEN 

2014–2018

TABEL 1 Oversigt over fokusområder fra affaldsplanen 2014–2018 samt status. Status angiver,  
  hvorvidt initiativerne er opnået inden for planperioden. Farvekoder: Grøn: opnået, Gul  
  delvist opnået evt. igangværende, Rød: ikke opnået.

FOKUSOMRÅDE INITIATIVER STATUS

Øget og lettere sorte-
ring for husholdninger 

Indsamling af madaffald

Der er ikke indført en henteordning for madaffald. Det 
blev besluttet at afvente status på ARCs opførsel af 
et biogasanlæg.

Der blev i planperioden 2014–2018 udarbejdet en 
rapport for potentialet for indsamling af madaffald fra 
husstandene.

Der er i 2019 leveret en ny restaffaldsbeholder til alle 
haveboliger. Restaffaldsbeholderen er todelt således, 
at den er klar til en fremtidig sortering af madaffald.

Indsamling af tørre 
genanvendelige 

materialer 

Der er i 2019 implementeret en henteordning for plast 
og metal for alle husholdninger. 

Borgerne er, i forbindelse med implementeringen, 
blevet orienteret om indsamling af plast og metal via 
div. kommunikationskanaler.

Optimering af 
nuværende ordninger 

Udfasning af sækkeløsninger og indførelse af 
beholderløsninger til restaffald. Denne beslutning 
er bl.a. taget af hensyn til arbejdsmiljø samt 
rotteproblemer. 

Restaffaldsbeholderen er klargjort til en fremtidig 
sortering af madaffald.

Den gode fortælling

Affaldssiden på Tårnby Kommunes hjemmeside er 
blevet opdateret for at give øget brugervenlighed 
og bedre kommunikation. Der kommunikeres blandt 
andet om miljøfordelene ved at sorterere affaldet.

Der er udarbejdet og uddelt en sorteringsguide. 
Vejledningen et tænkt som borgerens opslagsværk. 

Ny gebyrstruktur

Der er blevet udarbejdet en ny gebyrudregner, der er 
det første skridt mod en ny gebyrstruktur. Indførelsen 
af en ny gebyrstruktur forventes færdig i næste 
planperiode.
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FOKUSOMRÅDE INITIATIVER STATUS

Øget sortering fra 
erhverv

Byggeaffald

I kommunens sagsbehandling af anmeldelse af 
byggeaffald, er der stort fokus på at identificere 
byggeaffald, som erfaringsmæssigt har vist 
sig at indeholde PCB, tungmetaller og asbest. 
Byggeaffaldet bliver sendt til specialbehandling for at 
undgå recirkulering.

For at opnå en høj genanvendelsesprocent forlanger 
kommunen f.eks. afrensning af malet beton, hvor 
overfladebehandlingen indeholder miljøskadelige 
stoffer.

Serviceerhverv
Ikke opnået. Initiativet følges ikke op, da fokus er lagt 
på andre initiativer i Tårnby Kommunes Ressource- 
og affaldsplan 2020–2025.

Kommunale 
ejendomme

Ikke opnået. Initiativet følges op i initiativerne i Tårnby 
Kommunes Ressource- og affaldsplan 2020–2025, i 
initiativ 9 og 10.

Digitale værktøjer
Mere digital 

selvbetjening

Der er udarbejdet en affaldsapp ”Affaldsportal”, 
hvor borgerne f.eks. kan oprette afvigelser samt 
få information om tømmedag. Der bliver via 
hjemmesiden informeret om genbrugspladserne, og 
hvordan affaldet skal sorteres.

Genbrugspladser

Mere direkte genbrug

Der er i 2019 implementeret en ordning for direkte 
genbrug på Kirstinehøj genbrugsplads. Dette er sket i 
samarbejde med ARC og Røde Kors.

Effekterne afleveret på genbrugspladsen bliver solgt 
via Røde Kors, hvor overskuddet går til gode formål.

Den gode fortælling
Der bliver via hjemmesiden informeret om fordelen 
ved at sortere til genanvendelse, samt hvordan 
affaldet skal sorteres.
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2. KORTLÆGNING  
AF DE NUVÆRENDE  

AFFALDSMÆNGDER OG  
PROGNOSE FOR 

FREMTIDIGE MÆNGDER

Kortlægningen i Tårnby Kommunes Ressource- og affaldsplan 2020–2025 
bygger på data fra Tårnby Kommune og fra ADS. 2018 data fra ADS er 
endnu ikke kvalitetssikrede, derfor tages udgangspunkt i data fra 2017. 
Dette gøres for at kunne sammenligne data fra Tårnby Kommune med 
ADS data.

2.1 HUSHOLDNINGER
Data om husholdninger dækker over affaldsmængder indsamlet fra pri-
vate husholdninger, kuber, genbrugspladserne og institutioner. Data for 
institutioner dækker kun de institutioner, der er med i de genanvendelige 
ordninger.

Data for husholdningerne er præsenteret på to måder. Data for de enkelte 
affaldsfraktioner og i forhold til behandlingsformen.

2.1.1 AFFALDSMÆNGDER FORDELT PÅ 
AFFALDSFRAKTIONER
I nedenstående tabel er de samlede affaldsmængder fra private hushold-
ninger i Tårnby Kommune opgjort.
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TABEL 2 Husholdningsaffald indsamlet i 2017. Datakilder Tårnby  
  Kommune og ARC.

AFFALDSFRAKTION
MÆNGDER  

I 2017  
[TON]

Dagrenovation (inklusiv andel fra erhverv) 11.161

Papir og pap (haveboliger)  1.701

Papir (etageboliger) 263

Pap (etageboliger) 116

Glas (glaskuber)  733

Bærbare batterier (GBP og batteriordning) 2

Haveaffald  2.311

Storskrald 831

Småt brændbart 223

Genbrugspladser: Genanvendelse  
(både private og erhverv)

 24.810

Genbrugspladser: Forbrænding (både private og erhverv)  3.183

Genbrugspladser: Deponi (både private og erhverv) 728

Genbrugspladser: særlig behandling  
(både private og erhverv)

774

Genbrugspladser: Genbrug (paller)  673

Total 47.510

2.1.2 TÅRNBY KOMMUNES AFFALDSDATA SAMMENHOLDT 
MED MILJØSTYRELSENS AFFALDSDATA (ADS)
I nedenstående tabel er de samlede affaldsmængder fra private hushold-
ninger (inklusiv genbrugspladser) opgjort på genanvendelse, forbrænding, 
deponi og special behandling. Data fra miljøstyrelsens ADS er præsente-
ret overfor data fra Tårnby Kommune og ARC. ADS-data er trukket som 
husholdningsaffald med Tårnby Kommune som affaldsproducent.

TABEL 3 Affaldsmængder på husholdningsaffald fra ADS og Tårnby.  
  Kilde: ADS, Tårnby Kommune og ARC.

AFFALDSFRAKTION
MÆNGDE – 

ADS 
[TON]

MÆNGDE 
– TÅRNBY 
KOMMUNE 

[TON]

FORSKEL 
[%]

Forbrændingsegnet 
affald

 14.517  14.523 0 %

Øvrigt affald  5.957  11.002 46 %

Haveaffald  7.158  7.242 1 %

Træ  4.823  4.178 -15 %

Jord  5.219  5.024 -4 %

Papir of pap  2.328  2.328 0 %

Jern og metal  1.339  1.182 -13 %

Glas 200 733 73 %

Plast  162 302 46 %

Bærbare batterier 12 13 5 %

Total 41.715  46.527 10 %
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Der er generelt en fin overensstemmelse for 
fraktionerne. Der ses en mindre forskel imel-
lem ADS og Tårnby Kommunes egne tal. Dette 
gør sig gældende for øvrigt affald, glas, plast og 
træ. Der, hvor der er indberettet mindre mæng-
der i ADS, kan det skyldes, at der i ADS er pe-
get på en anden affaldsproducent end Tårnby 
Kommune. Samlet set kan forskellen have en 
mindre indflydelse på, hvordan Tårnby Kom-
munes genanvendelsesprocent ser ud i ADS.

2.1.3 AFFALDSMÆNGDER FORDELT 
PÅ BEHANDLINGSFORMER OG 
GENANVENDELSESPROCENTEN
For data indrapporteret til Miljøstyrelsen er be-
handlingsformerne over de samlede mængder 
af affald fra private husholdninger fordelt på 
behandling. Derved fremkommer følgende re-
sultat for 2017 i Tårnby Kommune.

TABEL 4 Genanvendelse og genbrug i Tårnby Kommune for 2017 for hushold-ningsaffald. Alle  
  fraktioner medtaget. Kilde: Tårnby Kommunes data fra Tårnby Kommune og ARC. ADS  
  trukket fra ADS 2017 tal.

AFFALDSFRAKTION

TÅRNBY DATA ADS-DATA

MÆNGDER 
[TON]

FORDELING 
[%]

MÆNGDE 
[TON]

FORDELING 
[%]

Affald til genanvendelse 29.727 64 %  26.414 63 %

Genbrug 673 1 % 0* -

Affald til forbrænding 14.624 31 %  14.564 35 %

Affald til deponi 728 2 %  732 2 %

Affald til særlig behandling 774 1,7 % 5 0 %

Total 47.695 100 % 41.715 100 %

* Der er ikke data om genbrug fra Tårnby Kommune i 2017 i ADS.



1514

Det ses, at der er en rimelig overensstemmelse imellem Tårnby Kommu-
nes egne data og data i ADS. Den eneste behandlingsform, hvor der er 
relativt stor forskel på Tårnby Kommunes data og ADS er specialbehand-
ling. Dette kan formentlig skyldes, at affaldsmængderne i ADS kan være 
registreret som kommende fra ARC og ikke fra Tårnby Kommune. Da ARC 
varetager denne ordning for Tårnby Kommune.

Ovenstående genanvendelsesprocent for Tårnby Kommune på hhv.  
64 % og 63 % er baseret på den samlede mængde affald til genanvendel-
se i forhold til den samlede mængde affald indsamlet. 

Genanvendelsen opgjort i henhold til bilag 5 i ”Danmark uden affald”1 , der 
er baseret på 7 udvalgte affaldstyper, er for Tårnby Kommune kun offent-
liggjort til og med 2016, hvor den er på 41 %. Genanvendelsesprocenten 
for 2014–2016 er oplyst fra ADS og er beregnet jf. bilag 5 i ”Danmark Uden 
Affald” er præsenteret i Tabel 5. Genanvendelsesprocenten for 2017 er 
beregnet. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i Tårnby Kommu-
nes og ARCs data.

Genanvendelsesprocenterne fra 2014–2016 
fra ADS og den beregnede for 2017, viser en 
stabil genanvendelsesprocent omkring de 38–
40 %. Genanvendelsesprocenten der sigtes 
imod for 2025, er på 55 % reel genanvendel-
se for husholdningslignende affald. Hertil skal 
nævnes, at kommunen i 2019 har indført hen-
teordning for plast og metal. Så det formodes, 
at genanvendelsesprocenten vil være højere i 
2019 sammenlignet med 2017-niveauet. Der-
til kommer, at der senest i 2023 skal indføres 
madaffaldsordning, hvilket yderligere forventes 
at få genanvendelsesprocenten til at stige.

2.2 ERHVERV
Miljøstyrelsen har opgjort de samlede mæng-
der af affald fra erhverv fordelt på behand-
lingsformer og får følgende resultat for 2017 i 
Tårnby Kommune. Der er beregnet, hvor man-
ge procent af affaldet der går til henholdsvis 
genanvendelse, forbrænding, deponi og spe-
cialbehandling.

TABEL 5 Genanvendelsesprocenten fra ADS for husholdningsaffald  
  beregnet ud fra “Danmark uden affald” 2014–2016. 

KOMMUNE
2014  
[%]

2015  
[%]

2016  
[%]

2017*1  
[%]

2025*2 
[%]

Tårnby 38 % 39 % 41 % 38 % 55 %

*1 2017-data er beregnet ud fra Tårnby Kommunes egne data. 
*2 Tårnby Kommunes og EU’s målsætning.

TABEL 6 Affaldsmængder fra erhverv fordelt på behandlingsformer. Datakilde: ADS.

AFFALDSFRAKTION
MÆNGDE – ADS 

[TON]
FORDELING 

[%]

Genanvendelse 15.436 45 %

Forbrænding 13.937 40 %

Deponi 4.469 13 %

Afgiftsfritaget deponering 500 1 %

Særlig behandling 224 1 %

I alt 34.565

1 Danmark uden affald – Ressourceplan for affaldshåndtering 2013–2018. Vej-ledning fra Miljøstyrelsen  
nr. 4, 2014
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Sammenholdes erhvervsaffaldsmængderne der går til hhv. genanvendel-
se og forbrænding, ses det, at en væsentligt større andel af husholdnings-
affaldet går til genanvendelse. En relativt stor andel af erhvervsaffaldet 
går til hhv. forbrænding (40 %) og deponi (13 %). Dette kunne tyde på, at 
der er nogle mængder at hente til genanvendelse i erhvervsaffaldet. Dog 
skal der tages højde for de forskellige sammensætninger af affaldet, der 
kan gøre, at en mindre del af erhvervsaffald kan genanvendes, hvis man 
sammenligner med husholdningsaffaldet. 

2.3 AFFALDSPROGNOSE (FREMSKRIVNING)

2.3.1 PROGNOSE FOR AFFALD FRA PRIVATE 
HUSHOLDNINGER
Tabel 7 viser en fremskrivning af affaldsmængder for husholdningsaffald i 
Tårnby Kommune. I prognosen regnes med udgangspunkt i Tårnby Kom-
munes egne data. Mængderne omfatter husstandsindsamlet affald, det 
affald Tårnby Kommune selv indsamler fra institutioner og affald indsamlet 
på genbrugspladsen.

Fremskrivningen af affaldsmængderne viser en stigning i de genanvende-
lige fraktioner. Denne stigning skyldes især en forventning om indsamling 
af madaffald, samt en stigning af de tørre genanvendelige fraktioner. Dette 
vil samtidig give en forventning om et fald i den samlede mængde af affald 
til forbrænding. 

2.3.2 PROGNOSE FOR AFFALD FRA ERHVERV
Tabel 8 viser en fremskrivning af affaldsmængder fra erhverv i Tårnby 
Kommune. I prognosen regnes med udgangspunkt i data fra ADS fra 2017. 

Som for affald fra private husholdninger forventes der en stigning i mæng-
derne der går til genanvendelse frem imod 2030. Derudover viser frem-
skrivningen en stigning i det forbrændingsegnede affald. Stigningen i af-
fald til deponi er relativt lille. Den forventede mængde af affald til særlig 
behandling i 2030 er relativt lille, på trods af den %-vise store stigning.

TABEL 7 Fremskrivning af Tårnby Kommunes  
  husholdningsaffaldsmængder. Kilde: Fremskrives jf.  
  Fridamodellen 2019 og Tårnby Kommunes egne  
  husholdningsmængder 2017.

BEHANDLINGSFORM
2017 

[TON/ÅR]

FREMSKRIV-
NING  

2017–2030 
[%]

2030 
[TON/ÅR]

Genanvendelse  29.727 38 %  40.975

Forbrænding  14.624 -2 %  14.374

Deponi 728 31 % 956

Særlig behandling* 774 26 % 975

I alt  45.854 -  57.280

* Primært behandling af farligt affald.

TABEL 8 Fremskrivning af Tårnby Kommunes erhvervsaffaldsmængder.  
  Kilde: Fremskrives jf. Fridamodellen 2019 og ADS-data om  
  erhvervsaffald for 2017.

BEHANDLINGSFORM
2017 

[TON/ÅR]

FREMSKRIV-
NING  

2017–2030 
[%]

2030 
[TON/ÅR]

Genanvendelse 15.436 28 % 19.758

Forbrænding 13.937 14 % 15.894

Deponi 4.969 6 % 5.251

Særlig behandling* 224 26 % 282

I alt 34.342 - 40.904

* Primært behandling af farligt affald.
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2.4 EKSPORT OG IMPORT
ARC varetager afsætningen af størstedelen af de genanvendelige fraktioner 
fra husholdninger. ARC varetager evt. eksport af de genanvendelige fraktio-
ner. I ADS er for 2017 registreret eksport af 5.400 tons erhvervsaffald.
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3. OVERSIGT OVER  
EKSISTERENDE  

INDSAMLINGS- OG 
ANVISNINGSORDNINGER

3.1 HENTEORDNINGER
Der er i præsentationen af henteordningen ta-
get udgangspunkt i standardløsningerne for de 
enkelte ordninger. Der er variationer af de en-
kelte ordninger. Variationerne er ikke præsen-
teret her.

3.1.1 RESTAFFALD
For haveboligerne indsamles restaffaldet i 
to-kammer 240 l beholder. Begge rum anven-
des til restaffald. Beholderne er to-kammerbe-
holdere som forberedelse til madaffaldsind-
samling.

TABEL 9 Oversigt over ordninger for restaffald i Tårnby Kommune.

ORDNING HAVEBOLIGER ETAGEBOLIGER ERHVERV* INSTITUTIONER

Ordningsnavn Restaffald

Fraktioner Restaffald

Frivillig/ 
obligatorisk

Obligatorisk

Standplads/skel Standplads

Beholder  
(standard)

2-hjulet 240 l 
beholder

660 l 4-hjuls 
containere

2-hjulet 240 l 
beholder eller 660 l 
4-hjuls containere

2-hjulet 240 l 
eller 660 l 4-hjuls 

container

Tømningsfrekvens Uge tømning

* Dagrenovationslignende affald.
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3.1.2 PLAST
Der er indført indsamling af plast fra haveboliger, etageboliger, kommuna-
le institutioner og kommunale virksomheder i 2019.

TABEL 10 Oversigt over ordninger for plast i Tårnby Kommune.

ORDNING HAVEBOLIGER
ETAGEBOLI-

GER

KOMMUNALE 
INSTITUTIO-

NER/VIRKSOM-
HEDER

Ordningsnavn Plast

Fraktioner Plast

Frivillig/obligatorisk Obligatorisk Frivillig

Standplads/skel Standplads

Beholder  
(standard)

2-hjulet to-
kammer 240 l 

beholder

(60 % plast)

660 l 4-hjuls container

Tømningsfrekvens
1 gang om 
måneden

2 uger

3.1.3 SMÅT METAL
Der er indført indsamling af småt metal fra haveboliger, etageboliger, kom-
munale institutioner og kommunale virksomheder i 2019.

TABEL 11 Oversigt over ordninger for småt metal i Tårnby Kommune.

ORDNING HAVEBOLIGER
ETAGEBOLI-

GER

KOMMUNALE 
INSTITUTIO-

NER/VIRKSOM-
HEDER

Ordningsnavn Småt metal

Fraktioner Småt metal

Frivillig/obligatorisk Obligatorisk Frivillig

Standplads/skel Standplads

Beholder  
(standard)

2-hjulet to-
kammer 240 l 

beholder 

(40 % metal)

240 l eller 660 l 
4-hjuls container

240 l

Tømningsfrekvens
1 gang om 
måneden

2 uger
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3.1.4 PAPIR
For haveboliger samles papir og småt pap i den samme beholder.

3.1.5 PAP
Pap indsamles for haveboliger sammen med papir og separat for etage-
boliger.

TABEL 12 Oversigt over ordninger for papir i Tårnby Kommune.

ORDNING HAVEBOLIGER
ETAGEBOLI-

GER

KOMMUNALE 
INSTITUTIO-

NER/VIRKSOM-
HEDER

Ordningsnavn Pap og papir Papir

Fraktioner
Papir og  
småt pap

Papir

Frivillig/ 
obligatorisk

Obligatorisk Frivillig

Standplads/skel Standplads

Beholder (standard)
2-hjulet 240 l 

beholder
660 l 4-hjuls  

container
660 l 4-hjuls  

container

Tømningsfrekvens
1 gang om  
måneden

2 uger

TABEL 13 Oversigt over ordninger for pap i Tårnby Kommune.

ORDNING HAVEBOLIGER
ETAGEBOLI-

GER

KOMMUNALE 
INSTITUTIO-

NER/VIRKSOM-
HEDER

Ordningsnavn Pap og papir Pap

Fraktioner
Papir og  
småt pap

Pap

Frivillig/obligatorisk

For pap, se  
papirordningen

Obligatorisk Frivillig

Standplads/skel Standplads

Beholder (standard) 1000 l 4-hjuls container

Tømningsfrekvens
1 gang om  
måneden

2 uger
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3.1.6 STORSKRALDSORDNING
Ordningen for haveboliger er en henteordning, hvor der indsamles stor-
skrald hver måned. Storskraldet skal være placeret let tilgængeligt og syn-
ligt ved bagkant af fortov.

3.1.7 HAVEAFFALDSORDNING
Ordningen for haveboliger er en indsamlingsordning, hvor der hentes ha-
veaffald hver måned. Haveaffaldet skal være placeret ved vejskel.

TABEL 14 Oversigt over ordninger for storskrald i Tårnby Kommune.

ORDNING HAVEBOLIGER ETAGEBOLIGER

Ordningsnavn Storskrald

Fraktioner*

• Stort Brændbart (indbo / møbler)
• Stort jern og metal
• Elektronik og hårde hvidevarer
• Pap (stort pap)
• Småt brændbart (bøger etc.)

Frivillig/obligatorisk Obligatorisk

Standplads/skel Skel Bestilt container

Beholder (standard) Klare plastsække 8–30 m3 container

Tømningsfrekvens 1 gang om måneden
Bestilleordning  

(bestilling af container)

* De enkelte effekter må ikke være længere end 1,5 m eller have en diameter 
på mere end 0,5 m og må max. veje 50 kg. Småt brændbart skal være i klare 
plastsække.

ORDNING HAVEBOLIGER ETAGEBOLIGER

Ordningsnavn Haveaffaldsordning

Fraktioner
Haveaffald* (eks. grene, 

blade, græs,  
nedfaldsfrugter)

Haveaffald (eks. grene, bla-
de, græs, nedfaldsfrugter)

Frivillig/obligatorisk Obligatorisk

Standplads/skel Skel Bestilt container

Beholder (standard)

Grøn 2-hjulet 240 l behol-
der (frivillig, købes  

af borger selv)

Alternativt i bundter  
eller papirsække

8–30 m3 container

Tømningsfrekvens 1 gang om måneden
Bestilleordning  

(bestilling af container)

* Grene m.v. må ikke være længere end 1,5 m eller have en diameter på mere 
end 0,5 m og må max. veje 25 kg. 
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3.2 BRINGEORDNINGER 
(GENBRUGSPLADS, KUBER, ETC.)

3.2.1 GLASCONTAINERE
Ordningen er en anvisningsordning, hvor bor-
gerne kan aflevere glas i glascontainere opstil-
let rundt omkring i kommunen. Placeringen af 
glaskuberne kan findes på Tånby Kommunes 
hjemmeside.

3.2.2 GENBRUGSPLADSER
Ordningen er en anvisningsordning til de gen-
brugspladser, der drives af ARC.

På genbrugspladsen er der udover indsamling 
til genanvendelse, forbrænding etc. også fokus 
på genbrug.

Der ligger to genbrugspladser i kommunen:

• Kirstinehøj (Også adgang for erhverv)
• Vægtergangen.

3.2.3 BATTERIINDSAMLERORDNINGEN
Frivillig ordning, hvor kommunale institutioner, 
kommunale virksomheder og erhverv kan mel-
de sig som batteriindsamler igennem ARC. 
Batteriindsamlere kan være caféer, butikker, 
værksteder og andre typer virksomheder så-
som skoler, biblioteker og institutioner eller ste-
der, hvor der kommer mange mennesker. Se 
Link til ARC’s hjemmeside med oversigt over 
batteriindsamlere.

3.3 ANVISNINGSORDNINGER
Farligt affald: anvises til Københavns Modtage-
station for olie- og kemikalieaffald SMOKA.

Klinisk risikoaffald: Anvises til I/S Amager Res-
sourcecenter (ARC).

https://www.a-r-c.dk/privat/batterikasser-en-del-af-byen/batteriindsamlere
https://www.a-r-c.dk/privat/batterikasser-en-del-af-byen/batteriindsamlere
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4. OVERSIGT OVER  
NUVÆRENDE 

BEHANDLINGSANLÆG

Oversigt over og beskrivelser af behandlingsanlæg, som kommunalbesty-
relsen anvender eller anviser til samt oplysninger om tilførte mængder af 
affald og kapacitet til rådighed.

TABEL 15  Oversigt over nuværende behandlingsanlæg Tårnby Kommune  
  anvender.

ANLÆG STATUS

Forbrændingsanlæg

Der er en samarbejdsaftale med ARC om, at alt affald til 
forbrænding sendes til ARC. Med den seneste udvi-
delse af ARC (2017–2018) forventes ikke mangel på 
kapacitet inden for planperioden.
Adresse: Vindmøllevej 6, 2300 København S.

Deponeringsanlæg

Affald til deponi deponeres på det kontrollerede deponi 
AV-miljø. Anlægget er ejet af ARC og I/S Vestforbræn-
ding. Der forventes at være tilstrækkelige deponerings-
kapacitet inden for planperioden. 
Adresse: Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre

Genbrugspladser

Kommunen har i dag to genbrugsplader Kirstinehøj 
Genbrugsplads og Vægtergangens Genbrugsplads.
Der forventes ikke udvidelse af antallet af modtagean-
læg inden for planperioden.
Adresse, Kirstinehøj Genbrugsplads: Kirstinehøj 25C, 
2770 Kastrup
Adresse, Vægtergangens Genbrugsplads: Vægtergan-
gen 32A, 2770 Kastrup

Forbehandlingsan-
læg til madaffald

Der er indgået aftale med ARC om, at kommunen kan 
tilvælge en option for behandling af madaffald. ARC står 
for dette udbud. Udbud er ikke gennemført.
Hvis ARC opfører et anlæg til madaffald vil Tårnby Kom-
mune være forpligtet til at indgå i dette samarbejde.
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ANLÆG STATUS

Sorteringsanlæg
ARC har planer om at indføre et eftersorteringsanlæg 
til restaffald. Kommunen har forpligtet sig til at indgå i 
dette samarbejde.

Farligt affald

Tårnby Kommune er en del af samarbejdet omkring 
SMOKA og kommunen anvender SMOKA.
Det forventes, at SMOKA fortsat vil kunne modtage 
kommunens farlige affald.
SMOKA, U-vej 7, 2300 København S.

4.1 VURDERING AF BEHANDLINGSKAPACITET
Det vurderes ikke, at der er behov for yderligere behandlingskapacitet.

4.2 IMPORT OG EKSPORT AF AFFALD
Det forventes ikke, at kommunen vil importere affald i planperioden. Det 
forventes, at plast, indsamlet til genanvendelse, bliver eksporteret.
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5. OVERSIGT OVER
EKSISTERENDE UDBUD

Tabel 16 giver et overblik over de eksisterende udbud i Tårnby Kommune.

TABEL 16  Oversigt over eksisterende udbud i Tårnby Kommune.

FRAKTION SERVICE VIRKSOMHED
KONTRAKT 
PERIODE

Glas Afsætning
Kroghs  

Flaskegenbrug
1. januar 2019 – tidligst 
d. 31. december 2020

Plast

Omlastning ARC

1. maj 2019 – indtil den 
opsiges. 
Mindst 6 måneders 
varsel.

Afsætning VF
01. januar 2018 – 31. 
december 2019.

Papir og Pap
Afsætning ARC

1. marts 2013 – indtil 
den opsiges.  
Mindst 4 måneders 
varsel.

Modtageanlæg HCS ARC er kontraktholder.

Metal
Afsætning ARC

1. august 2016 – 31. 
december 2017. Deref-
ter indtil den opsiges.  
Mindst 4 måneders 
varsel.

Modtageanlæg HJ Hansen ARC er kontraktholder.

Storskrald Afsætning Norrecco A/S
1. november 2016 – 31. 
oktober 2020.

Haveaffald Afsætning RGS Nordic
Afhandling per ton 
affald.
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6. OMKOSTNINGER VED 
HÅNDTERING AF AFFALD  

FORDELT PÅ ORDNINGER  
FOR HUSHOLDNINGER 

OG VIRKSOMHEDER

Oplysninger om kommunens omkostninger ved håndtering af affald fordelt 
på ordninger for husholdninger og virksomheder. Her tages udgangspunkt 
i Tårnby Kommunes eksisterende gebyrer for hhv. haveboliger, erhverv og 
institutioner. For hver af disse tages udgangspunkt i en standardløsning.

TABEL 17 Oversigt over gebyrer i Tårnby Kommune. 

2019

[kr./år inkl. moms]

HAVEBOLIG

Administration 170

Genbrugsplads 1.055

Genanvendeligeligt affald 540

Restaffald (240 L) 1.575

Total 3.340

ERHVERV

Dagrenovation (240 L) 1.050

Engangsbesøg: Genbrugsplads (Kassevogn) 275

Abonnement: Genbrugsplads  
(kassevogn, ubegrænset)

13.625

INSTITUTIONER

Dagrenovation (240 L) 1.050

Papir (660 L) 100

Pap (1000 L) 1.135
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7. ORDLISTE

TABEL 18 Oversigt over ord og deres anvendelse i ressource og  
  affaldsplanen. Ordlisten er arrangeret i alfabetisk orden.

ORD DEFINITION

ADS

Miljøstyrelsens affaldsdatasystem. Affaldsdatasy-
stemet er database med oplysninger om mængder, 
typer, kilder og behandlingsform for affald håndteret i 
Danmark.

ARC Amager Ressourcecenter.

Bringeordning
En bringeordning betyder, at husstanden selv skal 
bringe affaldet til f.eks. genbrugspladsen.

Etagebolig

Anvendes i rapporten til at beskrive husstande, der 
deler affaldsbeholdere med andre husstande. Her 
kan f.eks. være tale om etageboliger med en affalds-
gård eller affaldsøer, hvor der er fælles beholdere.

Fast ruteindsamling
Den faste ruteindsamling dækker over en henteord-
ning, hvor der indsamles med faste intervaller. Et 
eksempel er indsamling af restaffald.

Haveboliger

Anvendes i Ressource- og affaldsplanen som beteg-
nelsen for husstande, hvor hver husstand har sine 
egne beholdere, som husstanden ikke deler med 
andre husstande. Eksempler på haveboliger er villaer 
og rækkehuse.

Henteordning
En henteordning er en ordning, hvor en given fraktion 
hentes ved husstanden.

Husstande
Beskriver en husstand. Enfamilieboliger har en hus-
stand. Etageboliger har flere husstande.

Indsamlingsordning

Indsamlingsordninger er en fællesbetegnelse for 
hente- og bringeordninger. At kommunen har en ind-
samlingsordning for en fraktion betyder, at borgerne 
kan komme af med fraktionen i kommunen.
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ORD DEFINITION

Kildeopdeling af  
genanvendelige  
fraktioner

Ved kildeopdeling forstås, at to eller flere af de gen-
anvendelige fraktioner indsamles i en kombination. 
Et eksempel er en kombination af pap og papir i et 
rum, som det eksempelvis sker i haveboliger i Tårnby 
Kommune. 
Modsætningen er kildesortering.

Kildesortering af  
genanvendelige  
fraktioner

Ved kildesortering forstås, at de genanvendelige 
fraktioner indsamles separat. 
Et eksempel er metal og plast, der indsamles separat 
i hvert sit rum, som det eksempelvis sker i haveboli-
ger i Tårnby Kommune. 
Modsætningen er kildeopdeling.

Miljøkasse

Miljøkassen til farligt affald, småt elektronik og eller 
batterier er ofte en kasse på 20–40 l enkelte steder 
også 11 l. Målene svinger fra L:30–55 cm, B:30 cm 
og H:30–35 cm.
Brutto vægt jf. UN-godkendelsen er typisk 3–8 kg.

MST Miljøstyrelsen.

Pose på låg

Pose på låg beskriver en ordning, hvor småt elektro-
nik, batterier og/eller lyskilder kan lægges på låget af 
en beholder ved husstanden. Det kan være behol-
deren til restaffald, madaffald eller genanvendelige 
fraktioner. Posen er ofte en klar frostpose på 4 til 8 L.

Bestilleordning

Bestilleordning er en henteordning, hvor affald afhen-
tes ved husstanden. Afhentning sker ved, at borge-
ren ringer og beder om afhentning. Afhentningen vil 
ofte ske i forbindelse med fastsatte datoer.

To-kammerbeholder
Beholdere med to kamre. Beholderne er opdelt af en 
skillevæg. Ofte er der tale om 240 l beholdere, der er 
opdelt i 144 l til restaffald og 96 l til madaffald.
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BILAG A 
DETALJERET OVERSIGT 

OVER ORDNINGER

A.1 ORDNINGER FOR HUSHOLDNINGER
Affald, der frembringes og indsamles fra husholdninger i Tårnby Kommune, er omfattet af ordnin-
gerne præsenteret i Tabel 19.

TABEL 19 Oversigt over indsamlingsordninger for husholdninger.

FRAKTION/ 
AFFALDSTYPE

INDSAMLINGS 
ORDNING

BEMÆRKNINGER

Hente 
ordning

Bringe 
ordning

Batterier X Afleveres på kommunens genbrugspladser.

Restaffald X
Indsamles en gang ugentligt fra helårsbe-
boelse.

El-skrot  
(WEEE-affald)

X X
Indsamles i storskraldsordningen en gang 
månedligt fra helårsbeboelse. Kan også af-
leveres på kommunens genbrugspladser.

Farligt affald X Afleveres på kommunens genbrugspladser.

Flasker og  
emballageglas

X
Afleveres på kommunens genbrugspladser 
eller i kuber opstillet i kommunen.

Haveaffald X X
Indsamles en gang månedligt fra helårs-
beboelse. Kan også afleveres på kommu-
nens genbrugspladser.

Hjemme-kompostering
Kommunen opfordrer til hjemmekompo-
stering af vegetabilsk affald og haveaffald i 
lukkede beholdere.
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FRAKTION/ 
AFFALDSTYPE

INDSAMLINGS 
ORDNING

BEMÆRKNINGER

Hente 
ordning

Bringe 
ordning

Metal X X
Indsamles en gang månedligt fra helårs-
beboelse. Kan også afleveres på kommu-
nens genbrugspladser.

Kasseret indbo  
(”Storskrald”)

X X
Indsamles en gang månedligt fra helårs-
beboelse. Kan også afleveres på kommu-
nens genbrugspladser.

Pap X X

Småt pap indsamles en gang månedligt fra 
helårsbeboelse. Stort pap indsamles med 
en gang om måneden i storskraldsordnin-
gen. Kan også afleveres på kommunens 
genbrugspladser.

Papir X X
Indsamles en gang månedligt fra helårs-
beboelse. Kan også afleveres på kommu-
nens genbrugspladser.

Plast
X (blød og 

hård)
X (hård)

Indsamles en gang månedligt fra helårs-
beboelse. Kan også afleveres på kommu-
nens genbrugspladser.

For yderligere information om kommunens affaldsordninger for husholdninger, se: www.taarnby.dk/affald

http://www.taarnby.dk/affald
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A.2 ORDNINGER FOR ERHVERV
Affald, der frembringes og indsamles fra erhverv i Tårnby Kommune, er omfattet af ordningerne 
listet i Tabel 20.

TABEL 20 Ordninger for erhverv.

FRAKTION/ 
AFFALDSTYPE

INDSAMLINGS 
ORDNING

ANVISNINGS-
ORDNING

BEMÆRKNINGER

Hente
ordning

Bringe
ordning

Batterier X X

Kommunen anviser affaldet til 
godkendt behandlingsanlæg. Kan 
i mindre mængder afleveres på 
kommunens genbrugspladser

Bygge- og  
anlægsaffald

X X

Kommunen anviser affaldet til 
godkendt behandlingsanlæg. Kan 
i mindre mængder afleveres på 
kommunens genbrugspladser

Dagrenovati-
ons-lignende 
affald (restaffald)

X
Omfattet af samme henteordning 
som dagrenovation fra husholdnin-
ger

El-skrot  
(WEEE-affald)

X X

Kommunen anviser affaldet til 
godkendt behandlingsanlæg. Kan 
i mindre mængder afleveres på 
kommunens genbrugspladser

Farligt affald X X

Kommunen anviser affaldet til 
godkendt behandlingsanlæg. Kan 
i mindre mængder afleveres på 
kommunens genbrugspladser

Haveaffald X X

Kommunen anviser affaldet til 
godkendt behandlingsanlæg. Kan 
i mindre mængder afleveres på 
kommunens genbrugspladser

Klinisk  
risikoaffald

X
Kommunen anviser affaldet til god-
kendt behandlingsanlæg

FRAKTION/ 
AFFALDSTYPE

INDSAMLINGS 
ORDNING

ANVISNINGS-
ORDNING

BEMÆRKNINGER

Hente
ordning

Bringe
ordning

Pap X X

Kommunen anviser affaldet til 
godkendt behandlingsanlæg. Kan 
i mindre mængder afleveres på 
kommunens genbrugspladser

Papir X X

Kommunen anviser affaldet til 
godkendt behandlingsanlæg. Kan 
i mindre mængder afleveres på 
kommunens genbrugspladser

Plastik X X

Kommunen anviser affaldet til 
godkendt behandlingsanlæg. Kan 
i mindre mængder afleveres på 
kommunens genbrugspladser

PVC X X

Kommunen anviser affaldet til 
godkendt behandlingsanlæg. Kan 
i mindre mængder afleveres på 
kommunens genbrugspladser

For yderligere information om kommunens affaldsordninger for husholdninger, se: www.taarnby.dk/affald

http://www.taarnby.dk/affald
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