
 

 

 
Handleplan for indfasning af affaldssortering i den kommunale organisation 

 

7. september 2015 Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget: 
Kommunens institutioner skal særskilt leve op til affaldsplanens 
målsætninger om affaldssortering og genanvendelse. 

25. oktober 2017 Beslutning i Børn- og Ungeudvalget: 
Der skal nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe, som består af skoler, 
dagtilbud, Vand og Affald og CETS 

7. marts 2018 1. møde i arbejdsgruppen 
24. april 2018 Arbejdsgruppen deltager i DAKOFA’s konference om sortering og 

genanvendelse i København 
22. maj 2018 Beslutning i Økonomiudvalget: 

Godkendelse af ny struktur for afhentning af dagrenovation og 4 
genanvendelige materialer 

6. februar 2019 Orientering i Børn- og Ungeudvalget: 
Der igangsættes en forsøgsordning på udvalgte skoler og daginstitutioner 

7. marts 2019 Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget: 
CETS fremlægger handleplan for indfasning af affaldssortering i den 
kommunale organisation inden udgangen af 2019 

1. april 2019 Igangsætning af forsøgsordning på 3 skoler og 2 daginstitutioner 
3. oktober 2019 Analyse af restaffald ifm. forsøgsordningen 
29. oktober 2019 Beslutning i Byrådet: 

Budget 2020 vedtaget. Der afsættes 1,3 mio kr. til indkøb af indendørs 
beholdere til øget sortering 

5. december 2019 Teknik- og Erhvervsudvalget: 
Fremlæggelse af handlingsplan samt frigivelse af anlægsmidler 

12. december 2019 Informationsmøde mellem Vand og Affald og distriktslederne i CETS 
Januar 2020 Igangsætning af analyse og forberedelse af indkøb af indendørs 

affaldsbeholdere i samarbejde med Udbudsafdelingen 
Februar 2020 Evaluering af forsøgsordning på udvalgte skoler og daginstitutioner 
Februar 2020 Dialogmøder med leverandør ift. kapacitet på udendørs beholdere samt 

forventet tømningsfrekvens 
Marts 2020 Endelig beslutning om størrelser og antal af indendørs beholdere 
Marts 2020 Gennemgang af alle bygninger og adresser mhp. korrekt fakturering 
Marts 2020 Udarbejdelse af kommunikations- og informationsmateriale (Vand og Affald) 
Juni 2020 Informationsmøder med skoler og institutioner i samarbejde mellem Vand 

og Affald og CETS 
Juni 2020 Endeligt overblik over nødvendige anlægsarbejder ved udendørs 

affaldsgårde (tema til budget 2021) 
August 2020 Oplæg om takststruktur forberedes til politisk beslutning (Vand og Affald) 
September 2020 Uddannelse af nøglepersoner ved CETS 
Oktober 2020 Forventet udrulning mindre institutioner 
Oktober 2020 Budgettema 2021: 

Nødvendige ombygninger af affaldsgårde 
December 2020 Forventet udrulning større institutioner (skoler mm.) 
Januar 2021 Forventelige anlægsarbejder i forhold til udendørs affaldsgårde 

 
Handleplanen skal nødvendigvis tages med et vist forbehold, og der kan forekomme justeringer 
 
Center for Ejendomme og Teknisk Service, den 14. november 2019
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