


DETTE DOKUMENT  
ER AKTIVT
Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. 
Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved 
hjælp af indholdsfortegnelsen eller de LINKS som er marke-
ret i teksten. Ved at læse affaldsplanen på skærmen, og ikke 
printe den ud, sparer vi papir – og det er også nemmere at 
hoppe rundt blandt de afsnit, som du har mest interesse i.

Denne affaldsplan indeholder rammerne  
for Lyngby-Taarbæk Kommunes affalds-
planlægning for 2013-2024.

FORORD

Kommune tager vi ressource- 
og miljøproblemerne alvorligt 
og vil aktivt gøre en indsats på 
området.

Vores vision er derfor  
– Fra affald til ressource.

Visionen er, at borgere, virk-
somheder og kommunen 
håndterer affald som en vigtig 
ressource for med tiden helt at 
afskaffe begrebet affald og kun 
tale om ressourcer.

Her i planen kan du læse om 
rammerne for affaldsplanlæg-

ningen i de næste 12 år, men 
med særlig fokus på de første 
6 år. 

Blandt andet kan du læse, at vi 
vil øge indsamlingen og genan-
vendelsen af papir, plast, metal 
og glas – også kaldet emballa-
geaffald – fra husholdninger, at 
vi vil etablere en husstandsind-
samling af småt elektronik og 
batterier, og at vi vil identificere 
– og fjerne – de problemati-
ske stoffer, der er i bygge- og 
anlægsaffaldet, for at forebygge 
negative effekter på miljø og 
sundhed.

Søren P. Rasmussen,
Borgmester

SØREN P. RASMUSSENI bund og grund består affald 
af ressourcer, som vi skal sikre 
bliver genanvendt og nyttiggjort 
langt bedre end i dag. Det er 
vores opgave, som kommune, 
at sørge for, at disse ressourcer 
bliver indsamlet og genanvendt 
– bl.a. ved at etablere enkle og 
effektive indsamlingsordninger 
for de forskellige typer affald.

Affaldsplanen 2013-2024 
tager derfor udgangspunkt i en 
vision om bedre udnyttelse af 
ressourcerne i affaldet. Udfor-
dringerne er af global karak-
ter – men i Lyngby-Taarbæk 
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INDLEDNING Affaldsplanen bliver brugt i kommunens 
hverdag, som et styrings- og planlæg-
ningsværktøj. Den skal medvirke til, at  
vi når de mål, vi har sat os for affalds-
området.

En affaldsplan består af en målsæt-
ningsdel, en planlægningsdel og en 
kortlægningsdel. Kommunens ”Mål” 
og ”Planlægning” præsenteres i denne 
rapport – mens ”KORTLÆGNING OG 
PROGNOSE FOR AFFALDSMÆNGDERNE” 
præsenteres i en selvstændig rapport, 
som findes på kommunens hjemmeside 
– WWW.LTK.DK/AFFALDSPLAN

Målsætningsdelen præsenterer vision 
og mål, mens planlægningsdelen består 
af en række oplagte og relevante ind-
satsområder under de enkelte mål, som 
kommunen har valgt at sætte særligt 
fokus på.

Affaldsplanen 2013-2024 tager 
udgangspunkt i en vision om bedre 
udnyttelse af ressourcerne i affaldet.  

Lyngby-Taarbæk Kommune har 3 kon-
krete mål på affaldsområdet i den kom-
mende planperiode. Under de enkelte 
mål har kommunen udvalgt et antal 
indsatsområder. Et indsatsområde er et 

mere konkret bud på, hvilke problemstil-
linger vi vil løse i den kommende plan-
periode, og derved hvordan kommunens 
ressourcer vil blive prioriteret. Disse 
indsatsområder præsenteres enkeltvis 
efter hvert mål.  

I indsatsområdet præsenteres desuden 
et tidsestimat for, hvornår kommunen 
planlægger at arbejde med det konkrete 
indsatsområde inden for de første 6 
år af planperioden. Et indsatsområde 
iværksættes via konkrete initiativer.

Gennem et styrket samarbejde og 
videndeling med de øvrige kommuner 
i Vestforbrændings opland, vil Lyngby-
Taarbæk Kommune forbedre kvaliteten 
af affaldsordninger og nye tiltag, som 
kommunen skal arbejde med i løbet af 
planperioden. Denne videndeling vil ske 
via en fælles vidensplatform. 

Målgrupper
Der lægges vægt på at gennemføre 
indsatser, der henvender sig til tre over-
ordnede målgrupper, så information og 
ordninger skræddersys til den relevante 
målgruppe. I det enkelte indsatsområde 
er markeret hvilken målgruppe, som 
indsatsen primært retter sig mod:

MÅL 3
Kommunikation

som skaber handling

MÅL 2
Problem stofferne
skal ud af affaldet

INITIATIV
INITIATIV

INDSATS- 
OMRÅDE

INDSATS- 
OMRÅDE

VISION
Affald = 

Ressourcer

INDSATS- 
OMRÅDE

MÅL 1
Ressourcerne skal 

ud af affaldet

Denne affaldsplan indeholder rammerne for 
Lyngby-Taarbæk Kommunes affaldsplan-
lægning 2013-2024, men med særlig fokus 
på de første 6 år. 
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 Husholdninger

 Virksomheder

 Kommunen som virksomhed

Vi har især en ambition om, at kommu-
nen som virksomhed i denne periode får 
vores opmærksomhed. Der er nemlig her 
et stort potentiale i at feje for egen dør, 
gå forrest og vise andre virksomheder, 
hvordan man med miljø og ressourcer 
for øje på bedste vis håndterer sit affald.
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VISION

Lyngby-Taarbæk Kommune har en ambition om 
bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald. 

Hvert år smider danskerne mere end 13 
mio. ton ting og sager ud som affald. 
Det er alt lige fra plastikbakken, som 
tomaterne kom i, byggeaffald fra et nyt 
køkken til syngende postkort, brugte 
møbler og for gammel mad. Samtidig 
vokser presset på vores ressourcer – de 
grundstoffer, som vi bruger til at produ-
cere nye ting med – som efterhånden er 
ved at slippe op. Grundstoffer som findes 
i vores affald.

Affald består i bund og grund af værdi-
fulde ressourcer, som vi skal sikre gen-
anvendt og nyttiggjort i langt højere grad 
end i dag. 

Vores opgave som kommune er at sikre, 
at disse ressourcer bliver effektivt ind-
samlet og genanvendt og derved brugt i 
produktionen af nye varer. Hvis vi gør det 
enkelt at sortere affaldet i vores kom-
mune, kan vi alle være med til at sikre 
vores ressourcer. 

Vores vision er derfor – Fra affald til Ressource. Visio-
nen er, at borgere, virksomheder og kommunen hånd-
terer affald som en værdifuld ressource for med tiden 
helt at afskaffe begrebet affald, og kun snakke om res-
sourcer.
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VISION

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE  
VIL ARBEJDE HEN MOD VISIONEN  
MED FØLGENDE 3 MÅL

MÅL 1

Ressourcerne skal 
ud af affaldet

En af de største globale 
udfordringer er, at visse 
ressourcer er begrænsede. 
Vi skal frasortere de dele af 
affaldet, som kan bruges, for 
at begrænse denne res-
sourceknaphed – men i høj 
grad også for at medvirke til 
et sundt miljø, da genanven-
delse er godt for både miljø 
og CO2-regnskab.

MÅL 2

Problemstofferne 
skal ud af affaldet 

Mange produkter indehol-
der stoffer, som kan for-
urene det øvrige affald – og 
miljøet.  Vi skal frasortere 
de problematiske stoffer 
og sikre specialbehandling 
af denne type affald, inden 
det ødelægger muligheden 
for genanvendelse af det 
resterende affald og skaber 
uhensigtsmæssige effekter 
på sundhed og miljø.

MÅL 3

Kommunikation 
som skaber  
handling 
Kommunikation er grund-
stenen i alle kommunens 
indsatser. Vi skal sikre, at 
vores kommunikation – lige 
fra dialogen til informatio-
nen – inspirerer brugerne til 
handling.

I de efterfølgende kapitler vil 
Lyngby-Taarbæk Kommunes  
3 mål blive præsenteret sam-
men med en HANDLINGSPLAN 
for, hvilke konkrete aktiviteter 
der planlægges at igangsættes 
for at nå disse mål.
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HANDLINGSPLAN
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MÅL 2
Problem stofferne
skal ud af affaldet

 7 Fokus på problemmatiske stoffer i bygge- og anlægsaffald 

 8 Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier 

 9 Fokus på medicinrester

 10 Farligt affald – bedre indsamlingsordninger  

MÅL 1
Ressourcerne 
skal ud af affaldet

MÅL INDSATSOMRÅDER TIDSPLAN

 1 Øget indsamling af emballageaffald 

 2 Bedre sortering af byggeaffald 

 3 Bedre udnyttelse af bioaffald 

 4 Bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrottet

 5 Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder

 6 Etablering af ny, bæredygtig genbrugs station med henblik på øget genanvendelse 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Handlingsplan 2013 – 2018

MÅL 3
Kommunikation
som skaber 
handling

11 Udvikling af affaldstilsynet

 12 Metoder til en mere målrettet formidling

13 Udvikling af bæredygtig genbrugs  station med henblik på kommunikation og læring 
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 Ressourcerne 
 skal ud af affaldet
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MÅL 1

I Lyngby-Taarbæk Kommune er vi gode til 
at sortere – men der er stadigvæk mange 
værdier at hente i vores affald. Vi skal foku-
sere på Affaldshierarkiet og sikre at affaldet 
føres op i værdikæden.

Mange af de ressourcer, som 
bruges til at producere alt fra 
fødevarer til mobiltelefoner, er 
efterhånden ved at slippe op. 
Det gælder f.eks. grundstof-
fer som fosfor og aluminium 
som netop findes i det affald, 
vi hver dag smider væk. Når der 
skal udvindes nye råstoffer, ved 
f.eks. minedrift, medfører det en 
stor miljøbelastning, som påvir-

RESSOURCERNE 
SKAL UD AF 
AFFALDET

ker både energiforbrug og CO2-
udledningen. Ved at øge gen-
anvendelsen af ressourcerne i 
affaldet kan denne miljøbelast-
ning reduceres væsentligt.

Som følge af implementering 
af ”nyt” affaldsdatasystem 
til registrering af affaldsdata 
fra erhverv, og deraf følgende 
implementeringsproblemer, 

har vi i denne affaldsplan 
været nødsaget til, at tage 
udgangspunkt i data fra 2009 
for erhverv, da årstallet giver 
de mest valide tal. Alle poten-
tialetal er fremskrevet med 
udgangspunkt i data fra 2009.

I Lyngby-Taarbæk Kommune 
blev der i 2009 produceret ca. 
81.000 ton affald fra hushold-
ninger og erhverv i alt.

Husholdningsaffaldsmængden 
har ligget nogenlunde konstant 
på ca. 32.000 ton de seneste 
par år og forventes at stige med 
¼ % per år indtil 2024. Som en 
del af Vestforbrændings opland 
bidrager vi til forbrænding af ca. 
500.000 ton affald hvert år. En 
undersøgelse har vist, at der er 
potentiale for at hive 100.000 
ton affald fra husholdningerne 
ud af ovnen og i stedet sende 
det til genanvendelse. Op mod 
halvdelen af dette er orga-
nisk husholdningsaffald, også 
kaldet bioaffald. Den resterende 
mængde er hovedsageligt 
emballageaffald som f.eks. 
plast, glas og metal.

vi sikrer effektive og sammen-
hængende affalds- og genan-
vendelsesordninger. 

Lyngby-Taarbæk Kommune vil
∫  I perioden 2013-2018 øge 

mængden af husholdnings-
affald til genanvendelse med 
15 %

∫  Allerede i 2018 som minimum 
opfylde direktivets krav om  
50 % genanvendelse af hus-
holdningsaffald, ved at:

 -  Øge indsamlingen af embal-
lageaffald fra husholdninger

 -   Udnytte bioaffaldet bedre 
 -  Som minimum fastholde 

vores nuværende genan-
vendelsesandel på de andre 
affaldstyper

∫  Øge rådgivning og tilsyn hos 
virksomhederne for at sikre 
en bedre affaldshåndtering og 
genanvendelse.

På de efterfølgende sider i dette 
kapitel kan man finde vores 
udvalgte 6 indsatsområder 
under Mål 1.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil 
bidrage aktivt til, at Danmark 
når de nationale mål, som 
er udstukket via AFFALDSDI-
REKTIVET. Løsningen findes i 
bedre sortering og mere direkte 
genbrug. 
Vi skal genfinde vores ressour-
cer i affaldet. Og vi skal undgå, 
at affaldet opstår ved at bruge 
vores ting længere og give dem 
videre, når vi er færdige med 
dem. 

På den måde kan vi
∫  Bevare de knappe ressourcer 

for fremtiden
∫  Spare energi og udlede min-

dre CO2  
∫  Begrænse forureningen fra 

udvinding af råstoffer og pro-
duktion af nye varer

∫  Begrænse udledningen af for-
urenende stoffer fra affalds-
forbrænding, deponering og 
anden form for behandling af 
affald.

Vores opgave som kommune 
er at gøre det nemt for borgere 
og virksomheder at sortere 
deres affald – samtidig med, at 
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2014

Øget indsamling af emballageaffald
INDSATSOMRÅDE 1

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil øge indsamlingen 
og genanvendelsen af 
papir, pap, plast, metal 
og glas – også kaldet 
emballageaffald – fra 
husholdninger. 

HVORFOR?
Emballageaffald i forskel-
lige afskygninger udgør 
en stadig større del af 
husholdningernes affald. 
Vi skal øge indsamlingen 
af emballageaffald, fordi 
mere genanvendelse 
giver mindre belastning 
af miljøet og mindre spild 
af ressourcer.  

På nogle områder går det 
godt i Danmark, mens vi 
på andre halter bagef-
ter. Danmark er et af de 
lande i EU, der indsamler 

mindst brugt plast-
emballage pr. indbygger 
til genanvendelse – det 
vil vi gøre noget ved.

MÅL
Lyngby-Taarbæk Kom-
mune indsamlede hos 
husholdninger og på 
genbrugsstationen i 
2011 følgende fraktio-
ner

Papir/pap 2.377 ton

Plast 2,8 ton

Metal 864 ton

Glas 1.236 ton

Med udgangspunkt 
i vores indsamlede 
mængder vil vi øge 
indsamlingen med 15 
procent.      

HVORNÅR?
Indsatsen koncentre-
res primært omkring år 
2014.  

ØKONOMI
Udgifter til relevante 
undersøgelser og forsøg 
er indarbejdet i kommu-
nens budget for affalds-
området via betaling 
af den årlige A-takst til 
Vestforbrænding

Anbefalinger til etablering 
af nye indsamlingsord-
ninger vil blive ledsaget 
af en økonomisk kalkule, 
som vil danne baggrund 
for takstregulering i 
Lyngby-Taarbæk Forsy-
nings affaldsselskab. En 
eventuel takstregulering 
skal godkendes af Kom-
munalbestyrelsen. 

INITIATIVER
I forlængelse af under-
søgelser foretaget i 
forbindelse med Lyngby-
Taarbæk Kommunes 
affaldsplan 2009-2012 
vil vi

∫    Etablere indsamlings-
ordning for haveboliger

∫    Etablere indsamlings-
ordning for etageboli-
ger.

Derudover vil vi

∫    Undersøge muligheder 
for at afsætte blandede 
tørre fraktioner

∫    Undersøge hvordan vi 
kan øge udsortering af 
genanvendelige mate-
rialer fra etageboliger, 
og kommunale institu-
tioner m.v.

∫    Undersøge behovet og 
mulighederne for at 
udvikle ”kubekoncep-
tet” til at omfatte f.eks. 
pap og plastfolie.
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Ressourcerne  
skal ud af affaldet Initiativer

INDSATSOMRÅDE 1 // ØGET INDSAMLING AF EMBALLAGEAFFALD

Undersøgelse 
af indsamlings-
løsninger for 
emballageaffald 
fra etageboliger 
samt kommunale 
virksomheder og 
institutioner 
FÆLLES INITIATIV

MÅLGRUPPE    
HVORNÅR? 2014

MÅL
Målet er at undersøge og 
anbefale, hvilke ind-
samlingsløsninger for 
emballageaffald, der vil 
være mest velegnede 
til brug for henholdsvis 
etageboliger samt kom-
munale virksomheder og 
institutioner. 

BESKRIVELSE
Der findes p.t. velfunge-
rende indsamlingsløsnin-
ger for emballagefraktio-
nerne fra énfamilieboliger 
– hvorimod de eksiste-
rende løsninger for f.eks. 
etageboliger ikke synes 
at være hverken særligt 
effektive eller særligt 
udbredte.

Med dette initiativ vil vi 
skabe et bedre beslut-
ningsgrundlag for 
hvordan gode og effek-
tive indsamlingsløsnin-
ger for emballageaffald 
fra etageboliger samt 
kommunale institutio-
ner og anlæg bør se ud i 
fremtiden.

Initiativet vil således bl.a. 
omfatte brugerundersø-
gelser og undersøgelse 
af eksisterende indsam-

lingsordninger med hen-
syn til effektivitet, service 
og økonomi.

ØKONOMI
Vestforbrænding afholder 
via kommunens betaling 
af A-taksten omkostnin-
gerne til udvikling af det 
fælles informationsma-
teriale.

VIDSTE DU
at papir, der ikke har 
været genbrugt så 
mange gange, kan  
blive til

papir igen? Og at papir 
med meget tryksværte 
kan blive til æggebak-
ker eller frugtbakker?

HELT 
HVIDT
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2015 – 2018

Bedre sortering af byggeaffald 
INDSATSOMRÅDE 2

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil forbedre sorte-
ringen af byggeaffald 
fra virksomheder ved 
dels at fjerne farlige og 
problematiske stoffer, 
inden nedrivning eller 
renovering, dels sikre 
rene læs af byggeaffal-
det. Det vil give meget 
bedre muligheder for en 
øget genanvendelse af 
affaldet. 

HVORFOR?
Byggeaffald udgør 
omkring 35 % af den 
samlede affaldsmængde. 
Selvom størstedelen af 
denne affaldstype i dag 
genanvendes, er der 
potentiale for at gen-
anvende eller genbruge 
endnu mere. 

En udfordring er, at 
afsætningen af nedknu-
ste byggematerialer til 
genanvendelse vanske-
liggøres af frygten for at 
materialerne indeholder 
farlige stoffer. 

En anden udfordring er, 
at det med de gældende 
regler er vanskeligt for 
kommunen at identificere 
bygge-, nedrivnings- og 
renoveringsprojekter på 
forhånd. Der er nye regler 
på vej, som skal afhjælpe 
denne udfordring – de er 
dog stadig i udkast.

MÅL
I 2009 blev 93 % af byg-
geaffaldet fra Lyngby-
Taarbæk Kommune 
genanvendt. Vi ønsker at 
genanvende så stor en 
del af byggeaffaldet som 
muligt, under hensyn-

tagen til frasortering af 
farlige og problematiske 
stoffer. 

Der er fremover stort 
fokus på at fjerne de far-
lige stoffer fra byggema-
terialet, hvilket formentlig 
betyder, at genanvendel-
sesprocenten vil falde. 

HVORNÅR?
Det besluttes i løbet af 
2014, om indsatsen skal 
gennemføres i 2015-
2016 eller i 2017-2018. 
Tidsplanen fastlægges i 
2014 ud fra en vurdering 
af, hvilke initiativer der 
skal igangsættes først.

ØKONOMI
Udgifter til relevante 
undersøgelser og forsøg 
er indarbejdet i kommu-
nens budget for affalds-
området via betaling 
af den årlige A-takst til 
Vestforbrænding

Bemærk, at omkostnin-
ger til tilsyn er skattefi-
nansierede.

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende

∫    I samarbejde med 
bygherrer: Udvikling 
af koncept for samar-
bejdet mellem byg-
gesagsbehandlere og 
affaldsmedarbejdere i 
kommunen 

∫    Udvikling af koncept for 
undervisning, vejled-
ning og rådgivning af 
bygherrer

∫    Ide udviklings proces: 
Hvor dan identificerer 
man bedst problemati-
ske stoffer i bygnings-
massen?

∫    Udvikling af informati-
onsmateriale: ”Sådan 
planlægger man god 
affaldssortering på en 
byggeplads”

∫    Øge tilsynsindsatsen 
på byggepladser i for-
bindelse med anvisning 
af bygge- og anlægs-
affald.
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2015 – 2018

Bedre udnyttelse af bioaffald
INDSATSOMRÅDE 3

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil øge genanven-
delsen af bioaffald fra 
borgere og virksomhe-
der i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. På den måde 
kan vi udnytte både 
næringsstofferne og 
energien i bioaffaldet 
bedre.

Især fosforen i bioaf-
faldet er et uundværligt 
grundstof, som kom-
munen ønsker håndteret 
med omtanke og ført 
tilbage i det organiske 
kredsløb.

HVORFOR?
Knap halvdelen af dagre-
novationen fra hushold-
ninger består af bioaffald. 
Bioaffaldet indeholder 
vigtige næringsstof-

fer, som i stedet for at 
blive brændt bør bringes 
tilbage i kredsløbet igen. 
Desuden kan energiind-
holdet i affaldet udvindes 
mere effektivt end ved 
forbrænding.

MÅL
Målet er, at skabe et 
grundlag for beslut-
ning om den fremtidige 
håndtering af bioaffald 
og eventuelt etablere en 
indsamlingsordning. 

Potentialet for bioaf-
fald i Lyngby-Taarbæk 
Kommune er ca. 3.900 
ton fra husholdninger og 
institutioner.

HVORNÅR
Det besluttes i løbet af 
2014, om indsatsen skal 

gennemføres i 2015-
2016 eller i 2017-2018. 
Tidsplanen fastlægges i 
2014 ud fra en vurdering 
af, hvilke initiativer der 
skal igangsættes først.

ØKONOMI
Udgifter til relevante 
undersøgelser og forsøg 
er indarbejdet i kommu-
nens budget for affalds-
området via betaling 
af den årlige A-takst til 
Vestforbrænding

Hvis undersøgelserne 
fører til, at Center for 
Miljø og Plan anbefa-
ler at implementere en 
indsamlingsordning for 
bioaffald, vil anbefalin-
gen blive ledsaget af 
en økonomisk kalkule, 
som vil danne baggrund 
for takstregulering i 

Lyngby-Taarbæk Forsy-
nings affaldsselskab. En 
eventuel takstregulering 
skal godkendes af Kom-
munalbestyrelsen. 

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende   

∫    Undersøge afsæt-
ningsmuligheder

∫    Undersøge muligheder 
og barrierer for øget 
indsamling af bioaffald 
samt de økonomiske 
konsekvenser ved 
etablering og drift af en 
indsamlingsordning

∫    Gennemføre forsøgs-
ordninger med ind-
samling af bioaffald fra 
husstande og institu-
tioner

∫    Opsamling af viden 
i forbindelse med 
udførte LCA (Livs 
Cyklus Analyser) med 
henblik på beslutnings-
notat

∫    Komposteringsprojekt 
i kommunens skoler og 
institutioner

∫    Etablering af / øget 
hjemmekompostering

∫    Forsøgsordning for 
indsamling af bioaffald

∫    Evt. etablering af 
indsamlingsløsning for 
bioaffald.
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2015 – 2018

Bedre udnyttelse af  
sjældne metaller i elskrottet

INDSATSOMRÅDE 4

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil øge udnyttelsen af 
sjældne og vanskeligt 
tilgængelige metaller fra 
elektriske og elektroni-
ske produkter.

HVORFOR?
I de fleste elektriske og 
elektroniske produkter 
indgår en lang række 
af metaller, som findes 
i meget sparsomme 
mængder i naturen, og 
som kræver mange res-
sourcer at udvinde. 

Efterhånden bliver det 
vanskeligere at få fat i 
disse metaller i form af 
nye råstoffer, og samtidig 
er minedrift og udvinding 
af metaller nogle af de 
aktiviteter, der forure-

ner og belaster miljøet 
allermest.

Derfor bliver behovet for 
at udvinde de sjældne 
metaller i affaldet stadigt 
større.

Samtidig stiller nye EU-
regler skrappere krav om 
at indsamling af elskrot: 
Senest i 2019 skal 65 
% af de markedsførte 
mængder indsamles.  

MÅL
Lyngby-Taarbæk Kom-
mune vil øge indsamlin-
gen af småt elektronik. 
Målet er at leve op til 
EU-kravet om at øge ind-
samlingen til 65 % af de 
markedsførte mængder 
senest 2019.

HVORNÅR
Det besluttes i løbet af 
2014, om indsatsen skal 
gennemføres i 2015-
2016 eller i 2017-2018. 
Tidsplanen fastlægges i 
2014 ud fra en vurdering 
af, hvilke initiativer der 
skal igangsættes først.

ØKONOMI
∫  Udgifter til relevante 

undersøgelser og 
forsøg er indarbejdet 
i kommunens budget 
for affaldsområdet via 
betaling af den årlige 
A-takst til Vestfor-
brænding

∫  Hvis undersøgelserne 
fører til, at Center for 
Miljø og Plan anbefaler 
at implementere en 
ny affaldsordning eller 

gennemføre større 
ændringer i eksiste-
rende ordninger, vil 
anbefalingen blive led-
saget af en økonomisk 
kalkule, som vil danne 
baggrund for takst-
regulering i Lyngby-
Taarbæk Forsynings 
affaldsselskab. En 
eventuel takstregule-
ring skal godkendes af 
Kommunalbestyrelsen. 

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende

∫    Brugerundersøgelse: 
”Hvorfor smider folk 
småt elektrisk og elek-
tronisk affald i skralde-
spanden?”

∫    Forbedre borgernes 
afleveringsmuligheder 

∫    Fastlægge hvilke 
metaller / grundstof-
fer der skal prioriteres, 
samt hvor de findes 
hyppigst / lettest til-
gængeligt i affaldet

∫    Etablering af 
indsamlingsordning(er) 
for husstandene

∫    Udarbejdelse og gen-
nemførelse af informa-
tionsindsats.
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2015 – 2018

Øget indsamling af genanvendeligt 
affald fra virksomheder

INDSATSOMRÅDE 5

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil øge indsamling 
og genbrug af genan-
vendelige materiale fra 
virksomheder i Lyngby-
Taarbæk Kommune gen-
nem bedre samarbejde 
med transportører og 
bedre tilsyn med virk-
somhedernes affalds-
håndtering. 

HVORFOR?
Erhvervsaffaldet udgjorde 
i 2009 ca. 60 % af den 
samlede affaldsmængde 
i Lyngby-Taarbæk Kom-
mune – heraf genanven-
des ca. 60 %. En stor del 
af den samlede mængde 
består af bygge- og 
anlægsaffald samt 
emballageaffald. Begge 
affaldstyper indeholder 

mange værdifulde res-
sourcer som i højere grad 
bør genanvendes. 

Kommunen har ikke læn-
gere til opgave at anvise 
genanvendeligt affald fra 
virksomheder, bortset fra 
kommunale virksomhe-
der, men kommunen skal 
stadig vejlede og føre 
tilsyn med alle virksom-
heder.

MÅL
Målet er

∫    At vejlede kommunens 
institutioner og anlæg 
om mulighederne for 
øget udsortering til 
genanvendelse

∫    At styrke dialogen med 
indsamlere og trans-
portører med henblik 
på bedre affaldsløsnin-
ger for virksomhederne

∫    At øge tilsynsfrekven-
sen hos virksomheder 
med 20 %.

HVORNÅR
 Det besluttes i løbet af 
2014, om indsatsen skal 
gennemføres i 2015-
2016 eller i 2017-2018. 
Tidsplanen fastlægges i 
2014 ud fra en vurdering 
af, hvilke initiativer der 
skal igangsættes først.

ØKONOMI
∫  Udgifter til relevante 

undersøgelser og 
forsøg er indarbejdet 
i kommunens budget 
for affaldsområdet via 
betaling af den årlige 
A-takst til Vestfor-
brænding

∫  Omkostninger til tilsyn 
er skattefinansie-
rede.   

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende

∫  Styrket dialog med 
indsamlere og trans-
portører via brugerun-
dersøgelse og forvent-
ningsafstemning

∫  Udarbejdelse af mål-
rettede minikurser om 
affald for forskellige 
kommunale virksom-
heder

∫  Udarbejdelse af værk-
tøjskasse til tilsyns-
medarbejdere

∫  Information til virk-
somheder om sor-
teringspligt for visse 
genanvendelige mate-
rialer

∫  Øget tilsyn med virk-
somheder

∫  Øget fokus på de læs, 
som er fejlsorteret 
(svigtlæs) og derfor 
ikke kan genanvendes.
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MÅLGRUPPE

Etablering af ny, bæredygtig genbrugs-
station med henblik på øget genanvendelse

INDSATSOMRÅDE 6

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

HVAD VIL VI OPNÅ?
Genbrugsstationen skal 
i langt højere grad med-
virke til, at borgere og 
virksomheder ikke bare 
betragter deres affald 
som affald – men som en 
væsentlig ressource. 

Det vil vi gøre ved at 
etablere en ny og større 
genbrugsstation, så den 
i højere grad motiverer 
til korrekt sortering. 
Desuden skal der være 
plads til forsøgssortering 
af affald med henblik på 
nye genanvendelsesmu-
ligheder. 

Vi vil arbejde på, at gen-
brugsstationen indgår i 
formidlingen af, at ”affald 
er en ressource”. Det skal 
gøres gennem funktionel 
indretning af pladsen, 
information om korrekt 

sortering – herunder 
forklaring på, hvorfor 
fraktionerne er opdelt, 
som de er.

Desuden vil vi udvikle 
Lyngby-Taarbæk Kom-
munes genbrugsstation, 
så den får en grønnere 
profil blandt andet ved at 
se på mulighederne for 
energibesparende tiltag 
indenfor grøn teknologi, 
direkte genbrug og bedre 
udsortering af særligt 
vigtige affaldstyper.

HVORFOR?
Genbrugsstationen er 
derfor et meget vigtigt 
omdrejningspunkt for, at 
affald bliver omdannet 
til ressourcer. Genbrugs-
stationen i Lyngby-
Taarbæk Kommune bliver 
årligt besøgt af omkring 
300.000 borgere og 

virksomheder. Der blev i 
2011 håndteret næsten 
25.000 ton affald, hvoraf 
ca. 70 % er blevet genan-
vendt.

Den nuværende gen-
brugsstation er med 
årene blevet for lille til 
at klare de stadigt flere 
besøgende, stigende 
affaldsmængder og flere 
fraktioner.

MÅL
Målet er at finde en 
placering for en ny 
genbrugsstation samt 
designe den mest 
fordelagtige indretning 
med henblik på, at øge 
genanvendelsen og øge 
servicen for borgere og 
virksomheder.

Derudover vil vi mindske 
CO2-udslippet fra trans-

port ved at have fokus på 
fyldningsgrader af vores 
containere.     

HVORNÅR?
Det besluttes i plan-
perioden, om og hvornår 
en ny genbrugsstation 
skal projekteres og etab-
leres.

ØKONOMI
∫  Udgifter til relevante 

undersøgelser og 
forsøg er indarbejdet 
i kommunens budget 
for affaldsområdet via 
betaling af den årlige 
A-takst til Vestfor-
brænding

∫  Hvis undersøgelserne 
fører til, at Center for 
Miljø og Plan anbe-
faler at etablere en 
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INDSATSOMRÅDE 6  // FORTSAT 

Ressourcerne  
skal ud af affaldet

ny genbrugsstation, 
vil anbefalingen blive 
ledsaget af en øko-
nomisk kalkule, som 
vil danne baggrund 
for takstregulering i 
Lyngby-Taarbæk For-
synings affaldsselskab. 
En eventuel takstregu-
lering skal godkendes 
af Kommunalbestyrel-
sen. 

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende

∫  Finde en placering til 
en ny genbrugsstation

∫  Designe en funktionel 
genbrugsstation

∫  Undersøge om og 
hvordan kvaliteten i 
genanvendelsen af 
forskellige fraktioner 
kan øges

∫  Indsamle fraktioner, 
som kan gå til direkte 
genbrug, eksempelvis 
vinduer og døre, brugte 
mursten osv.

∫  Forsøgssortering af 
affald med henblik på 
nye genanvendelses-
muligheder

∫  Gå i dialog med 
genbrugsstations-
personalet i forhold til 
fyldningsgrader

∫  Etablere et lærings-
miljø til skoleelever

∫  Undersøge mulighe-
derne for at iværksætte 
nye grønne tiltag på 
genbrugsstationen – 
f.eks. solceller og andre 
energibesparende 
tiltag.

VIDSTE DU
at allerede om 50- 
100 år kan Jordens 

reserver være opbrugt?
Det er et problem, da både 
mennesker, dyr og planter har 
brug for grundstoffet og hele 
energikredsløbet i planterne er 
baseret på fosfat. Konsekvensen 
af, at der ikke længere vil være 
tilgængeligt fosfat, vil derfor 
blandt andet være en langt min-
dre effektiv landbrugssektor over 
hele verden.

FOSFAT-
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 Problemstoffer 
 skal ud af affaldet

2
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Når vi ønsker at udnytte ressourcerne i affaldet bedst 
muligt, og øge genanvendelsen, er det nødvendigt at 
sørge for, at de problematiske stoffer, som findes i de 
ting, vi forbruger og smider væk, håndteres forsvarligt. 

De problematiske stoffer, som findes 
i vores bygninger og i det hele taget i 
vores dagligdag, skal fjernes, inden vi 
genanvender eller brænder affaldet. Ved 
forbrænding af problemaffald, sammen 
med andet affald, er der risiko for, at 
slaggen forurenes og senere kan for-
urene miljøet.

Når de rene ressourcer i affaldet ikke er 
tilgængelige for produktion af nye varer, 

være dagligdagsting som batterier, småt 
elektronik, PCB, medicinaffald og spare-
pærer.

Når vi bliver bedre til at identificere  
og fjerne problemaffaldet, vil det
 
∫  Skåne miljøet – ganske små mæng-

der af problemstoffer belaster miljøet 
betydeligt

∫  Gøre det nemmere at genanvende res-
sourcerne i affaldet

∫  Øge sundheden blandt mennesker.

De problematiske stoffer optræder 
generelt ikke i store mængder, men 
er netop kendetegnet ved at gøre stor 
skade selv i meget små mængder. Derfor 
kræver det en omfattende indsats at få 
udsorteret relativt begrænsede mæng-
der af disse stoffer.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil bidrage 
aktivt til at nå de nationale mål, der er 
udstukket under WEEE-DIREKTIVET,   
ELSKROT BEKENDTGØRELSEN og 
BATTERI BEKENDTGØRELSEN.

På de efterfølgende sider i dette kapitel 
kan man finde vores udvalgte 4 indsats-
områder under Mål 2.

PROBLEMSTOFFER
SKAL UD AF 
AFFALDET

Lyngby-Taarbæk Kommune vil
∫  Øge frasorteringen af bly, 

PCB, klorparaffiner, asbest og 
andet problemaffald i byg-
ningsaffald 

∫  Øge frasorteringen af batte-
rier, småt elektronik, spare-
pærer og andet problemaffald 
fra husholdningsaffald 

∫  Styrke vidensgrundlaget for 
bedre håndtering af problem-
affald

∫  Styrke vidensdeling og sam-
arbejde mellem involverede 
aktører (kommunen, borgere, 
virksomheder og affaldsind-
samlere).

HVAD 
VIL VI?

fordi de er forurenet af problematiske 
stoffer – og det derfor ikke er muligt at 
genbruge affaldet – sker der både et 
ressourcemæssigt, miljømæssigt og 
økonomisk tab.

Problemstofferne er typisk kendeteg-
net ved, at de enten udgør et problem 
for sundhed og miljø, eller kan give 
arbejdsmiljøproblemer. Eksempler på 
problemaffald og sådanne stoffer kan 

MÅL 2
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2013

Fokus på problemmatiske stoffer 
i bygge- og anlægsaffald 

INDSATSOMRÅDE 7

Problem stofferne
skal ud af affaldet

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil identificere – og 
fjerne – de problema-
tiske stoffer, der er i 
bygge- og anlægsaf-
faldet, for at forebygge 
negative effekter på 
miljø og sundhed.

HVORFOR?
Byggeaffald, som inde-
holder f.eks. PCB, tryk-
imprægneret træ, skjult 
asbest, blyholdig maling 
eller andre problemstof-
fer, kan ikke genanvendes 
og skal håndteres som 
farligt affald. Selvom det 
reelt kun er en meget lille 
mængde af byggeaffal-
det, der faktisk indehol-
der problematiske stoffer, 
vil det være næsten 
umuligt at sikre genan-

vendelse af byggeaffal-
det, hvis det knuses, før 
eventuelle farlige stoffer 
er sorteret fra. 

MÅL
Målet er at øge indsam-
lingen af farligt affald 
og andre problematiske 
stoffer fra byggebran-
chen.

HVORNÅR ?
Indsatsen koncentre-
res primært omkring år 
2013.

ØKONOMI
Udgifter til relevante 
undersøgelser og forsøg 
er indarbejdet i kommu-
nens budget for affalds-

området via betaling 
af den årlige A-takst til 
Vestforbrænding

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende

∫    I samarbejde med 
repræsentanter fra 
byggebranchen: Hvilke 
barrierer er der for 
identificering og fjer-
nelse af farligt affald 
og andre problemati-
ske stoffer?

∫    Idégenerering: Nye 
procedurer for identi-
ficering og håndtering 
af farligt affald i bygge- 
og anlægsaffald

∫    Udvikle forbedret infor-
mation til bygherre/
nedriver og håndvær-
ker om håndtering af 
problematiske stoffer 
på byggepladsen

∫    Bedre vejledning på 
genbrugsstationerne

∫    Udvikling af koncept for 
tilsyn på byggepladser.

VIDSTE DU
at man kun skaber 

affald, når man laver 
1 kg aluminium ud af 
genanvendt aluminium. 
Hvis man laver 1 kilo 
helt nyt aluminium, 
skaber vi ca. 85 kg 
affald.

3,5 KG
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Problem stofferne
skal ud af affaldet Initiativer

INDSATSOMRÅDE 7 // FOKUS PÅ PROBLEMAFFALD I BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

Udvikling af kon-
cept for tilsyn på 
byggepladser
FÆLLES INITIATIV

MÅLGRUPPE  

HVORNÅR? 2013

MÅL
Målet er, at udvikle 
et fælles koncept for 
hvordan ”det gode tilsyn” 
på byggepladser plan-
lægges, gennemføres 
og registreres/følges op 
af kommunen. Koncep-
tet skal have særligt 
fokus på at identificere 
farlige og problematiske 
affaldsfraktioner.

BESKRIVELSE
Hvis man er bygherre, er 
man i forbindelse med 
alle bygge-, renoverings- 
og nedrivningsarbejder 
forpligtet til at sørge for 
særskilt udsortering af 
visse fraktioner. Mange af 
de ting, som er skadelige 
for miljø og arbejdsmiljø, 
hvis de ikke behandles 
korrekt, kan dels være 
vanskelige at identificere 
i bygninger og byggeaf-
fald, dels er det ofte 
forbundet med store 
omkostninger at hånd-
tere affaldet rigtigt. 

Der er derfor fortsat brug 
for at kommunens tilsyn 
på byggepladser udvikles 
og effektiviseres, især 
med henblik på at undgå 
at de genanvendelige 
fraktioner forurenes 
med ting, som kan skade 

miljøet og dermed van-
skeliggøre/umuliggøre 
genanvendelsen.

ØKONOMI
Vestforbrænding afholder 
via kommunens betaling 
af A-taksten omkostnin-
gerne til udvikling af det 
fælles koncept.

Information til 
bygherre, nedriver 
og håndværker
FÆLLES INITIATIV

MÅLGRUPPE  

HVORNÅR? 2013

MÅL
Målet er, at udvikle 
informationsmateriale 
målrettet bygherrer, 
nedrivere/entreprenører 
og håndværkere, som 
skal hjælpe dem til bedre 
at kunne leve op til deres 
forpligtelser i forhold 
til særskilt udsortering 
af farlige og uønskede 
emner og fraktioner i 
byggeaffaldet.

BESKRIVELSE
Det er ikke alle bygherrer, 
nedrivere eller håndvær-
kere, der er opmærk-
somme på kravene til 
udsortering af fraktioner, 
som kan indeholde farligt 
affald – eller ved hvordan 
man i praksis skal gribe 
opgaven an. 

Hvilke stoffer og frak-
tioner skal man være 
særligt opmærksom på? 
Hvordan kan man iden-
tificere stofferne? Hvilke 
krav er der til prøvetag-
ning, tests og hvornår er 
de farlige for helbredet 
og det omgivende miljø?

Sådanne spørgsmål er 
det oplagt at forsøge at 
besvare i fællesskab – i 
form af udarbejdelse af 
fælles informationsma-
teriale. 

ØKONOMI
Vestforbrænding afholder 
via kommunens betaling 
af A-taksten omkostnin-
gerne til udvikling af det 
fælles informationsma-
teriale.
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2013

Øget indsamling af elektronik, 
sparepærer og batterier

INDSATSOMRÅDE 8

Problem stofferne
skal ud af affaldet

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil reducere antal-
let af produkter under 
producentansvaret, som 
ender i restaffaldet, da 
de nemt kan være i en 
skraldesæk eller behol-
der. Det drejer sig især 
om småt elektronik, bat-
terier og sparepærer.

HVORFOR?
En stor del af de kas-
serede produkter, der 
hører ind under produ-
centansvarsordningen, 
ryger i dag uden om 
genanvendelsesordnin-
gerne. F.eks. smider vi i 
Danmark årligt ca. 160 
ton husholdningsbat-
terier i restaffaldet. Både 
batterier, sparepærer og 
småt elektronik inde-

holder stoffer, som er 
skadelige for miljøet. 
Produkterne kan forurene 
jord og luft og umulig-
gøre genanvendelse af 
forbrændingsslagge.

MÅL
∫    At øge indsamlingen af 

småt elektronik, bat-
terier og sparepærer 
gennem bedre ind-
samlingsmuligheder og 
øget information.

HVORNÅR
Indsatsen koncentre-
res primært omkring år 
2013.

ØKONOMI
∫  Udgifter til relevante 

undersøgelser og 
forsøg er indarbejdet 
i kommunens budget 
for affaldsområdet via 
betaling af den årlige 
A-takst til Vestfor-
brænding

∫  Hvis undersøgelserne 
fører til, at Center for 
Miljø og Plan anbefaler 
at implementere en 
ny affaldsordning, vil 
anbefalingen blive led-
saget af en økonomisk 
kalkule, som vil danne 
baggrund for takst-
regulering i Lyngby-
Taarbæk Forsynings 
affaldsselskab. En 
eventuel takstregule-
ring skal godkendes af 
Kommunalbestyrelsen.

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende

∫  Udvikling af koncept 
for rigtig håndtering af 
elektronik, sparepærer 
og batterier

∫  Kampagne for rigtig 
håndtering af spa-
repærer, batterier og 
småt elektronik

∫  Etablering af hus-
standsindsamling 

∫  Etablering af indsam-
lingsordning fra kom-
munens egne institu-
tioner.
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Problem stofferne
skal ud af affaldet Initiativer

INDSATSOMRÅDE 8  // ØGET INDSAMLING AF ELEKTRONIK, SPAREPÆRER OG BATTERIER

Udvikling af kon-
cept for rigtig 
håndtering af 
elektronik, spare-
pærer og batterier 
fra énfamilieboli-
ger, etageboliger 
og kommunale 
virksomheder og 
institutioner 
FÆLLES INITIATIV

MÅLGRUPPE    
HVORNÅR? 2013

MÅL
Målet er at udvikle et – 
eller flere – koncept(er) 
for hvordan de små, 
men uønskede, emner af 
farligt affald fra hus-
stande og kommunale 
virksomheder bedst kan 
indsamles.

BESKRIVELSE
Vi ved, at en ret stor del 
af de batterier, spare-
pærer og småt elektro-
nikaffald, som vi skiller 
os med, fortsat ender i 
dagrenovationen. Dette 
udgør et miljøproblem, 
som vi gerne vil løse gen-
nem udvikling af et bedre 
koncept for indsamling af 
disse emner. Der findes 
indsamlingsløsninger 
i dag, men eftersom 
de ikke synes at være 
særligt effektive, vil vi 
undersøge, hvordan vi 
kan forbedre disse.

ØKONOMI
Vestforbrænding afholder 
via kommunens betaling 
af A-taksten omkostnin-
gerne til udvikling af det 
fælles informationsma-
teriale.
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2015 – 2018

Fokus på medicinrester
INDSATSOMRÅDE 9

Problem stofferne
skal ud af affaldet

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil sørge for, at medi-
cinrester ikke havner i 
vandmiljøet eller andre 
uønskede steder. Det vil 
vi opnå ved at forbedre 
borgernes kendskab til 
de muligheder, der er for 
at komme af med denne 
type affald, og ved at 
styrke de kommunale 
virksomheders kend-
skab til indsamlingsløs-
ninger for medicinaffald.

HVORFOR?
I det moderne samfund 
bruger vi mange læge-
midler, og undersøgel-
ser har vist, at rester 
af medicin kan spores 
i vandmiljøet og andre 
steder i naturen. Det kan 
være kritisk, idet f.eks. 

små mængder antibio-
tika kan medføre resi-
stens hos nogle bakterier. 
Når bakterierne gør os 
syge, kan de ikke længere 
bekæmpes med dette 
antibiotikum. 

Derfor bør disse typer 
affald indsamles effek-
tivt, i en speciel indsam-
lingsordning, og destru-
eres forsvarligt. 

MÅL
Målet er

∫    At øge kendskabet og 
tilslutningen til ind-
samlingsordninger for 
medicinaffald.

HVORNÅR
Det besluttes i løbet af 
2014, om indsatsen skal 

gennemføres i 2015-
2016 eller i 2017-2018. 
Tidsplanen fastlægges i 
2014 ud fra en vurdering 
af, hvilke initiativer der 
skal igangsættes først.

ØKONOMI
Udgifter til relevante 
undersøgelser og forsøg 
er indarbejdet i kommu-
nens budget for affalds-
området via betaling 
af den årlige A-takst til 
Vestforbrænding

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende

∫    Afdækning af proble-
mets omfang i Lyngby-
Taarbæk Kommune

∫    Undersøge håndterin-
gen af medicin i hjem-
meplejen

∫    Benchmarking med 
andre kommuners 
ordninger for medicin-
rester og andet farligt 
affald

∫    Vurdering af borge-
renes muligheder for 
bortskaffelse af medi-
cinrester

∫    Gennemføre relevante 
informationskampag-
ner.
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2015 – 2018

Farligt affald  
– bedre indsamlingsordninger

INDSATSOMRÅDE 10

Problem stofferne
skal ud af affaldet

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil tilbyde velfunge-
rende og relevante ind-
samlingsordninger for 
farligt affald fra etage-
boliger, haveboliger og 
virksomheder i Lyngby-
Taarbæk Kommune, hvor 
der tages højde for ser-
vice, økonomi og effek-
tivitet. Vi vil også styrke 
informationsindsatsen 
over for dels erhverv om 
den allerede etablerede 
ordning for virksomhe-
der og institutioner, dels 
over for husholdninger. 

HVORFOR?
Farligt affald er til skade 
for natur og miljø og skal 
derfor indsamles effektivt 
og korrekt. Alle hus-
stande og virksomheder 

genererer farligt affald af 
varierende mængde og 
type. Derfor bør indsam-
lingsordninger skræd-
dersyes med henblik 
på tilgængelighed og 
effektivitet, og informa-
tionsindsatsen omkring 
farligt affald øges.

MÅL
I Lyngby-Taarbæk Kom-
mune blev der i 2011 
via genbrugsstationen 
indsamlet 46 ton farligt 
affald fra husholdninger 
og virksomheder. Der er 
et stort potentiale for 
at indsamle mere farligt 
affald fra husstande, men 
også for virksomheder.

∫    At undersøge mulig-
hederne for at etablere 
husstandsindsamling 
af farligt affald fra både 
etage- og haveboliger.

HVORNÅR
Det besluttes i løbet af 
2014, om indsatsen skal 
gennemføres i 2015-
2016 eller i 2017-2018. 
Tidsplanen fastlægges i 
2014 ud fra en vurdering 
af, hvilke initiativer der 
skal igangsættes først.

ØKONOMI
∫  Udgifter til relevante 

undersøgelser og 
forsøg er indarbejdet 
i kommunens budget 
for affaldsområdet via 
betaling af den årlige 
A-takst til Vestfor-
brænding

∫  Hvis undersøgelserne 
fører til, at Center for 
Miljø og Plan anbefaler 
at implementere en 
ny affaldsordning eller 

gennemføre større 
ændringer i eksiste-
rende ordninger, vil 
anbefalingen blive led-
saget af en økonomisk 
kalkule, som vil danne 
baggrund for takst-
regulering i Lyngby-
Taarbæk Forsynings 
affaldsselskab. En 
eventuel takstregule-
ring skal godkendes af 
Kommunalbestyrelsen 

∫  Omkostninger til tilsyn 
er skattefinansierede.

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende

∫    Brugerinddragelse: 
Hvordan kan en hus-
standsindsamling af 
farligt affald se ud?

∫    Optimering af kom-
munens farligt affalds-
ordning

∫    Kampagne målret-
tet virksomheder om 
muligheder for at 
komme af med farligt 
affald på den rigtige 
måde

∫    Bedre informationsma-
teriale om ordningerne 
for farligt affald. 
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Viden er en forudsætning for, at vi som borgere, med-
arbejdere, virksomheder eller skoleelever kan træffe  
de rigtige valg og udføre de rigtige handlinger til gavn 
for miljøet. Men det er ikke nok at få viden stillet til 
rådighed. Den viden skal kommunikeres på en måde  
og ad kanaler, så vi bliver i stand til at modtage den  
og handle på den.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil øge 
fokus på inddragelse af brugerne i løs-
ninger af konkrete udfordringer. Vi tror 
på, at vi når længst ved at bruge hinan-
dens viden. Det betyder, at vi skal lære 
af hinanden og lytte til hinanden. Det er 
nemlig en grundlæggende forudsæt-
ning for, at vi som kommune kan spille 

KOMMUNIKATION 
DER SKABER 
HANDLING 

Lyngby-Taarbæk  
Kommune vil
∫  Øge inddragelse, invol-

vering og motivation af 
brugerne i forbindelse med 
udviklingen og brug af løs-
ninger på affaldsområdet

∫  Øge den digitale dialog med 
brugerne

∫  Skabe et bedre grundlag 
for videndeling 

∫  Sikre, at den rigtige viden 
er nem at få – og den viden 
er enkel at handle på.

HVAD 
VIL VI? 

vores rolle effektivt – at vi kan sætte os i 
borgerenes og virksomhedernes sted og 
forstå, hvordan vores indsats opleves i 
deres hverdag.

Vi vil bevæge os mere væk fra envejs-
kommunikation såsom pjecer og hjem-
meside, og i højere grad anvende dia-

logbaserede metoder som feltarbejde, 
spørgeskemaundersøgelser og kvali-
tative interview med brugerne af den 
simple grund, at det er brugerne, der er 
eksperter i deres eget liv.

Målrettet kommunikation, f.eks. via 
digitale medier eller andre alternative 
kommunikationskanaler, til udvalgte 
brugergrupper er et tiltag, som vi vil give 
stort fokus i den kommende planperiode.

Vi vil også styrke kommunikation og 
videndeling internt og i forhold til andre 
kommuner. Vi skal sikre, at vi hele tiden 
bygger ovenpå eksisterende viden og 
derved skaber innovative løsninger på 
affaldsområdet. Vi tror på, at synergi 
og fælles fodslag kan bane vejen for en 
større succesrate inden for vores mål.

På de efterfølgende sider i dette kapitel 
kan man finde vores udvalgte 3 indsats-
områder under Mål 3.

MÅL 3
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2014

Udvikling af affaldstilsynet
INDSATSOMRÅDE 11

Kommunikation
som skaber 
handling

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil i Lyngby-Taarbæk 
Kommune fremme 
udsortering af gen-
anvendeligt affald fra 
virksomheder gennem 
en styrket gensidig 
forståelse og tættere 
dialog i forbindelse med 
tilsynsbesøget.

HVORFOR?
Tilsynsbesøget er kom-
munens mulighed for at 
komme i tæt dialog med 
virksomheden. Det er på 
dette møde, at kommune 
og virksomhed, gen-
nem dialog og gensidig 
læring, har mulighed 
for at støtte op om en 
bedre sortering til glæde 
for virksomheden selv 
og miljøet. Derfor skal 

tilsynsbesøget bygges op 
og planlægges, så begge 
parter får mest ud af det.  

MÅL
Vi vil i Lyngby-Taarbæk 
Kommune udvikle et nyt 
koncept for virksom-
hedstilsyn, der fremmer 
dialog og forståelse. Det 
nye koncept skal anven-
des fra 2014.

HVORNÅR?
Indsatsen koncentre-
res primært omkring år 
2014.

ØKONOMI
∫  Udgifter til relevante 

undersøgelser og 
forsøg er indarbejdet 
i kommunens budget 
for affaldsområdet via 
betaling af den årlige 
A-takst til Vestfor-
brænding

∫  Omkostninger til tilsyn 
er skattefinansierede.

INITIATIVER
Vi planlægger at gen-
nemføre følgende tiltag

∫    Brugerundersøgelse: 
Hvordan kan virksom-
hederne få mere ud af 
tilsynsbesøget?

∫    Udvikling af affalds-
tilsynet – hvad skal 
værktøjskassen inde-
holde?

∫    Konceptudvikling: Nyt 
koncept for tilsyn med 
virksomheder

∫    Implementering af 
konceptet

∫    Forøgelse af besøgs-
frekvensen.
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Kommunikation
som skaber 
handling

Initiativer
INDSATSOMRÅDE 11 // UDVIKLING AF AFFALDSTILSYNET

Udvikling af affald-
stilsynet – hvad 
skal værktøjskas-
sen indeholde?
FÆLLES INITIATIV

MÅLGRUPPE     
HVORNÅR? 2014

Mål
Målet er at komme med 
et konkret forslag til, 
hvilke ”værktøjer” den 
kommunale tilsynsmed-
arbejder kan benytte sig 
af i forbindelse med tilsyn 
på virksomheder.

BESKRIVELSE
På et affaldstilsyn ser vi 
på den fysiske håndtering 
af affaldet, og til dette 
brug er det praktisk at 
have nogle enkle, stan-
dardiserede og effektive 

”redskaber”, som kan 
hjælpe til at sikre, at alle 
relevante forhold bliver 
belyst og registreret. Det 
kan f.eks. være skemaer 
til registrering af hvilke 
transportører og modta-
geanlæg, virksomheden 
benytter til de forskellige 
affaldstyper, lister over 
hvilke affaldsfraktioner, 
der typisk fremkommer 
i den og den branche, 
informationsmateriale 
om kommunens ordnin-
ger, listepriser for genan-
vendelige materialer m.v. 

ØKONOMI
Vestforbrænding afholder 
via kommunens betaling 
af A-taksten omkostnin-
gerne til udvikling af det 
fælles informationsma-
teriale. 

Konceptudvikling: 
Nyt koncept for 
tilsyn med virk-
somheder
FÆLLES INITIATIV

MÅLGRUPPE     
HVORNÅR? 2014

Mål
Målet er at udvikle et fæl-
les koncept for, hvordan 
tilsyn på virksomheder 
kan foregå efter de 
gældende regler og med 
udgangspunkt i den gode 
dialog med virksomhe-
den.

BESKRIVELSE
Den lovgivningsmæssige 
reform, der siden 2010 
er blevet gennemført på 
affaldsområdet har givet 
ændrede rammer for bl.a. 

kommunens affaldstil-
syn på virksomheder. 
Samtidig er det velkendt, 
at man normalt kommer 
længst med god dialog 
i forhold til at få andre 
til at forstå og efterleve 
regler. 

Der er derfor behov for 
at undersøge, hvordan 
et samlet koncept for 
affaldstilsyn på virksom-
heder kan se ud, så vi 
bedst muligt sikrer en 
optimal affaldshåndte-
ring til gavn for miljøet.

ØKONOMI
Vestforbrænding afholder 
via kommunens betaling 
af A-taksten omkostnin-
gerne til udvikling af det 
fælles informationsma-
teriale.

VIDSTE DU
at en flaske kan skylles 
og genfyldes op til 

gange, før den er nødt 
til at blive smeltet om?

30
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2015 – 2018

Metoder til en mere  
målrettet formidling 

INDSATSOMRÅDE 12

Kommunikation
som skaber 
handling

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil gennem en mere 
målrettet formidling 
motivere borgere til 
en bedre udnyttelse 
af vores ressourcer i 
Lyngby-Taarbæk Kom-
mune.

Derfor vil vi udvikle 
værktøjer til formidling, 
som tager udgangs-
punkt i ”ambassadør-
tanken” og samtidig 
tager højde for de vidt 
forskellige målgrupper, 
som tilsammen udgør 
Lyngby-Taarbæk Kom-
mune.  

HVORFOR?
Det er ofte den person-
lige kontakt, der ændrer 
holdningen hos os men-
nesker. Det er gennem 

den personlige kontakt, 
at vi har mulighed for at 
ændre folks vaner – f.eks. 
deres sorteringsvaner. 
Men hvordan har man 
personlig kontakt med 
53.000 borgere? Hvor 
mange mennesker kan 
én affaldsambassadør 
nå? Og hvordan ser 
målgrupper egentlig ud 
i dag? Er deres alder og 
boligform virkelig det vig-
tigste, de har til fælles?

Hvis vi kommer nærmere 
et svar på disse spørgs-
mål, kommer vi også 
nærmere til at kunne 
motivere borgere til en 
bedre udnyttelse af vores 
ressourcer.  

MÅL
Målet er

∫    At aflive myter

∫    At sprede budskabet: 
Affald er ressourcer

∫    At øge viden om det 
rigtige valg og derved 
motivationen til at gøre 
det.

MÅL
Det besluttes i løbet af 
2014, om indsatsen skal 
gennemføres i 2015-
2016 eller i 2017-2018. 
Tidsplanen fastlægges i 
2014 ud fra en vurdering 
af, hvilke initiativer der 
skal igangsættes først.

ØKONOMI
∫  Udgifter til relevante 

undersøgelser og 
forsøg er indarbejdet 
i kommunens budget 
for affaldsområdet via 
betaling af den årlige 
A-takst til Vestfor-
brænding

∫  Hvis undersøgelserne 
fører til, at Center for 
Miljø og Plan anbefaler 
at implementere et nyt 
IT-system, vil anbefa-
lingen blive ledsaget af 
en økonomisk kalkule, 
som vil danne bag-
grund for takstregule-
ring i Lyngby-Taarbæk 
Forsynings affalds-
selskab. En eventuel 
takstregulering skal 
godkendes af Kommu-
nalbestyrelsen.

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende

∫    Målgruppeanalyse: 
Hvad karakteriserer 
forskellige målgrup-
per? – Kan f.eks. 
afdækkes gennem 
mindre brugerundersø-
gelser  

∫    Konceptudvikling: 
Hvilke budskaber er 
vigtigst i de enkelte 
målgrupper? Hvordan 
formidles budskabet 
bedst i de enkelte mål-
grupper?

∫    Affaldsambassadører: 
Hvordan kan et evt. 
ambassadørkorps 
organiseres?
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MÅLGRUPPE

HVORNÅR?
2015 – 2018

Udvikling af fremtidens genbrugs station  
med henblik på kommunikation og læring

INDSATSOMRÅDE 13

Kommunikation
som skaber 
handling

HVAD VIL VI OPNÅ?
Vi vil arbejde med 
udvikling af Lyngby-
Taarbæk Kommunes 
genbrugsstation, så den 
bedre understøtter kom-
munikative funktioner, 
som f.eks. dialog med 
borgere og virksomhe-
der, undervisning af sko-
leelever samt en gene-
relt bedre vejledning og 
rådgivning. 

HVORFOR?
Genbrugsstationen i 
Lyngby-Taarbæk Kom-
mune bliver årligt besøgt 
af omkring 300.000 
borgere og virksomhe-
der, som afleverer affald 
på pladsen. Derudover 
besøger adskillige skole-
klasser hvert år gen-

brugsstationen. Det gør 
genbrugsstationen til en 
af kommunens absolut 
mest besøgte faciliteter. 

Samtidig kan genbrugs-
stationen give et unikt 
indblik i, hvordan affald 
bliver håndteret i virke-
ligheden og en mulighed 
for dialog med de men-
nesker, som hver dag 
arbejder med affaldet.

Derfor er det et godt sted 
at gennemføre undervis-
ningsforløb samt at lære 
af og kommunikere med 
borgere og virksomheder.

MÅL
∫    At mindske fejlsorte-

ring

∫    At fremme dialogen 
med kommunens bor-
gere og virksomheder 
om affald

∫    At genbrugsstationen 
årligt besøges af mini-
mum 15 skoleklasser 
på trinene 0-6 klasse.

HVORNÅR?
Det besluttes i løbet af 
2014, om indsatsen skal 
gennemføres i 2015-
2016 eller i 2017-2018. 
Tidsplanen fastlægges i 
2014 ud fra en vurdering 
af, hvilke initiativer der 
skal igangsættes først.

ØKONOMI
∫  Udgifter til relevante 

undersøgelser og 
forsøg er indarbejdet 
i kommunens budget 
for affaldsområdet via 
betaling af den årlige 
A-takst til Vestfor-
brænding

∫  Hvis undersøgelserne 
fører til, at Center for 
Miljø og Plan anbefaler 
at ændre bygninger og/
eller installationer eller 
implementere nye IT-
løsninger, vil anbefa-
lingen blive ledsaget af 
en økonomisk kalkule, 
som vil danne bag-
grund for takstregule-
ring i Lyngby-Taarbæk 
Forsynings affalds-
selskab. En eventuel 
takstregulering skal 
godkendes af Kommu-
nalbestyrelsen.

INITIATIVER
Vi planlægger at  
gennemføre følgende

∫    Forbedre vilkårene for 
skolebesøg på gen-
brugsstationen

∫    Undersøge mulighe-
derne for at forbedre 
vejledning til borgere 
og virksomheder

∫    Udvikle et koncept for 
dialog, med genbrugs-
stationen som plat-
form.
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BAGGRUNDSINFO
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I KORTLÆGNINGSDELENS prognose for 
affaldsmængderne fra 2009-2024 kan 
det ses, at affaldsmængderne i Vest-
forbrændings opland, og altså også i 
Lyngby-Taarbæk Kommune, forventes 
at stige med 13 % i hele perioden. Dette 
er gældende for både husholdninger og 
virksomheder. Stigningen skyldes hoved-
sageligt forventninger om økonomisk 

vækst i samfundet. Det er især stor-
skrald og bygge- og anlægsaffald, som 
forventes at stige mest – men stignin-
gen er generel for alle affaldsfraktioner.

Dette betyder, at der er endnu mere 
behov for at have fokus på genanven-
delse og genbrug, for at bremse denne 
tendens og sikre, at ressourcerne kom-

mer tilbage i kredsløbet. De udvalgte mål 
og indsatsområder i denne affaldsplan 
understøtter dette formål.

Ud over de forventninger til stigende 
affaldsmængder, som fremgår af 
affaldsprognosen, er der også andre 
ting, som påvirker de mål, som Lyngby-
Taarbæk Kommune har valgt. Det er 
f.eks. Vestforbrændings fælles strategi 
for affaldsoplandet samt kommunens 
egen strategi på affaldsområdet.

Strategi
Vestforbrænding har, på fællesska-
bets vegne, en overordnet strategi på 
affalds- og miljøområdet. Denne strategi 
omhandler forsvarlig ressourceforvalt-
ning og minimum belastning af miljøet. 

De væsentligste emner er
∫  Flytte 100.000 ton fra forbrænding til 

genanvendelse
∫  Øget kildesortering af dagrenovationen 

i beholder ved husstanden
∫  Øget indsamling og genanvendelse af 

bioaffald
∫  Bæredygtig genbrugsstation
∫  Styrke muligheden for direkte genbrug
∫  Synergi over kommunegrænser
∫  Mindske den fossile andel af affald til 

forbrænding.

I Lyngby-Taarbæk Kommune støtter vi op 
om strategien for vores fælles affaldso-
pland. Mål og indsatsområder i affalds-
plan 2013-2024 er derfor valgt med 
hensyntagen til den fælles strategi.

Lyngby-Taarbæk Kommune har bl.a. gen-
nem initiativerne fra Affaldsplan 2009-
2012 indsamlet en stor mængde viden 
om effektiviteten i de forskellige affalds-
ordninger. Derfor skal den kommende 
planperiode også bruges til at handle 
på den viden. Initiativerne i Affaldsplan 
2013-2024 lægger derfor i højere grad 
op til at træffe valg og tage beslutninger 
og derved mere direkte ændre og påvirke 
affaldsordningerne i kommunen.

De valgte mål og indsatsområder støtter alle op om de 
målsætninger, der er på både nationalt og EU-niveau. I 
afsnittet om Lovgivning kan du læse mere om den gæl-
dende lovgivning på affaldsområdet. Men der er også 
mere regionale forhold, som påvirker Lyngby-Taarbæk 
Kommunes valg af mål og indsatsområder.

BAGGRUND FOR 
VALG AF MÅL OG 
INDSATSOMRÅDER
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Vi vil fremhæve
∫  Affaldets Vej, 10 små film, der 

beskriver forskellige former 
for affald og de ressourcer, 
som er indeholdt i affaldet. 
Filmene er blevet benyttet i 
skoleregi. 

∫  Forsøg med indsamling af 
papir ude ved husstandene i 4 
udvalgte områder, hvilket har 
hævet indsamlingsprocenten i 
disse områder. 

∫  Et igangværende forsøg med 
genbrug af bevaringsværdige 
døre og vinduer som bliver 
testet på vores genbrugssta-
tion. 

∫  Indførsel af afhentning af bat-
terier direkte ved husstande, 
såfremt de er placeret i plast-
pose på låget af affaldsbehol-
deren. 

Af de initiativer, som er fortsat 
er i gang, deltager kommunen i 
arbejdsgrupper om øget ind-
samling af PCB-holdigt affald 
og forbedret sortering og hånd-
tering af bygge- anlægsaffald.

EVALUERING AF 
AFFALDSPLAN 
2009-2012
Vi har i kommunen arbejdet sammen med 
Vestforbrændning og interessentkommu-
nerne om en række tiltag, som hver især 
er beskrevet i Status – Affaldsplan 2009 
– 2012. Rapporten ligger på kommunens 
hjemmeside på www.ltk.dk/affaldsplan
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Planen skal revideres mindst 
hvert 6. år. Planen skal være 
detaljeret for de første 6 år og 
overordnet for den resterende 
del af planperioden. 

I Lyngby-Taarbæk Kommune 
kalder vi til daglig affaldshånd-
teringsplanen for en AFFALDS-
PLAN.

Formålet med denne affalds-
plan er at skabe overblik over 
den forventede mængde affald, 
for på baggrund af dette at tage 
stilling til, hvilke mål og indsat-
ser vi som kommune skal satse 
på i den kommende planpe-
riode. Vi bruger affaldsplanen 
som et styrings- og planlæg-
ningsværktøj i vores hverdag.

En affaldsplan skal ifølge 
Affaldsbekendtgørelsen 
 indeholde
∫  EN  KORTLÆGNINGSDEL, som 

beskriver status for affalds-
området i kommunen 

∫  EN MÅLSÆTNINGSDEL, som 
redegør for kommunens 
overordnede målsætninger på 
affaldsområdet

∫  EN PLANLÆGNINGSDEL med 
særlig fokus på de første 6 år 
af planperioden.

KORTLÆGNINGSDELEN beskri-
ver kommunens kortlagte 
affaldsmængder og præsente-
rer en prognose, der beskriver 
de forventede affaldsmængder 
for hele planperioden. 

MÅLSÆTNINGSDELEN beskriver 
visionen og de mål som kom-
munen sigter mod på affalds-
området. 

PLANLÆGNINGSDELEN beskri-
ver, i mere detaljeret form, hvad 
kommunen vil gøre for at nå 
sine mål.

HVAD ER EN 
AFFALDSPLAN?

Kommunen er i følge Affaldsbekendtgørel-
sen forpligtet til at udarbejde og vedtage 
en 12-årig kommunal plan for håndtering 
af affald (Affaldshåndteringsplan). 
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Mange af de udfordringer, 
vi ser på affaldsområdet, er 
ikke unikke for vores kom-
mune. Tværtimod er det ofte de 
samme overordnede problem-
stillinger, som de fleste kom-
muner står overfor. 

Derfor lægger Lyngby-Taarbæk 
Kommunes affaldsplan 2013-
2024 op til en endnu højere 
grad af tværkommunalt sam-
arbejde og videndeling med 
oplandets andre kommuner 

om planlægning og gennemfø-
relse af udvalgte initiativer på 
affaldsområdet. 

Lyngby-Taarbæk Kommune 
og 18 andre kommuner er 
medejere af affaldsselskabet 
I/S Vestforbrænding. Dette 
medejerskab udgør en oplagt 
mulighed for at dele erfarin-
ger og samarbejde inden for 
samme interessefelt – nemlig 
kommunens opgaver i forbin-
delse med affaldsplanlægning 
og -håndtering. 

Affaldsplanen lægger op til én 
vision og 3 mål, som er fælles 
for alle 18 kommuner i Vest-
forbrændings opland – mens 
indsatsområder og tilhørende 
initiativer er mere eller min-
dre kommunespecifikke. Dette 

betyder, at alle oplandets kom-
muner, også Lyngby-Taarbæk 
Kommune, løber i den samme 
retning – men kan vælge for-
skellige kommunespecifikke 
veje til at nå det fælles mål. 

Indsatsområdernes afledte 
initiativer igangsættes enten af 
kommunen selv, i samarbejde 
med andre kommuner, eller af 
Vestforbrænding på vegne af 
fællesskabet.

Fællesinitiativer
Ethvert indsatsområde vil 
afføde initiativer. Nogle initia-
tiver vil være oplagte at løse 
sammen, da de skaber værdi for 
alle kommuner. Det kunne f.eks. 
være kampagner, vidensind-
samling eller en livscyklusana-
lyse. Denne type initiativer vil 
derfor blive løst af fællesskabet, 
med Vestforbrænding som tov-
holder. Andre initiativer vil være 
kommunespecifikke – f.eks. 
ændring af en affaldsordning 
eller implementering af sms 
service for borgerne og løses 
selvstændigt af kommunen.
 

Lyngby-Taarbæk Kommune 
arbejder kontinuerligt med pla-
nens indsatsområder, bl.a. ved 
hvert andet år at mødes med de 
øvrige oplandskommuner på en 
workshop for at evaluere, hvor-
dan de gennemførte tiltag har 
levet op til planens mål. Sam-
tidig planlægges nye tiltag for 
den kommende 2-årige periode, 
som kan gennemføres i fælles-
skab med de andre kommuner 
i oplandet. Der igangsættes 
minimum to fælles indsats-
områder hvert år. Dette sikrer, 
at der konstant er fokus på de 
mest relevante problemstillin-
ger, som kan løses i fællesskab 
gennem hele planperioden.

Fælles for alle opgaver, både 
fælles og kommunespecifikke, 
er, at de kan bidrage med viden 
og erfaring, som kan være til 
stor brug for de andre kom-
muner i oplandet. Derfor vil 
Lyngby-Taarbæk Kommune 
benytte – og aktivt bidrage 
til – det fælles styringsværktøj 
som Vestforbrænding driver for 
kommunerne, hvor alle rele-
vante bidrag kan lægges ud til 

Os, de andre 
 kommuner og  
Vestforbrænding

fælles deling. Tanken er, at når 
en kommune deler ny viden 
med de andre kommuner via 
den fælles vidensplatform, så 
kan den næste kommune trille 
bolden videre, og på den måde 
slippe for at skulle starte helt 
forfra. 

SÅDAN  
ARBEJDER VI  
MED PLANEN

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2013  —  2024

38

HANDLINGSPLANMÅL 3MÅL 2MÅL 1VISIONINDHOLD



LOV GIVNING

AFFALDSBEKENDTGØRELSEN  
dikterer, at Kommunens 
affaldsplan ikke må være i 
modstrid med den nationale 
affaldshåndteringsplan   (kaldet 
RESSOURCESTRATEGI). Res-
sourcestrategien skal foreligge 
senest 1. januar 2013.
Undervejs i arbejdet med denne 
affaldsplan er det med den 
seneste ændring af affaldsbe-
kendtgørelsen (12. december 
2011) blevet muligt for kom-
munerne at udskyde vedta-

gelsen af en affaldsplan fra 1. 
januar 2013 til 1. januar 2014 
– for at afvente Ressourcestra-
tegiens vedtagelse. Lyngby-
Taarbæk Kommune er dog af 
den overbevisning, at vi med de 
valgte mål og initiativer i denne 
affaldsplan rammer de over-
ordnede målsætninger, som 
Ressourcestrategien vil inde-
holde, og vil derfor fastholde, at 
affaldsplanens træder i kraft pr. 
1. januar 2013.

Kommunerne skal ifølge 
Affaldsdirektivet håndtere 
affaldet i overensstemmelse 
med affaldshierarkiet, hvor 
genanvendelse vejer tungere en 
nyttiggørelse (f.eks. forbræn-
ding) som igen vejer tungere 
end bortskaffelse (f.eks. depo-
nering).

Kommunerne skal ifølge 
Affaldsdirektivet
∫  Senest i 2015 have indført 

indsamlingsordninger for 
papir, metal, glas og plast for 
husholdninger

∫  Senest i 2020 
 -  genanvende minimum 50 % 

af papir, metal, glas og plast 
fra husholdninger. 

 -  genbruge, genanvende eller 
materialeudnytte mindst  
70 % af (ikke-farligt) bygge- 
og anlægsaffald.

Kommunen er ifølge Affalds-
bekendtgørelsen forpligtet til at 
sørge for særskilt indsamling 
af ikke-genanvendeligt farligt 
affald fra virksomheder. For 
husholdninger er det både det 
genanvendelige og det ikke-

Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til 
at leve op til de regler, som er beskrevet i 
den danske lovgivning – som i flere tilfælde 
bunder i mål og regler udstukket fra EU.

genanvendelige farlige affald, 
som kommunen skal sikre en 
indsamlingsordning for.

For affald bestående af kas-
seret elektrisk og elektro-
nisk udstyr (kaldet WEEE) 
gælder der særlige regler, 
som er udstukket i ELSKROT-
BEKENDTGØRELSEN. Reglerne 
omfatter blandt andet, at de 
der modtager affaldet og skiller 
det ad, har pligt til at tage de 
farlige stoffer ud for sig, inden 
de øvrige materialer bliver 
gen anvendt, forbrændt eller 
de poneret. 

DET NYE WEEE-DIREKTIV  
sætter et mål om genanven-
delse af 65 % af de markeds-
førte WEEE-mængder senest  
i 2019.

BATTERIBEKENDT GØRELSEN 
har et indsamlingsmål for bat-
terier på 25 % i 2012 og 45 %  
i 2016.

1. Forberedelse med henblik på genbrug
2. Genanvendelse
3. Anden nyttiggørelse
4. Bortskaffelse

1

3

2

4

AFFALDSHIERARKIET
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ØKO NOMI

Planens økonomiske  
konsekvenser
De kommunespecifikke initiati-
ver, som er rent driftsmæssige, 
forventes at udgøre en udgift 
svarende til det nuværende 
niveau. Der skal her ikke plan-
lægges med ekstra omkost-
ninger. Budget og gebyrstør-
relse forventes overordnet at 

det viser sig, at der er behov for 
en ny indsamlingsordning eller 
en større ændring af en eksi-
sterende indsamlingsordning, 
kan dette naturligvis betyde 
en øget økonomisk udgift. Et 
sådant initiativ er noget, der 
skal godkendes i kommu-
nalbestyrelsen, og vil derfor 
betyde, at der vil blive fremlagt 
et specifikt budget, som skal 
godkendes. 

Udgifter til konkrete undersø-
gelser og forsøg er derimod 
noget, som kommunen kan 
estimere. Der vil derfor, hvor 
dette er muligt og relevant, blive 
estimeret budget til konkrete 
initiativer og planlagte opgaver.

En række initiativer i affaldspla-
nen løses i samarbejde med I/S 

Vestforbrænding og de øvrige 
kommuner i fællesskabet. Disse 
initiativer, som er relevante for 
flertallet af kommunerne i sam-
arbejdet, finansieres solidarisk 
via Vestforbrænding.

Finansieringen sker dels via et 
gebyr pr. indbygger, som hver 
kommune indbetaler til I/S 
Vestforbrænding til sådanne 
tværgående udviklingsopga-
ver, og dels via en særlig pulje 
øremærket initiativer til ned-
bringelse af affaldsmængden til 
forbrænding gennem øget gen-
anvendelse. For både de midler, 
der fremkommer via kommu-
nens indbyggerafhængige beta-
ling, og dem, der fremkommer 
via behandlingsgebyret, gælder, 
at det er eksisterende poster, 
der forventes fastholdt på sit 

Til gennemførelse af initiativer og opfyl-
delse af de mål, som Lyngby-Taarbæk 
Kommune har beskrevet i denne affalds-
plan, skal der naturligvis benyttes en 
afstemt mængde ressourcer i form af 
timer og økonomi.

nuværende niveau. De initia-
tiver, der løses i fællesskab, vil 
derfor ikke medføre øgede 
omkostninger for kommunen i 
planperioden.

Fremtidige investeringer i 
planperioden 2013 – 2024
Den nuværende genbrugsplads 
på Firskovvej 9 opfylder ikke 
længere behovet for en tids-
svarende genbrugsplads. Der 
bør etableres en ny, større, 
mere brugervenlig og sikker 
genbrugsplads. Pladsen på 
Firskovvej 9 er på 6.500 m2 og 
besøges årligt af ca. 300.000 
brugere. Den nye plads bør være 
på ca. 12.000 m2 for at opfylde 
ovenstående krav. Baseret på 
udarbejdet investeringsplan ud 
fra nævnte dimensioner, er den 
forventede udgift anslået til kr. 
40 mio. excl. køb eller leje af 
grund.

Investeringen i en ny gen-
brugsplads tænkes finansieret 
ved hjælp af takstfinansie-
rede gebyrer for Kommunens 
affaldsordninger.

fastholde samme niveau som 
tidligere år.

Til de initiativer, som er af mere 
udviklende karakter – f.eks. 
oplandets fælles-initiativer – er 
det på nuværende tidspunkt 
vanskeligt at forudsige nøjag-
tigt, hvad konsekvensen af et 
sådan initiativ kan være. Hvis 
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Grafisk design P19 / Fotos Lyngby-Taarbæk Kommune og Vestforbrændingen
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