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Forord og læsevejledning 
 

Nærværende miljø- og arbejdsmiljøredegørelse omhandler Renovation divisionens miljø- og arbejds-

miljøindsats og resultater.  

 

Renovation divisionen er en af fire divisioner under Aalborg Forsyning og Miljø og Energiforvaltningen 

(AF+MEF), der har implementeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer efter ISO 14001 Miljøledel-

sessystemer og OHSAS 18001 Arbejdsmiljøledelsessystemer og er certificeret med en fælles certifi-

cering. Miljø- og arbejdsmiljøredegørelsen er et element i ledelsessystemet.  

 

AF+MEFs væsentligste miljøpåvirkninger er hos divisionerne Energi og Vand samt enheden Renova-

tion divisionen i Miljø- og Energiforvaltningen. Der er derfor udarbejdet tre særskilte redegørelser for 

hhv.: 

• Energidivisionen 

• Vanddivisionen 

• Renovation divisionen i Miljø- og Energiforvaltningen  

 

Nærværende redegørelse er en af disse. 

 

Redegørelsen indeholder: 

• En oversigt og beskrivelse af AF+MEF 

• Ledelsessystemets Miljø- og arbejdsmiljøpolitik med kritiske succesfaktorer og fælles mål samt 

tilgangen til bæredygtighed 

• Status på Renovation divisionens miljø- og arbejdsmiljømål og -indsats 

• Detaljeret beskrivelse af Renovation divisionens miljøforhold, miljøpåvirkninger og miljøindsats 

 

I afsnit 1 – 3 er der således fokus på både miljø og arbejdsmiljø, mens der udelukkende er fokus på 

miljø i afsnit 4. 

 

 

For at få et overblik over AF+MEFs samlede miljøindsats og resultater henvises til Aalborg Forsynings 

og Miljø- og Energiforvaltningens miljø- og arbejdsmiljøredegørelse, Pixie-udgave.  

 

Følg dette link til dokumentet. 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://edoc4:8080/GetFile.aspx?fileId=24437630&redirect=true
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1. Beskrivelse af organisationen 

1.1. Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen 
 

Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune består af 4 divisioner:  

• Miljø- og Energiforvaltningen 

• Service  

• Energi 

• Vand 

 

I nedenstående organisationsdiagram over de 4 divisioner er udvalgsrådmand, bestyrelsesformænd, direktør, 

vicedirektører og afdelingschefer angivet: 

 

 

 

 

Energidivisionen er forsyningsvirksomhed med produktion og distribution af el og varme ud fra kul og olie, samt driver, fremmer 

og koordinerer den grønne omstilling til vedvarende energikilder i relation til forsyningsvirksomhed.         

 

Vanddivisionen dækker regn- og spildevandshåndteringen i Aalborg Kommune samt leverer drikkevand til forbrugerne i dele 

af Aalborg Kommune. Arbejdet i Vanddivisionen bidrager således i bred forstand til hele vandets tekniske kredsløb – lige fra 

drikkevand, der pumpes op af undergrunden og distribueres ud til forbrugerne, og til at regn- og spildevand afledes fra forbru-

gerne, og spildevandet renses på renseanlæg inden udledning til Limfjorden. 

 

Miljø- og Energiforvaltningen varetager myndighedsbehandling og omfatter desuden Renovation divisionen, som håndterer alt 

affald, herunder genanvendelige materialer og restaffald ved kommunens husstande og sommerhuse. Derudover administre-

res og indsamles restaffald ved alle virksomheder i kommunen. Dertil håndteres årligt store mængder affald på kommunens 6 

genbrugspladser. Renovation divisionen drifter tillige Affalds- og Genbrugscenter Rørdal med deponering af affald, komposte-

ring, jorddeponering og kartering. 

  

Service varetager supportfunktioner for den samlede organisation. 

 

Organisationen har implementeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer efter ISO 14001 og OHSAS 18001, og er certifice-

ret med en fælles certificering. Organisationens væsentligste miljøpåvirkninger er hos divisionerne Energi, Vand og samt Re-

novation divisionen i Miljø og Plan i divisionen Miljø- og Energiforvaltningen. 
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2. Miljø- og Arbejdsmiljøpolitik 
 

Organisationens fælles miljø- og arbejdsmiljøpolitik indeholder 3 fælles målsætninger, hvor den første er målrettet miljøpræ-

stationen, den anden er målrettet arbejdsmiljøpræstationen og den tredje både miljø- og arbejdsmiljøpræstationen. De fælles 

mål omhandler både miljø og arbejdsmiljø og har været gældende for perioden april 2019 til udgangen af 2020.  

 

2.1. Politik og fælles målsætninger 

Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningens fælles politik og fælles mål for miljø- og arbejdsmiljø tager udgangspunkt 

i Aalborg Kommunes: 

 

• Bæredygtighedsstrategi samt FN’s 17 verdensmål 

• Rapporten fra Rådet for Grøn energi 

• Fælles ledelsesgrundlag 

• Fælles personalepolitik om sundhed 

• Aalborg Kommunes personalepolitik 

• Ejerstrategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Politikken er:                

 Vi vil, gennem løbende forbedring og vedligeholdelse af vores miljø-  

               og arbejdsmiljøpræstation, vedligeholde og udvikle en bæredygtig virksomhed og  

               arbejdsplads med høj trivsel. Vi vil, som minimum, overholde lovgivning og andre  

               bindende forpligtelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet. 

 

 

            De tre fælles overordnede målsætninger er: 

• Grøn Energi, bæredygtighed og FN's 17 verdensmål er  

vores pejlemærker i planlægningen af vores miljø- og arbejdsmiljøpræstation. 

 

• Vores arbejdsplads skal være præget af høj trivsel gennem motiverede,  

dygtige medarbejdere og ledere, som har de rette kompetencer til opgaverne og  

en passende arbejdsbyrde. 

 

• Vi vil minimere risikoen for miljø- og arbejdsmiljøulykker, ved at efterleve 

 altid opdaterede procedurer og anvisninger 
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2.1.1. Kritiske succes faktorer, målsætninger og mål 

 

Til hver af de fælles målsætninger hører 3 kritiske succes faktorer og 1-2 mål. De ses her: 

 

1. Grøn Energi, bæredygtighed og FN's 17 verdensmål er vores pejlemærker i planlægningen af vores miljø- og 

arbejdsmiljøpræstation 

 

Kritiske succes faktorer 

• Vi involverer borgere, kunder og samarbejdspartnere i at begrænse ressourceforbruget og basere vores forbrug på cir-

kulære kredsløb.  

• Vi sikrer, at drikkevand er baseret på rent og urenset grundvand og arbejder mod, at al energiforsyning er baseret på 

vedvarende energikilder, samt at spildevand og affald håndteres med brug af bedst tilgængelige teknologi. 

• Vi skaber integration mellem virksomhedens strategiske udvikling og ledelsessystemet. 

 

Fælles mål for 2020 

• Politik for indkøb og anvendelse af kemikalier, godkendes i direktionen inden 30. juni 2020. 

 

2. Vores arbejdsplads skal være præget af høj trivsel gennem motiverede, dygtige medarbejdere og ledere, som 

har de rette kompetencer til opgaverne og en passende arbejdsbyrde  
 

Kritiske succes faktorer 

• Vi tilstræber langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver. 

• Vi udvikler løbende organisationen for at opnå den bedste organisering og løsning af kerneopgaverne.  

• Vi skaber tilgængelighed af ledelsessystemets elementer og sikrer instruktion. 

 

Fælles mål for 2020 

• Proceduren for arbejdsbetingede lidelser er implementeret ved udgangen af 1. kvartal 2020. På baggrund af regi-

streringerne er der i hver division oprettet handlingsplan, der støtter op om at forebygge arbejdsbetingede lidelser. 

• Forventningsafstemning omkring jobfunktioners fordeling mellem planlagt drift, ad hoc-opgaver og langsigtet udvik-

ling, med henblik på langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver. 

 

3. Vi vil minimere risikoen for miljø- og arbejdsmiljøulykker, ved at efterleve altid opdaterede procedurer og anvis-

ninger 

 

Kritiske succes faktorer 

• Vi vil minimere arbejdsmiljøpåvirkningerne gennem en øget bevidsthed om egne og andres sikkerhed. 

• Antallet af ulykker skal minimeres, således at ingen kommer til skade ved en ulykke eller som følge af en arbejdsbe-

tinget lidelse. 

• Ledelsen har de rette kompetencer til at involvere medarbejdere direkte og gennem de demokratiske systemer, i 

forhold til planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af arbejdet med forandringer.  

 

Fælles mål for 2020 

• Etablering af månedlig rapportering omkring ulykkesfrekvens, registrerede nærved hændelser og årsagsanalyser 

senest ved udgangen af 1. kvartal 2020 på alle ledelsesniveauer. 

• Uddannelse og træning af alle ledere og arbejdsmiljøgrupper i bidrag til årsagsanalyse senest ved udgangen af 1. 

kvartal 2020.  
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Bæredygtighed er som nævnt centralt for Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen, og tilgangen til dette er  

beskrevet i dette afsnit. 

 

2.2. Bæredygtighed 
Aalborg Forsyning har ligesom resten af Miljø- og Energiforvaltningen et væsentligt ansvar for at medvirke til en mere bære-

dygtig udvikling både lokalt og globalt. Fundamentet for denne udvikling er Aalborg Kommunes kommende bæredygtigheds-

strategi 2021-2024, som har FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling som ramme. FN’s 17 Verdensmål og tilhørende 169 

delmål udstikker retningen for den globale udvikling frem til 2030. Aalborg Forsyning har en afgørende rolle i at understøtte 

denne udvikling lokalt gennem omstilling af energisystemet til vedvarende energi, fremme af cirkulær økonomi, håndtering af 

klimaforandringerne og sikring af fortsat adgang til rent vand og sanitet. 

 

Med klimalovens vedtagelse i 2020 er sat et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% inden 2030 i forhold 

til 1990. Dette mål bidrager Aalborg Forsyning ligeledes til at indfri. 

 

Aalborg Forsyning har en vision om, at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af 

spildevand og affald skal ske med brug af bedst tilgængelige teknologi. I visionen hedder det videre, at vi skal værne om og 

spare på jordens ressourcer og at affald skal begrænses og håndteres i lukkede kredsløb, ligesom drikkevand skal være ba-

seret på rent og urenset grundvand. Dette er visioner, som genfindes i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og afspejler 

sig i den kortlægning af Aalborg Forsynings bidrag til de 169 delmål, som er udarbejdet i forarbejdet til Aalborg Bæredygtig-

hedsstrategi. 

 

Aalborg Forsynings ambition om at levere bæredygtige ydelser findes i deltagelsen i Green Hub Denmark, hvor Aalborg For-

syning i 2020 har fået en fremtrædende rolle. Partnerskabet i Green Hub Denmark skal bidrage til at udvikle og afprøve frem-

tidens energiteknologier og grønne løsninger i stor skala. 

 

Miljø- og Energiforvaltningens vision er dels at fremme miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling, 

dels at skabe helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og sikker drift. Dette mål afspejler sig 

blandt andet i, at Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen indgår i klimapartnerskaber med boligforeninger, hvor 

boligforeningerne forpligter sig til at reducere udledningen af drivhusgasser mens Aalborg Forsyning og Miljø- og Energifor-

valtningen forpligter sig til at hjælpe dem i mål med klimamålsætningerne. 

 

Aalborg Forsyning har taget hul på udviklingen af Code of Conduct og en CSR-strategi, som skal sikre at Aalborg Forsyning 

og Aalborg Forsynings forretningsrelationer som minimum ikke påvirker menneskerettigheder og arbejdstagerforhold negativt 

og mindsker den negative miljøpåvirkning. Aalborg Forsyning kan endvidere stille yderlige specifikke krav til forretningsrelati-

oner om at fremme bæredygtig udvikling. Dette arbejde vil afspejle sig i fremtidige miljøredegørelser, som således også kom-

mer til at omfatte forhold relateret til menneskerettigheder og arbejdstagerforhold. 

2.3. Sammenfatning 
Politikken, målsætninger og bæredygtighedsstrategien danner baggrund for, hvad der er sat fokus på i Renovation divisio-

nen. Miljø- og arbejdsmiljøpræstationen, de væsentligste miljøforhold, miljøpåvirkninger og miljøindsatser for Renovation 

divisionen er beskrevet i de næste afsnit.  
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3. Renovation divisionen 
 

Renovation divisionen håndterer alt affald, herunder de genanvendelige materialer og restaffald ved kommunens ca. 110.000 

husstande og ca. 5.000 sommerhuse. Derudover administreres og indsamles der restaffald ved alle virksomheder i kommu-

nen. Indsamling af restaffald er udliciteret i nogle områder, hvor det indsamles af en privat renovatør. Renovation divisionen 

har dog stadig ansvar for de områder, der er udliciteret, og tager sig bl.a. af alle kundereklamationer i kommunen.  

 

Husstande og virksomheder har mulighed for at aflevere affald på genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen, Storvorde, 

Hou, Gandrup og Nibe. På genbrugspladserne er der rigtig gode muligheder for at aflevere sorteret affald til direkte genbrug 

og til genanvendelse.  Ligeledes kan der afleveres affald til forbrænding og affald til nedgravning. 

 

Husstande, virksomheder og sommerhuse i Aalborg Kommune skal være tilsluttet den kommunale indsamling af restaffald. 

Indsamling af restaffald sker i containere, storcontainere, vippecontainere, nedgravede containere samt affaldssække. Ind-

samlingen af restaffald er delt i 4 distrikter, hvor Renovation divisionen selv indsamler i ét distrikt med ca. 33.000 tømninger 

af 2-4 hjulede containere hver 14 dag. Renovation divisionen indsamler også omkring 3.000 enheder af restaffald pr. 14. dag 

i vippecontainere, storcontainere, delvist nedgravede samt fuldt nedgravede i alle distrikter.  

 

Derudover kan Renovation divisionens aktiviteter opdeles i: 

 

• Vedligehold af materiel i byen og ved borgerne samt oprydning af henkastet affald i kommunen. 

• Indsamling af papir og pap samt plast og metal til genanvendelse ved alle husstande.  

• Indsamling af haveaffald ved énfamilieboliger i byerne.  

• Indsamling af de fleste affaldstyper via delvis nedgravede og fuldt nedgravede containere. 

• Indsamling af glas i kuber. 

• Diverse indsamlingsordninger ved kommunale institutioner. Herunder indsamling af farligt affald. 

• Bestillerordning, hvor borgerne kan bestille afhentning af stort affald. 

• Indsamling af batterier, minielektronik og elpærer i en gennemsigtig pose på krogen på containeren til 

plast/metal og papir/pap samt i de nedgravede containere. 

• Skoletjenesten, undervisning af børn og unge. 

• Information om affaldshåndtering. 

 

Renovation divisionen er også ansvarlig for drift af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal med deponering af affald, håndtering 

af haveaffald, jorddeponering og kartering. 

 

Forbrænding af forbrændingsegnet affald og drift af den kontrollerede losseplads, hvor der deponeres affald, foregår via I/S 

Reno-Nord. Ligeledes driver I/S Reno-Nord modtagestation for farligt affald. 

 

 

 
Foto: Hovedadressen for Aalborg Forsyning Renovation division, Over Bækken 2 
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3.1. Renovation divisionens arbejde med bæredygtighed og verdensmål 
Renovation divisionen har ligesom resten af Miljø- og Energiforvaltningen et væsentligt ansvar for at medvirke til en mere 

bæredygtig udvikling både lokalt og globalt. Fundamentet for denne udvikling er også baseret på  

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.  

 

 

På affaldsområdet kommer mål 12, som handler om ansvarligt forbrug og produktion,  

til at spille en væsentlig rolle. Under dette mål er bl.a. følgende delmål: 

 

Målet om at reducere mængden af affald og genbruge mere 
Målet om at alle har den forståelse, der skal til, for at leve bæredygtigt 
Målet om at kemikalier og affald håndteres ansvarligt. 
 

Ud over mål 12 har også flere af de andre verdensmål indflydelse på affaldshåndteringen. 

 

 

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi understøtter mål 12 ved at have en vision om, at håndtering af affald skal ske 

med brug af bedst tilgængelige teknologi, at der skal værnes om og spares på jordens ressourcer, og at affald skal begræn-

ses og håndteres i lukkede kredsløb. Sammen med Bæredygtighedsstrategien er FN’s 17 verdensmål en integreret del af 

opgaveløsningen Aalborg Kommunes planlægning. Verdensmålene er rammesættende i den langsigtet planlægning, hvor 

der skabes et godt miljø og bæredygtige løsninger, som er vigtige for borgerne og som er i god tråd med Aalborg Kommunes 

grundfortælling "Vi udvikler os sammen".  

 

3.2. Affaldsplanlægning 
Den gældende affaldsplan ”Aalborg uden Affald 2014-2025” blev vedtaget af Aalborg Byråd i 2015. Målet med planen er at 

sikre, at der sker en optimal indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse, så det sikres, at res-

sourcerne bliver i kredsløbet så længe som muligt. Målet er at gavne miljøet og være med til at skabe en mere bæredygtig 

kommune og opfylde de mål, som Aalborg har opstillet og vil leve op til. 

Det er politisk besluttet at udskyde arbejdet med den nye affaldsplan frem til 2021, hvor arbejdet med affaldsplanen genopta-

ges. Den nye affaldsplan forventes klar i 2022. 

 

Planen skal leve op til EU’s affaldsdirektiver, hvor der er følgende mål: 

 

Det er politisk besluttet, at madaffald i Aalborg Kommune skal indsamles i grønne poser i samme container som restaffald 

(der indsamles i sorte poser), hvilket betyder behov for farveseparering af poser. Den type anlæg findes ikke i Danmark pt., 

og planlægning af et anlæg ved I/S Reno-Nord er igangsat.   

Mål for genanvendelse af 

husholdningsaffald: 

 

2025 – 55% 

2030 – 60% 

2035 – 65% 
 

Øvrige mål: 

 

2023 Indsamling af madaffald 

2025 Indsamling af tekstiler 

2025 Producentansvar på emballager  

 

Øget fokus på affaldsforebyggelse 
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Forklaring til termer anvendt i figur 1 og 2 
Hændelser: Begrebet hændelser dækker over ulykker og nærved-ulykker i miljøet og arbejdsmiljøet, samt afvigelser fra gældende krav. 

Ulykke: En pludselig hændelse, der forårsager skade på miljøet eller fysisk eller psykisk personskade, der sker i forbindelse med arbejdet.  

En personskade kan fremkomme op til 5 dage efter hændelsen. 

Nærved-ulykke: En potentiel eller faktisk hændelse, der kunne have resulteret i en ulykke. 

Frequency Rate: Indeks for arbejdsulykker beregnet ved (antal arbejdsulykker/antal nærværstimer) * 1.000.000 

 

4. Miljø- og arbejdsmiljøpræsentation 
 

Aalborg Forsynings division for Renovation divisionen er certificeret efter ISO 14001 (Miljøledelse) og OHSAS 18001 (Ar-

bejdsmiljøledelse) og har et fælles certifikat med de øvrige divisioner under Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltnin-

gen.  

 

Organisationens miljø- og arbejdsmiljøpræstation er styret via ledelsessystemet efter metodikken Plan, Do, Check, Act. Akti-

viteter og ændringer i lovkrav m.v. samt ændringer og forandringer i planlægning og drift kortlægges og risikovurderes efter 

fastlagte procedurer. I den daglige drift registreres ulykker og nærved-ulykker. De opsamlede data, erfaringer, ny viden og 

organisations strategi danner baggrund for ledelsens evaluering, løbende forbedringer og målsætninger. 

4.1. Miljø- og arbejdsmiljøhændelser 

 
Figur 1: Miljøhændelser for januar-december 2020 for Miljø- og Energiforvaltningen.  

 

 
Figur 2: Arbejdsmiljøhændelser for januar-december 2020 for Miljø- og Energiforvaltningen.  
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4.2. Miljø- og arbejdsmiljømål 
Renovation divisionens lokale strategiske målsætninger er: 

 

• Renovation divisionen vil altid være det bedste alternativ for kunderne. 

• Renovation divisionen vil levere et højt og stabilt serviceniveau, som kunderne skal kende. 

• Renovation divisionens drift skal være miljømæssigt og økonomisk balanceret, med udgangspunkt i bæredygtige 

løsninger.  

• Renovation divisionen vil anvende ressourcer optimalt, altid under hensyn til et godt arbejdsmiljø.  

 

Derfor måler Renovation divisionen løbende bl.a. på: 

• Miljø- og arbejdsmiljøhændelser. 

• Forbrug at brændstof, gas, varme, el mm. 

• Fordeling af affald på genbrug, genanvendelse, forbrænding og nedgravning. 

• Overholdelse af lovgivning og andre krav. 

 

Ligeledes stilles der krav til Renovation divisionens samarbejdspartnere, og der arbejdes hele tiden på at kommunikere med 

borgere og virksomheder, så affald sorteres korrekt. 

 

Indsatser 2021 

• Analyse af hændelser så de håndteres korrekt og rettidigt, for på den måde at forhindre at tilsvarende hændelser 

sker igen. 

• Arbejde på at nedbringe antallet af hændelser generelt. 

• Planlægge og implementere initiativerne i klimaplanen og kravene i ”Bekendtgørelsen om affald”. 

• Fokus på det affald der afleveres til nedgravning på genbrugspladserne. 

• Igangsætning af borgerrettede affaldskampagner og tiltag, der understøtter at det er ”let at være bæredygtig”, bl.a. 

initiativer, der understøtter, at flere ressourcer går til genbrug eller indgår i en genanvendelsesproces. 

• Tilbud om vejledning om affaldsminimering, genbrug og genanvendelse. Indgå i nye forpligtende samarbejder med 

kommunale institutioner og de erhvervsdrivende i Aalborg Kommune.  

• Fokus på at gøre genbrug og korrekt affaldssortering kendt og naturligt for børn via Renovation divisionens skoletje-

neste. 

• Igangsætte udviklingsprojekter målrettet øget genbrug, genanvendelse og upcycling af affald, bl.a. ved at øge ind-

satsen i forbindelse med sortering af materialer, som borgerne afleverer på kommunens genbrugspladser. 

• Fortsætte med at reducere CO2, bl.a. i forbindelse med brugen af brændstof til biler og maskiner. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelse 2020 for Renovation divisionen  Side 14 af 60 

 

 

5. Miljøforhold, miljøpåvirkninger og miljøindsatser 
 

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de tiltag, som er foretaget i årets løb, som enten direkte eller indirekte har tjent miljø- 

og energimæssige formål. Derudover vil der i de forskellige afsnit stå det, der arbejdes videre med i de kommende år. Den 

største miljøindsats i 2020, udover de løbende driftsmæssige tiltag, har været at øge genanvendelsesprocenten, som det 

fremgår af de følgende afsnit. Da året 2020 har været usædvanligt pga. Covid-19 kan opgørelserne for 2019 og 2020 ikke 

direkte sammenlignes. 

5.1. Status 2020 for husholdningsaffald 
Husholdningsaffald er alt det affald, der stammer fra husstande i Aalborg Kommune. Det er både det affald, som samles ind 

ved husstandene, og det affald, som afleveres på genbrugspladserne. Af tabel 1 fremgår affaldsmængder fordelt på affalds-

typer. 

 

Affaldsfraktion 
Status 

 2020 

Genan- 

vendelse Forbrænding  Deponering  

Mængde pr. 

 husstand 

  ton/år ton/år ton/år ton/år kg/år 

Restaffald  44.148  44.148  383 

Hjemmekompostering 500 500  
 

4 

Flasker/glas 4.178 4.178  
 

36 

Plast og metal til genanvendelse 2.178 2.178  
 

19 

Plast til genanvendelse  713 713  
 

6 

Pap og papir 7.749 7.749  
 

67 

Farligt affald 451 
 

451 
 

4 

I alt 59.918 15.318 44.599 0 519 

Asbest 1.613 
  

1.613 14 

Batterier 79 79 
  

0,69 

Beton, murbrokker m.m. 10.438 10.438 
  

90 

Brændbart affald  10.117 
 

10.117 
 

88 

Dæk 246 246 
  

2 

Elektronikaffald 1.109 743 366 
 

10 

Affald til nedgravning på  

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 

 

1.181 

  
 

1.181 

 

10 

Gips 1.115 1.115 
  

10 

Haveaffald 20.571 20.571 
  

178 

Havemøbler 135 135 
  

1 

Hårde hvidevarer 382 382 
  

3 

Imprægneret træ 1.655 
 

1.655 
 

14 

Jern og metal  3.036 3.036 
  

26 

Kabler 45 45 
  

0,4 

Køleudtyr (fx køleskab, fryser mm.) 407 407 
  

4 

Affald til nedgravning på  

Rærup Kontrollerede Losseplads 

 

4.972 

  
 

4.972 

 

43 

Lysstofrør og elpærer 13 13 
  

0,1 

Planglas 405 405 
  

4 

PVC 246 246 
  

2 

Sanitet og porcelæn 1.030 1.030 
  

9 

Træ, rent 10.136 10.136 
  

88 

Tøj 743 743 
  

6 

Vinduesrammer med træ 556 556 
  

5 

I alt husholdningsaffald 130.147 65.645 56.737 7.766 1.128 

Tabel 1: Husholdningsaffald, der er produceret i Aalborg Kommune i 2020.  

 

Der var 115.362 husstande i Aalborg Kommune i 2020 (113.071 boliger og 4.582 sommerhuse, som regnes som ½ bolig). 

Ud over ovenstående mængde husholdningsaffald afleverede husholdningerne 6.177 ton jord på kommunens genbrugsplad-

ser. Denne mængde er ikke med i opgørelsen.  
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Affaldet, som husholdningerne bortskaffer, fordeler sig på følgende måde på de forskellige affaldstyper i perioden 2015 til 

2020: 

 

Affaldsfraktion 
2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Forskel fra 

2019 til 2020 i 

% 

Restaffald* 47.651 47.110 44.569 42.370 43.373 44.148 +2 

Hjemmekompostering 500 500 500 500 500 500 0 

Farligt affald 364 358 353 434 425 451 +6 

Flasker/glas 3.240 3.380 3.387 3.600 3.909 4.178 +7 

Pap og papir 8.757 8.538 8.712 8.210 7.926 7.749 -2 

Plast til genanvendelse 191 317 406 484 654 713 +9 

Plast og metal til genanvendelse  104 1.648 1.864 2.087 2.178 +4 

I alt 60.703 60.306 59.574 57.462 58.875 59.918 +2 

Asbest 940 746 821 1.201 1.256 1.613 +28 

Batterier 42 49 67 63 74 79 +8 

Beton, murbrokker m.m. 8.627 7.744 8.825 9.779 9.503 10.438 +10 

Brændbart affald 17.559 15.902 13.900 11.884 10.079 10.117 +0,4 

Dæk 188 220 197 207 170 246 +44 

Elektronikaffald  1.127 1.098 995 990 1.032 1.109 +7 

Affald til nedgravning på Affalds- 

og Genbrugscenter Rørdal 3.805 3.714 4.025 3.552 3.055 1.181 -61 

Gips 877 876 996 925 1.017 1.115 +10 

Haveaffald og Biomasse 21.417 20.718 20.959 20.684 23.525 20.571 -13 

Havemøbler af plast 109 105 135 108 98 135 +37 

Hårde hvidevarer    628 422 382 -9 

Imprægneret træ 908 658 811 1.119 1.315 1.655 +26 

Jern og metal 3.642 3.628 3.576 3.018 3.119 3.036 -3 

Kabler 29 23 27 29 40 45 +12 

Køleudstyr (fx køleskab, frysere) 347 353 407 391 393 407 +4 

Affald til nedgravning på Rærup 

Kontrollerede Losseplads 862 586 569 848 2.103 4.972 +136 

Elpærer inkl. neonrør 13 15 15 14 19 13 -33 

Planglas 347 310 351 367 366 405 +4 

PVC 165 143 165 174 209 246 +18 

Sanitet og porcelæn 466 499 677 845 944 1.030 +18 

Træ til spånpladeproduktion 4.937 5.820 6.376 7.325 8.792 10.136 +15 

Tøj 279 240 346 288 265 743 +181 

Vinduesrammer med glas 331 339 434 419 486 556 +14 

I alt 67.014 63.785 64.674 64.855 68.284 70.229 +3 
        

I alt husholdningsaffald 127.716 124.092 124.248 122.316 127.159 130.147 +2 
 

Tabel 2: Husholdningsaffald fordelt på affaldsfraktioner 2015-2020. *30 % restaffald indsamles i 2020 i nedgravede containere 

I den yderste kolonne til højre ses forskellen i affaldsmængderne i procent fra 2019 til 2020. 

 

Hver husstand i Aalborg Kommune har i 2020 produceret 1.128 kg affald. 2020 har været et usædvanligt år pga. Covid-19. 

Mange har arbejdet hjemmefra, hvilket muligvis forklarer, at husholdningsaffaldsmængden er steget med 2 % fra 2019 til 

2020. Dog har der også været en befolkningstilvækst i kommunen, som har fået mængden af husholdningsaffald til at stige. 
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Renovation divisionen har de senere år arbejdet på, at der sker en optimal indsamling og behandling af affald med størst 

mulig ressourceudnyttelse, så det sikres, at ressourcerne bliver i kredsløbet så længe som muligt. Målet er at gavne miljøet 

og være med til at skabe en mere bæredygtig kommune. Et af målene er at få borgerne til at sortere mest muligt affald til 

genanvendelse. 

 

I den følgende tabel ses, hvordan husholdningsaffaldet er fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering i procent: 

 

Husholdningsaffald % fordeling på  

behandling 

2015 

% 

2016 

% 

2017 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2020 

% 

Genanvendelse 43 44 47 50 51 50 

Forbrænding 52 51 48 46 44 44 

Affald til nedgravning  5 5 5 5 5 6 

  Tabel 3: Husholdningsaffald fordelt på behandling i procent for 2015-2020. 

 

Af tabel 3 fremgår hvor meget der hhv. er indsamlet til genanvendelse, forbrænding og deponi de seneste år. Fordelingen 

illustreres i nedenstående figur, hvor det tydelig ses, at kurven blev knækket i 2017, hvorefter der er gået mere husholdnings-

affald til genanvendelse end til forbrænding.  

 

  
Figur 3: Husholdningsaffald fordelt på behandling i procent for 2015-2020.  
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I ressourceplanen for affaldshåndtering 2015-2020 ”Danmark uden affald” beregnes genanvendelsesprocenten uden haveaf-
fald og byggeaffald. Aalborg Kommunes genanvendelsesprocent beregnet efter Miljøstyrelsens beregningsmodel er 34,6 %.  
 
Af tabel 4 fremgår de affaldsfraktioner, der indgår i beregningsmodellen: 
 

Affaldsfraktion 
2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Restaffald 47.651 47.110 44.569 42.370 43.373 44.148 

Brændbart affald/storskrald 17.559 15.902 13.900 11.884 10.079 10.117 

Madaffald 0 0 0 0 0 0 

Hjemmekompostering 500 500 500 500 500 500 

Flasker/glas 3.240 3.380 3.387 3.600 3.909 4.178 

Pap & papir 8.757 8.538 8.712 8.210 7.926 7.749 

Plast til genanvendelse 194 317 406 484 654 713 

Plast og metal til genanvendelse  104 1.648 1.864 2.087 2.178 

Havemøbler af plast 109 105 135 108 98 135 

Jern og metal 3.642 3.628 3.576 3.018 3.119 3.036 

Kabler 29 23 27 29 40 45 

Træ til spånpladeproduktion 4.937 5.820 6.376 7.325 8.792 10.136 

I alt 86.619 85.427 83.236 79.390 80.578 82.936 

Heraf til genanvendelse 21.408 22.415 24.767 25.136 27.126 28.671 

Genanvendelsesprocent1 

(I alt/genanvendelse x 100) 

 

24,7 

 

26,2 

 

29,8 

 

31,7 33,7 

 

34,6 

Tabel 4: Affaldsfraktioner til beregning af genanvendelsesprocenten for Aalborg Kommune 2015-2020 

 

Genanvendelsesprocenten for Aalborg Kommune er steget med 10 % siden 2015, hvilket skyldes mere affald til genanvendelse 

og mindre affald til forbrænding.  

 

Målet for hele Danmark er, at denne genanvendelsesprocent skal bringes op på 55 % i 2025. Derfor vil der i de kommende år 

være mange initiativer med henblik på at øge andelen af affald til genanvendelse yderligere. Det sker ved løbende kampagner 

vedr. sortering af plast/metal og pap/papir i de kommende år og ved nye initiativer, se mere under de næste afsnit. 

 

5.1.1. Beskrivelse af de forskellige ordninger og initiativer 

 

Madaffald  
Det er politisk besluttet, at madaffald på sigt skal indsamles sammen med restaffald i samme container. Madaffald skal ind-

samles i grønne poser, som efterfølgende kan farvesepareres fra restaffaldet. Miljø- og Energiudvalget har i 2021 besluttet at 

al madaffald bioforgasses, og at restproduktet kan bringes ud til landmændenes jord som gødning. Dermed er den tidligere 

beslutning fra 2017, om at der ikke må tilføres plast til markerne som konsekvens af genanvendelse af madaffald, omgjort. 

Grunden hertil er, at Aalborg Kommune sammen med andre interessenter aktivt har bidraget til udviklingen af teknikker, som 

skulle nedbringe indholdet af plast i restprodukter, der udbringes på markerne. De seneste analyser viser, at der er sket en del 

udvikling af teknologien, som reducerer indhold af plast i restproduktet, som årligt ville blive tilført markerne. Tilførslen af plast 

er for Aalborg Kommune beregnet til 13 kg plast pr. år med den teknologi, der pt. er tilgængelig. Dette er en reducering på 99,7 

% i forhold til beregningen af forurening med plast på 1-7 ton i 2017. På baggrund af dette fremskridt har Miljø- og Energiud-

valget omgjort sin tidligere beslutning; i stedet skal der arbejdes på at al madaffald bioforgasses, og at restproduktet kan bringes 

ud til landmændenes jord som gødning. 

 

 

 
1 I Bekendtgørelse om affald nr. 2159, som trådte i kraft 1. januar 2021, er der krav om, at genanvendelsen fremadrettet bl.a. skal måles på 

den reelle genanvendelse og ikke som hidtil på de indsamlede mængder. Forudsætningerne for den fremtidige beregningsmodel er på nu-

værende tidspunkt ikke meldt ud fra Miljøstyrelsen. 
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Restaffald 
Restaffald er det affald, som ikke kan genanvendes, og som energiudnyttes. Hver husstand har i 

2020 i gennemsnit afleveret 383 kg restaffald. Mængden af restaffald er steget med 2 % siden 

2019, hvilket bl.a. tilskrives covid-19, hvor medarbejderne har været hjemme, og ikke fx på arbejde 

eller i skolen. Samlet set udgør restaffald i 2020 omkring 34 % af den totale affaldsmængde pr. 

husstand, som er 1.128 kg pr husstand pr. år. 

 

Miljø- og Energiudvalget besluttede i 2016, at der skal udleveres poser til restaffald for at højne 

arbejdsmiljøet for de ansatte, forhindre lugtgener og gøre klar til endnu en pose, når der skal ind-

samles madaffald, se mere under madaffald. 

 

Alle kommunens borgere får derfor en gang årligt udleveret 150 stk. plastposer til indsamling af 

restaffald. Ekstra poser kan bestilles på Aalborg Forsynings hjemmeside til levering på hjemadres-

sen.  

 

 

 

Plast/metal, minielektronik, batterier og elpærer  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved enfamiliehuse er der todelte containere. I det ene rum kan papir og småt pap afleveres, og i det andet rum kan plast og 

metal afleveres. Minielektronik, elpærer og batterier indsamles i gennemsigtige plastposer, som kan sættes på en krog på 

containeren.  

 

Ved etageboliger og andre relevante steder i kommunen er der leveret fælles containere, kuber samt nedgravede containere.  

 

I 2016-2020 blev der indsamlet følgende via denne ordning:  

Tabel 5: Indsamlet mængde fra den 22. november 2016 - 2020  

 

Som det ses på de indsamlede mængder, har borgerne taget godt imod ordningen. Der er i gennemsnit blevet indsamlet om-

kring 19 kg plast og metal pr. husstand i år 2020. 

 

Alt plast og metal køres til sorteringsanlægget på I/S Reno Nord, hvor det sorteres i forskellige plast- og metaltyper, presses i 

baller og sendes videre til genanvendelse, se mere under afsnit 5.1.2. Sorteringsanlæg for plast og metal. 

 
2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Plast og metal  104 1.648 1.864 2.087 2.178 

Minielektronik 1,5 9 6 7 7 

Elpærer 0,7 4 3 3 2 

Batterier 6,4 30 30 35 39 

Foto: Plast og metal i container Foto: Minielektronik og batterier i klar plastpose på krog 
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Den indsamlede minielektronik sorteres  

og genanvendes. Minielektronik indeholder 

bl.a. aluminium, guld, sølv og kobber samt 

plast og metal. 

 

Elpærer bliver skilt ad og genanvendt til nye 

produkter. Nogle elpærer indeholder bl.a. 

kviksølv, som opsamles og genanvendes, 

så det ikke forurener miljøet.  

 

Batterier indeholder bl.a. jern og tungmetal-

ler, som kan genanvendes og blive til nye 

produkter.  

 

 

 

 

Papir og pap 
Mængden af papir- og papaffald fordeler sig på følgende indsamlingsordninger: 

 

Papir og pap, indsamlet i Aalborg  

Kommune fra husholdninger 

2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Papir og pap, husstandsindsamling  4.734 4.368 4.599 3.865 3.797 3.351 

Papir og pap, fuldt nedgravede containere - - - - 197 1.252 

Papir og pap, kuber og containere 2.981 3.145 2.920 2.903 2.481 1.472 

Papir, genbrugspladser 359 266 256 221 192 218 

Pap, genbrugspladser 690 766 981 1.220 1.259 1.455 

I alt papir og pap 8.764 8.545 8.727 8.209 7.926 7.749 

Tabel 6: Papir- og papmængder indsamlet i Aalborg Kommune 2015-2020.  

 

Af nedenstående figur fremgår de indsamlede mængder af papir/pap 2015-2020.  

 

 
Figur 4: Papir- og papmængder til genanvendelse 2015-2020.  

 

Mængden af det indsamlede papir og kartoner er siden 2015 faldet med 14 %. Faldet tilskrives at der uddeles færre reklamer 

på papir og at flere husstande tilgår information digitalt.  

 

Stort papemballage kan ikke afleveres i de små containere ved husstanden, det skal afleveres på en af de kommunale 

genbrugspladser. Det er der en del der har benyttet sig af. Papmængderne, der modtages på genbrugspladserne, er siden 
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2015 steget med 118 %, hvilket tilskrives den øgede nethandel og andet stort papemballage, som kommer fra indkøb af 

møbler, TV og lignende. 

 

Samlet blev der i 2020 i gennemsnit indsamlet 67 kg papir/pap pr. husstand, hvilket er omkring 3 kg mindre pr. husstand i 

forhold til 2019.  

 

Nedgravede containere i tætbyen 
Siden 2018 er der etableret nedgravede containere i hele Aalborg tætby.  

 

 

 

De nedgravede containere bliver som udgangspunkt pla-

ceret i sæt af 3 stk., hvor det ved hver affaldsø vil være 

muligt at aflevere: restaffald, pap/papir, plast/metal, 

glas/flasker, batterier, minielektronik.  

 

Der skal etableres ca. 1.000 nedgravede containere. Målet 

er, at borgerne får en afstand fra hoveddøren til nærmeste 

affaldsø på max. ca. 75 m. 

 

 

 

 

 

Til og med 2020 er der etableret 100 affaldsøer, dvs. ca. 300 nedgravede containere. Flere tjek af det affald, der er afleveres 

ved affaldsøerne, viser, at borgerne er gode til at sortere i de forskellige affaldstyper, og at der ikke er mange fejlsorteringer, 

hvilket gør, at der er god genanvendelse af affaldet i den efterfølgende proces.  

 

På følgende figur ses, hvor de nedgravede containere placeres i tætbyen. Etablering af nedgravede containere sker frem til 

2024. 

 

 

Figur 5:Områderne hvor der etableres omkring 1.000 nedgravede containere 

Foto: Affaldsøer Norgesgade 
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Sideløbende med etablering af nedgravede containere i tætbyen efterspørges nedgravede containere også på private area-

ler. Her har Renovation divisionen en fortløbende, rådgivende rolle primært i forhold til boligforeninger. 

 

Samtidig med etablering af nedgravede containere udfases eksisterende plastcontainere i tætbyen. Der er også i takt med,  

at antallet nedgravede containere øges, sket en udskiftning af renovationsbiler, da de biler, der i dag bruges til at tømme 

plastcontainere, ikke kan ombygges til at tømme nedgravede containere. 

 

Nedgravede containere på privat grund 
Siden 2005 er der blevet etableret nedgravede containere på privat grund i Aalborg Kommune, og udviklingen forventes at 

fortsætte de kommende år. Af nedenstående figur fremgår udviklingen i antallet af nedgravede containere.  

 

 
Figur 6: Etablerede,nedgravede containere i Aalborg Kommune 2015-2020. 

  

I 2020 har der været et lille fald i indkomne sager til godkendelse ift. placering m.m. Dog kan man fortsat se en stigende inte-

resse i at udvide eksisterende affaldsøer, så beboerne har mulighed for at komme af med alle genanvendelige affaldstyper. 

Ved nogle eksisterende affaldsøer er der suppleret med kuber til genanvendeligt affald og specielt her ønsker flere boligfor-

eninger, at udvide med nedgravede containere, så forskønnelsen og et ensartet udtryk kan være med til at motivere til bedre 

sortering. 
 

For at gøre det lettere for arkitekter, entreprenører, ejere m.m. har Aalborg Forsyning udarbejdet en vejledning, hvor man 

både kan læse om affaldstyper, nøgletal for affaldsmængder, beskrivelse af forskellige containertyper og nok så vigtigt krav 

til placering.  

 

Pga. nye og ændrede biler til tømning af nedgravede containere samt en større erfaring indenfor området, har det med tiden 

vist sig, at det er nødvendigt at foretage ændringer af eksisterende adgangsveje og placeringer ved enkelte affaldsøer. 

Denne proces er Aalborg Forsyning løbende i gang med i et tæt samarbejde med de involverede parter.    

 

Det er fortsat et krav ved flere større udstykninger eller byggeprojekter, at der skal etableres nedgravede containere. Men 

også de steder, hvor det ikke er et krav iflg. lokalplanen, kan man se bygherres interesse i at etablere nedgravede containere 

for at minimere lugtgener, optimere sortering og integrere affaldshåndteringen i den arkitektoniske helhed for området. 

 

Haveaffald i haveaffaldscontainere 
I 2016 blev der etableret en ordning for indsamling af haveaffald i øvrig by. De husstande, der har en haveaffaldscontainer, 

får afhentet haveaffald, som enten komposteres eller går til biobrændsel. Der er også mulighed for at aflevere bundter med 

haveaffald til indsamlingsordningen.  

 

Følgende mængder blev indsamlet i perioden 2017-2020. 

Tabel 7: Indsamlet mængde haveaffald ved husstandene 2017-2020 
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Udvikling i etablering af nedgravede containere 2015 - 2020

Restaffald

Papir og pap

Flasker og glas

Plast og metal

Mængder  2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Haveaffald 1.729 4.258 4.926 4.772 
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Bestillerordning 
 

Bestillerordningen blev indført i 2009. Bestillerordningen fungerer ved, at bor-

gerne kan bestille en afhentning af store ting. Viceværter har også mulighed for 

at benytte ordningen og bestille afhentning af store ting for beboerne. Bestiller-

ordningen er en ekstra service til de borgere, som ikke selv har mulighed for at 

komme på kommunens genbrugspladser. Af følgende tabel fremgår hvor meget, 

der er afhentet via denne ordning.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 8: Affaldsfraktioner opgjort på mængde, der er afhentet 2015-2020.  

 
Som det ses, er mængden af det, der afhentes via bestillerordning ikke høj, hvilket forklares ved, at ordningen ikke har været 

i fokus. Det forventes, at der i de kommende år vil ske en stigning i mængderne pga. en forøget informationsindsats. 

 

IT 
 

 

 

Der implementeres/udvikles løbende IT-redskaber, som sik-

rer, at Renovation divisionen følger udviklingen. I 2020 har 

der været fokus på at udvikle og tilpasse administrationssy-

stemet, så alle indsamlingsruter i Renovation divisionens bil-

park nu anvender administrationssystemet. 2020 blev også 

året, hvor Microsoft Teams for alvor er blevet et nøgleværk-

tøj, specielt i administrationen, hvor systemet sikrer mulighe-

den for onlinemøder og digitalt samarbejde.  

 

 

 

 

 
Foto: Chauffør, som betjener IT i bilen 

 

I 2021 arbejdes der videre med at udbrede Microsoft Teams som en fælles samarbejdsplatform.  

2021 vil også byde på fokus omkring test af fyldemeldere (sensorer), og en mere dynamisk ruteplanlægning. 

 

Mængder  2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Brændbart 89 103 129 116 125 136 

Jern 24 29 16 4 11 15 

Hvidevarer 23 35 39 25 30 32 

Kølemøbler  32 34 40 35 30 43 

Elektronik 4 3 4 2 3 2 

I alt 172 204 228 182 199 228 

Foto: Afhentning af stort affald 
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Sorteringsguide 
 

I 2019 lancerede Renovation divisionen en sorteringsguide, som skal være med til at gøre 

det nemmere for borgerne at sortere affald. Der er mulighed for at søge bestemte typer af-

fald og få svar på, hvordan affaldet sorteres korrekt. Sorteringsguiden kan downloades som 

app.  

Udover hjælp til sortering er der også følgende funktioner: 

• Næste afhentningsdato for affald 

• Bestillerordning 

• Mulighed for at give besked om uafhentet affald 

 

 

 

 

 

Skoleundervisning 
Skoletjenesten har, som så meget andet, haft hårde odds i 2020 pga. Covid-19-restriktionerne. Men trods smitterisiko og 
hjemsendte elever er det alligevel lykkes at besøge omkring 1.000 elever rundt på 15 af kommunens skoler. Mange i forbin-
delse med, at skolerne har igangsat sortering af affald. 

I løbet af året har det været nødvendigt at nytænke al undervisning for at begrænse den tætte kontakt. Det har bl.a. resulteret 
i, at besøgene nu udelukkende foregår udenfor i skolegården. Alle aktiviteter er gennemtestede - nogle er gemt væk til efter 
Covid-19-restriktionerne, mens nye og mere sikre aktiviteter er tilføjet undervisningsprogrammet. Dette kombineret med intro-
ducerende videoklip til klasserne i forbindelse med besøget, har vist sig at være et godt og lærerigt alternativ til den tidligere 
undervisning.  

 

Figur 7: Besøg i 4. klasserne på Nibe Skole - med afstand 

Det har været meget begrænset mht. efterspørgslen på rundvisninger på genbrugspladserne i 2020, og de store events som 
f.eks. Naturvidenskabsfestivallen i Zoo, hvor mange ellers besøger skoletjenestens stand, har selvfølgelig været aflyst.  

Skoletjenesten blev sidst på året lukket ned for besøg af sikkerhedsmæssige årsager, og når den lukker op igen i 2021, vil 
det være med ny inspiration fra undervisningen i 2020. På den måde har Covid-19 være med til at åbne op for nye alsidige 
vinkler på undervisningsområdet.  
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Sociale medier 
I løbet af 2020 har Covid-19 fyldt en del – også i kommunikationsindsatsen. Renovation divisionen har dog fortsat haft fokus 

på løbende at motivere og inspirere til mere sortering. Der har været fokus på færre 

fejlsorteringer igennem Aalborg Forsynings profil på Facebook, og der har været 

konkrete tips med hverdagen i fokus.  
 

Indsatsen blev i foråret suppleret af en digital undersøgelse blandt borgerne i Aal-

borg Kommune. Undersøgelsen gav et indblik i sorteringsadfærden, motivations-

faktorer og barrierer for mere sortering i hverdagen. Undersøgelsen bliver bl.a. 

brugt til planlægningen af indsatserne for 2021.  

 

I andet halvår af 2020 oprettede Aalborg Forsyning desuden en profil på Instagram, 

Instagram giver bedre mulighed for storytelling og direkte interaktion med målgrup-

pen, som især er de yngre 18-34 årige. Instagram suppleres med en indsats på Fa-

cebook, hvor det især er de 44-65 årige, der dominerer statistikken. Tilsammen bi-

drager begge platforme til at der kan laves differentieret og modtagerorienteret ind-

hold til borgerne og følgere.  

 

I forbindelse med årets Bæredygtighedsfestival deltog Aalborg Forsyning digitalt med fælles grønne budskaber via profiler på 

Facebook, Instagram og LinkedIn. Budskaber om bl.a. sorteringsguide og sortering af papkartoner mv. ramte i løbet af en 

uge over 100.000 personer på tværs af platformene. 

 

Lancering af nyt website  

Det skal være nemt at være kunde hos Aalborg Forsyning. Den oplevelse skal kunderne også have digitalt. Derfor har der 

været stort fokus på at forbedre brugeroplevelsen og omstrukturere og forenkle indholdet, så henvendelser til kundeservice 

samtidig mindskes. Den nye website blev lanceret i sommeren 2020 og har bl.a. fokus på: 

 

1. Kunderne – både privat og erhverv – og deres topspørgsmål fx bestilling af ekstra container, afhentning af stort af-
fald  

2. Overholdelse af lov om webtilgængelighed og fokus på optimeret brugervenlighed  
3. Et moderne og nutidigt design, der overholder Aalborg Forsynings designguide  
4. Branding gennem grønne projekter. 

 

Indsats til mere og bedre sortering ved etageboliger 
For at opnå mere og bedre sortering ved etageboliger har flere undersøgelser vist, at der er behov for kommunikation målrettet 

beboer i etageboliger. Derfor blev i 2020 gennemført flere initiativer forbeholdt beboerne i etageboliger. Pga. Covid-19 var 

initiativerne begrænset til at være digitale, således at der var forskellige opslag på de sociale medier, som skulle være med til 

at hjælpe borgerne til en bedre sortering. 

 

 

 

I fremtiden vil der også være initiativer, hvor borgerne inviteres til et åbent hus-arran-

gement på sorteringsanlægget. Her bliver der mulighed for at se, hvordan plast og 

metal bliver sorteret. Ligeledes fås et billede af, hvad fejlsorteringer kan få af konse-

kvenser.  

 

Også i 2021 vil der være kontrol af læssene med plast og metal, så der på baggrund 

af eventuelle fejlsortering kan laves indsatser, som hjælper til en bedre sortering.  

 

 

 

 

Foto: Opslag på de sociale medier 
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5.1.2. Sorteringsanlæg for plast og metal 

 

Aalborg Kommune har i samarbejde med Jammerbugt og Mariagerfjord Kommune etableret et sorteringsanlæg til plast og 

metal på I/S Reno-Nord. Anlægget sikrer lokal kapacitet til at håndtere blandet plast og metal til genanvendelse. Reno-Nord 

undersøger løbende mulighederne for den bedste afsætning af materialerne. Der arbejdes for øget samarbejde med lokale 

virksomheder for at sikre lokale arbejdspladser og reducere transporten. 

5.1.3. Cirkulær økonomi og virksomhedssamarbejde 

Renovation divisionen har siden 2017 gjort en særlig indsats for at øge genbrug, genanvendelse og upcycling i Aalborg og 

Nordjylland gennem samarbejde med nordjyske, små og mellemstore virksomheder. Projektindsatsen tager afsæt i de ting, 

som borgerne indleverer på kommunens genbrugspladser, og som på sigt kan danne basis for etablering af en økonomi, der 

kan skabe nye arbejdspladser og medvirke til grøn omstilling.  

På genbrugspladserne Over Kæret og Sundsholmen har der siden 

2018 været en fraktion med cykler til genbrug. I 2019 er der anslået 

blevet repareret og gensolgt 2.000 cykler via samarbejde med gen-

brugsspecialiserede cykelhandlere, samt sociale projekter. Konkret er 

der startet to helt nye virksomheder, hvis forretning udelukkende er 

baseret på videresalg af istandsatte genbrugsbrugscykler. To af Reno-

vations samarbejdsvirksomheder har i løbet af 2020 skiftet til bedre lo-

kaler for at udvide aktiviteterne.  
 

I 2020 er der koblet yderligere en professionel cykelhandler på, samt 

en almennyttig genbrugsbutik som videresælger cyklerne i den stand 

de står i.  Estimat på mængden af cykler til reparation og gensalg lig-

ger lavere i 2020 pga. Covid-19. 

 

 

Foto: Aflæsning af plast og metal på sorteringsanlægget 

Foto: Cykler på genbrugspladsen 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitgM7o-vLaAhXGbZoKHZ61DiAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.danskaffaldsforening.dk/nyheder/debat/debat-danske-kommuner-leverer-paa-plastikdagsordenen&psig=AOvVaw1gh4k1uCwa2mC2tS-3D_F6&ust=1525760293966617
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Genbrug af hårde hvidevarer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronikaffald udgør et globalt miljøproblem, som bedst løses gennem et vidtgående, tværgående samarbejde. Renovation 

divisionen har derfor i samarbejde med landsdækkende aktører taget initiativ til at få sat gang i genbrug af elektronikproduk-

ter indleveret på genbrugspladserne. Samarbejdets primære fokus har været at få skabt rammerne for reparation, og gensalg 

af kasserede hvidevarer fra genbrugspladserne.  Dette er lykkedes, og genbrug er nu et formuleret indsatsområde for hvide-

vare producenternes brancheorganisation med et formuleret mål om at genbrugsmarkedet udgør 5% i 2025.  
 

Den grundlæggende model er, at den professionelle hvidevarereparatør udvælger de genbrugsegnede produkter direkte på 

genbrugspladsen. Hvidevarerne repareres og sælges med fuld garanti og reklamationsret. Den første nordjyske virksomhed 

er startet op på baggrund af projektsamarbejdet, og er i stadig vækst. I 2019 blev der udtaget 200 hvidevarer til genbrug med 

en estimeret C02 besparelse på 60 tons. Denne mængde har ligget på samme niveau i 2020, men forventes øget i 2021, 

hvor der sættes fokus på at øge effektiviteten på udtagning til genbrug.  

 

Genbrug af fladskærme 
I samarbejde med den kollektivordning, der har ansvaret for håndtering af fladskærme indleveret som affald, kører Aalborg 

Forsyning Renovation divisionen et forsøg med det mål at sikre direkte genbrug og genbrug af komponenter. Når fladskær-

mene behandles skånsomt ved indleveringen på genbrugspladsen, kan der udtages skærme til direkte genbrug, samt udta-

ges displays der testes og gensælges som komponenter til nye produkter. På genbrugspladserne i Aalborg har indsatsen 

bestået i, at fladskærmene afleveres så skånsomt som muligt, hvilket har resulteret i en genbrugsprocent, der er 5 gange 

højere end landsgennemsnittet.  

 

Genbrug af Europaller 
Europaller, der før blev sendt til genanvendelse til brug for spånpladeproduktion, udtages nu til direkte genbrug og bringes 

ind i transportsystemet igen via virksomheder med speciale indenfor gensalg af paller, samt til eget brug i kommunale enhe-

der. Fraktionen er indført på alle genbrugspladser.  

 

Genbrug af EPS (flamingo) 
I samarbejde med Netværk for Bæredygtig Udvikling Nordjylland og EPS-branchen er der indledt et samarbejde, hvor forsøg 

er igangsat med indsamling af EPS til genanvendelse på flere en række genbrugspladser. EPSen komprimeres 1:50 ved en 

socialøkonomisk virksomhed og sendes derefter retur i kredsløbet til brug for fremstilling af ny EPS.  
 

Foto: Hårde hvidevarer kontrolleres med henblik på genbrug. 
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Samarbejde med humanitære organisationer om direkte genbrug 

 

Aalborg Forsyning Renovation divisionen har i samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen etableret et kommu-

nalt genbrugsprojekt ”GPS’en Sundsholmen”, hvor en gruppe mennesker bliver beskæftiget med sortering og renovering af 

ting, der er afleveret af kommunens borgere til genbrug på genbrugspladserne. På alle genbrugspladser er der sat containere 

eller telte op, hvor borgerne kan indlevere varer og produkter til direkte genbrug. 

Beskæftigelsesprojektet ligger ved siden af Genbrugspladsen Sundsholmen. Beskæftigelsesprojektet har også en genbrugs-

butik, hvorfra projektet sælger indleverede genbrugseffekter. Hvert år uddeles overskuddet fra salget til forskellige humani-

tære organisationer i Aalborg Kommune.  

 

Der er på alle genbrugspladser etableret en mulighed for borgerne kan indlevere materialer til genbrug. Der er afhentningsaf-

taler med humanitære organisationer på samtlige genbrugspladser. Mængderne indleveret til genbrug er stigende.  

 

Ressourcehal til optimering af direkte genbrug 
I 2019 har Aalborg Forsyning Renovation divisionen igangsat projekt ”Ressourcehal”. Målet er via en fælles lagerhal at un-

derstøtte en mere optimal udnyttelse af det borgerne og humanitære organisationer indleverer som "direkte genbrug" på gen-

brugspladserne. Der er fokus på dels materialer kasseret af de enkelte humanitære organisationer, da de ikke kan afsætte 

det og på de ting, der kræver reparation. På den måde kan det sikres at det, den ene organisation ikke kan afsætte, kan en 

anden måske afsætte. Ligeledes øges afsætning, hvis ting repareres. På den måde kan vi være med til at sikre mere til di-

rekte genbrug, og at der er mindre som sendes til genanvendelse samt at forbrænding mindskes. Der vil i 2021 været et for-

sat fokus på at sikre en højere genbrugsprocent på de indleverede materialer gennem test af forskellige afsætningskanaler.  
 

  
 

Foto: Genbrugsbutik ved Genbrugspladsen Sundsholmen 

Foto: Afleveret af borgerne til direkte genbrug 
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5.1.4. Nordjyllands Ressourcepark 

Renovation divisionen og I/S Reno-Nord planlægger i fællesskab en ressourcepark på arealer med direkte tilknytning til I/S 

Reno-Nords nuværende faciliteter i Aalborg Øst. Det er ambitionen, at den nye ressourcepark skal være et kraftcenter i af-

faldshåndteringen både i Aalborg Kommune og i Nordjylland. 

 

Aalborg Kommune har høje ambitioner for at sikre bæredygtig håndtering og ressourceudnyttelse af affald - både til gavn for 

miljø og økonomi. Det er en indsats, der understøtter Aalborg Kommunes målsætning om at være fossilfri i 2050. 

 

Derfor har I/S Reno-Nord og Renovation divisionen etableret et stærkt partnerskab, som skal virkeliggøre en ny vision for den 

måde, hvorpå der tænkes minimering, håndtering, genbrug, genanvendelse og energiudnyttelse af affald i det, der foreløbigt 

kaldes Nordjyllands Ressourcepark. 

 

Med planen for Nordjyllands Ressourcepark er det i høj grad også ambitionen at skabe en park, hvor der i fællesskab med 

borgere, virksomheder og organisationer kan tænkes nye kreative tanker og løsninger ift. affaldsminimering, genbrug og gen-

anvendelse til gavn for miljø og økonomi. 

 

Konkret betyder planerne bl.a.: 

 

• At alle de nuværende faciliter på Over Bækken 2 flytter til nye faciliteter i den kommende ressourcepark. 

• At sortering, oplag, behandling, genbrug og genanvendelse af affald samles et sted, hvilket giver mindre transport, 

lettere arbejdsgange. 

• At der etableres en ny og moderne genbrugsplads, der skal tage noget af presset af genbrugspladsen på Over Kæ-

ret. 

• At aktører fra affaldsområdet inviteres ind i ressourceparken til at samarbejde om fremtidens løsninger på affalds-

håndtering, genanvendelse, affaldsminimering, cirkulær økonomi mm. som en del af Aalborgs grønne testcenter. 

 

Projektets organisering er etableret ultimo 2020, og det samlede projekt forventes at være operationelt i 2024-25. 

 

  

Foto: Foreløbig visualisering af ressourceparken 



 

 

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelse 2020 for Renovation divisionen  Side 29 af 60 

 

 

5.1.5. Erhvervsaffald 

Erhvervsaffald er det affald, der produceres af virksomhederne i kommunen. Siden 2010 har Renovation divisionen som 

følge af den nationale lovgivning ikke indsamlet genanvendeligt erhvervsaffald, ud over ved kommunale institutioner og ved 

ejendomme med blandet bolig og erhverv. 

 

Erhvervsaffald, håndteret af Aalborg Forsyning Renovation divisionen 

I det følgende er en opgørelse over det erhvervsaffald, Aalborg Forsyning Renovation divisionen har håndteret:  

Tabel 9: Erhvervsaffaldsmængder, som Aalborg Forsyning Renovation divisionen har håndteret 2015-2020. Totalmængden er faldet med 

ca. 27 % siden 2015, og med 6 % siden 2019. * beregnet mængde 

 

Erhverv sorterer som udgangspunkt deres affald på matriklen og får afhentet affald til genanvendelse af private firma. Dog 

henter Aalborg Forsyning, Renovations divisionen restaffald ved alle kommunens erhverv. Som det ses i tabellen, så er rest-

affaldsmængden faldet de senere år, 17 % fra 2019 til 2020, hvilket bl.a. tilskrives, at der sker mere sortering til genanven-

delse ved erhvervene. Mindre erhverv har mulighed for at aflevere affald på kommunens genbrugspladser. I 2020 har knap 

17.000 virksomheder besøgt genbrugspladserne. 

 

Kommunale institutioner 
 

 

 

 

Aalborg Forsyning Renovation divisionen tilbyder afhent-

ning af papir/pap og plast/metal hos kommunale institutio-

ner. Det er nu besluttet at alle kommunale institutioner se-

nest i 2021 skal være tilsluttet en ordning, som sikrer ind-

samling af affald til genanvendelse. I 2020-21 arbejdes der 

videre med at implementere indsamling af genanvendeligt 

affald ved de kommunale institutioner. 

 

 

 

 

 

  

Erhvervsaffald, Aalborg Forsyning Reno-

vation divisionen 

2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Erhvervsaffald til genbrugspladserne* 610 642 877 1.086 1.296 2.381 

Batterier 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0 

Restaffald 6.885 6.722 6.156 5.707 5.544 5.533 

Restaffald storcontainer 12.981 11.870 10.470 10.605 9.396 7.720 

Elektronik 226 208 179 152 164 64 

Farligt affald 8 3 7 8 9 8 

Flasker og glas 16 24 26 47 32 0 

Hårde hvidevarer    0,4 0 0 

Lysstofrør 1 1 1 0,2 0 0,14 

Køleudtyr (fx køleskab, fryser mm.) 0 0 0 0,3 0,3 0 

Papir/pap til genanvendelse 148 206 170 171 144 105 

Plast til genanvendelse  1 0 22 28 27 

Specielt sygehusaffald 11 10 9 3 16 14 

Storcontainer, brændbart 846 896 547 400 233 5 

Storcontainer, til nedgravning 0 15 15 21 30 6 

I alt erhvervsaffald 21.733 20.599 18.457 18.224 16.893 15.862 

Foto: Restaffaldsbilen besøger en børnehave 
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5.2. Status 2020 for genbrugspladserne og garageanlægget 
I det følgende er der en beskrivelse af garageanlægget og en beskrivelse af de kommunale genbrugspladser. Der er en op-

gørelse af modtagne affaldsmængder, antal besøg på genbrugspladserne, en status på det seneste miljøtilsyn mht. støj, 

støv- og lugtforhold, og om der har været klager i forbindelse med driften på genbrugspladserne. Da året 2020 har været 

usædvanligt pga. Covid-19 kan opgørelserne for 2019 og 2020 ikke direkte sammenlignes. 

 

Besøg på genbrugspladserne 
Aalborg Kommunes husstande er rigtigt gode til at bruge genbrugspladserne. I nedenstående ses hvordan besøgene fordeler 

sig på de seks kommunale genbrugspladser i perioden 2017-2020. 

 

 
Figur 8: Besøg i perioden 2017 - 2020 fordelt på kommunens seks genbrugspladser 

 

De senere år har der samlet været knap 800.000 besøg på genbrugspladserne. I 2020 var der heraf registreret ca. 17.000 

virksomheder. På Genbrugspladsen Over Kæret kom der 10 % færre besøgende i 2020 i forhold til 2019. Dette skyldes bl.a., 

at genbrugspladsen i ca. 14 dage var lukket pga. Covid-19, og efter åbningen modtog genbrugspladsen i en periode ikke 

haveaffald. Borgerne skulle aflevere haveaffald fra genbrugspladserne Over Kæret og Sundsholmen direkte på Affalds- og 

Genbrugscenter Rørdal eller på de øvrige genbrugspladser. På Genbrugspladsen Over Kæret blev der ligeledes etableret 

adgangsbegrænsning på max 20/25 biler på pladsen. Adgangsbegrænsingen medførte til tider store køer, som fik borgerne 

og virksomhederne til at vælge en af de andre genbrugspladser. Adgangsbegrænsning er indført på alle genbrugspladser. 

 

De besøgende afleverede gennemsnitligt pr. besøg i beregnet kg:  

 

 
Figur 9: Kg affald der gennemsnitlig afleveres pr. besøg 2017 - 2020 på de seks genbrugspladser 

 

Det er tydeligt at se i figur 9, at der i 2020 afleveres betydelig mere affald pr. besøg på nogle af genbrugspladserne end de 

tidligere år. Ud over ovenstående affald afleveres der også en del til direkte genbrug på alle genbrugspladser. Denne 

mængde er ikke målt og er derfor ikke med i opgørelsen.  
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Affaldsmængder til genbrugspladserne 
Der blev afleveret knap 78.000 ton affald ved besøgene inkl. haveaffald og byggeaffald. Mængden på genbrugspladserne, 

som er en delmængde af opgørelsen af husholdningsaffaldet i tabel 2 er steget med 5 % siden 2019. I nedenstående figur 

ses, hvordan mængderne fordeler sig på genbrugspladserne:  

 

 
Figur 10: Affald, som er tilført genbrugspladserne i Aalborg Kommune 2015-2020. Mængderne er en delmængde af husholdningsaffalds-

mængden i tabel 1.  

 

Det modtagne affald fordeler sig på følgende måde på behandling:  

 

 

 

65 % til genanvendelse 

14 % til forbrænding 

13 % til nedgravning på en losseplads 

  8 % jord 

 

 
Figur 11: Affald fordelt på behandling i procent for 2020. 

 

Der har været et fald på 1 % af det affald der afleveres til genanvendelse, ligeledes er mængden af affald til forbrænding fal-

det med 1 %, til gængæld er det affald, der graves ned på en losseplads, steget med 2 %. Størstedelen, 65%, af det affald, 

der afleveres på genbrugspladserne, går til genanvendelse.  

 

Fremtidens genbrugsplads: Der er igangsat et projekt om fremtidens genbrugsplads, hvor der bl.a. er fokus på genbrugs-

pladsens funktioner, tilgængelighed og vejledning frem for kontrol. Projektet kan bl.a. danne grundlag for modernisering af de 

eksisterende pladser. 

 

Haveaffald til landbruget: Landmænd får fra nogle genbrugspladser den bløde del af det modtagne haveaffald til jordbrugs-

formål, hvor landmændene selv står for komposteringen inden anvendelsen. Ligeledes har landmænd mulighed for uden be-

regning at afhente landbrugskompost på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Den landbrugskompost, der fremstilles her, er 

analyseret, så landmanden ved, hvad han får. Målet er, at flere landmænd vil bruge det haveaffald, som borgerne afleverer på 

genbrugspladserne som næringsstoffer til deres landbrugsjord. En sådan genanvendelse med kompostering og nedpløjning 

hos landmanden vil såvel miljømæssigt som økonomisk være en optimering.  

 

Fokus på affald til nedgravning: Der igangsættes initiativer, som skal være med til at reducere det affald, der afleveres til 

nedgravningen. En midlertidig kortlægning har vist, at der i containeren med genanvendeligt byggeaffald afleveres så meget 

forkert, fx asbest, almindeligt affald, som gør det er umuligt at genanvende byggeaffaldet og at det hele i stedet graves ned. 
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5.2.1. Genbrugspladsen Over Kæret 

Genbrugspladsen Over Kæret er den mest besøgte genbrugsplads i kommunen. I 2020 har der været 313.511 besøg på 

genbrugspladsen, heraf var 5.830 virksomheder. Antallet af besøg svarer til ca. 900 besøg pr. dag.  

 

Antal besøg 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Husstande 357.637 350.173 362.506 350.138 343.583 307.681 

Virksomheder  430* 1.042 1.463 3.403 5.830 

I alt  350.603 363.548 351.601 346.986 313.511 

Tabel 10: Registrerede besøg på Genbrugspladsen Over Kæret 2015-2020. Registreret fra 2. maj 2016. 

 
Antallet af besøg på Genbrugspladsen Over Kæret er faldet med 10 % siden 2019. Grunden er bl.a. Covid-19. Genbrugs-

pladsen har været lukket i en periode i 14 dage og i den efterfølgende måned kunne der ikke afleveres haveaffald på gen-

brugspladsen.  

 

Modtagne mængder 
Af følgende tabel fremgår de mængder affald, der er modtaget på Genbrugspladsen Over Kæret 2015-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11: Affaldsmængder, afleveret på Genbrugspladsen Over Kæret i perioden 2015-2020. Mængden af det affald, der modtages  

på genbrugspladsen, er faldet med 1 %. I 2020 skønnes 3,3 % af totalmængden at være erhvervsaffald, hvilket svarer til 930 ton.  

 

Der afleveres gennemsnitlig 90 kg affald pr. bil, der besøger genbrugspladsen, hvilket er 8 kg mere pr. bil end i 2019. 

 

I den følgende tabel ses udviklingen i procent på hhv. genanvendelse, forbrænding, deponering og jord. 

 

Indleverede mængder 

Over Kæret 

2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Brændbart affald 7.164 6.118 6.820 5.914 4.843 4.383 

Byggeaffald til nedgravning 2.679 2206 2.449 2.391 2.787 2.966 

Trykimprægneret træ  283 335 368 482 565 

Asbest 334 333 273 370 386 500 

Isoleringsmaterialer  117 128 107 117 152 

Byggeaffald til genanvendelse 3.688 3.519 3.814 4.244 3.808 3.233 

Dæk 53 56 51 55 45 65 

Elektronikaffald  452 436 380 405 443 459 

Farligt affald 146 137 142 171 176 205 

Flasker og glas 317 417 468 587 673 459 

Haveaffald 7.908 8.096 6.997 6.418 6.729 5.162 

Havemøbler 38 39 50 37 44 54 

Hårde hvidevarer    251 120 70 

Jern og metal 1.422 1.416 1.405 1.158 1.122 1.173 

Køleudstyr  

(fx køleskabe, frysere) 134 126 142 133 140 

 

135 

Lettere forurenet jord 2.084 2.080 2.227 2.086 2.350 2.440 

Lysstofrør 4 5 4 5 8 3 

Papir og pap 401 491 510 480 682 819 

Plast til genanvendelse 56 110 136 144 190 229 

Sanitet 
161 159 189 268 299 

359 

Træ til genanvendelse 
1.896 2.327 2.302 2.385 3.016 

3.632 

Tøj 
127 123 172 148 118 

330 

I alt  29.064 28.595 28.992 28.128 28.578 28.177 
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Over Kæret  

% fordeling på behandling 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

% % % % % % 

Genanvendelse 57 60 57 59 60 60 

Forbrænding 26 23 25 24 19 17 

Affald til nedgravning 10 10 11 10 13 15 

Jord 7 7 8 7 8 8 

I alt  100 100 100 100 100 100 

Tabel 12: Afleveret affald på Genbrugspladsen Over Kæret fordelt på behandling i procent 2015-2020.  

 

Genanvendelsesprocenten er den samme som i 2019, forbrænding er faldet med 2 %, mens mængden der afleveres til ned-

gravning, er steget med 2 %.  

 

Miljøtilsyn  
Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø gennemførte et miljøtilsyn den 23. september 2020. Tilsynet gav ikke anledning til  

bemærkninger.  

 

Støj-, støv-, lugtforhold  
Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Over Kæret ikke registreret støv- eller lugtproblemer i løbet af 2020. 

Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. 

 

Klager 
Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Over Kæret ikke registreret klager i løbet af 2020. 

 

Ny bygning til farligt affald 
I starten af 2020 blev der etableret en ny bygning til modtagelse af farligt affald på genbrugspladsen Over Kæret.  

 

 
Foto: Ny bygning til farligt affald på Genbrugspladsen Over Kæret  
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5.2.2. Genbrugspladsen Sundsholmen 

I 2020 har der været 195.006 besøg på genbrugspladsen Sundsholmen, heraf var 5.356 virksomheder. Antallet af besøg 

svarer til ca. 540 besøg pr. dag. 

 

Tabel 13: Registrerede besøg på Genbrugspladsen Sundsholmen 2015-2020. Antallet af besøg er steget med 3 % 

 

Modtagne mængder 
Af følgende tabel fremgår de mængder affald, der er modtaget på Genbrugspladsen Sundsholmen 2015-2020. 

 
Indleverede mængder  

Sundsholmen 

2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Brændbart affald 4.184 3.460 3.430 2.550 2.270 2.388 

Byggeaffald til nedgravning 

1.417 1.060 1.088 873 1.100 

 

1.659 

Asbest 223 134 172 285 306 402 

Trykimprægneret træ  185 204 269 280 334 

Isoleringsmaterialer  99 74 100 107 114 

Byggeaffald til genanven-

delse 3.100 3.164 3.268 3.195 3.263 

 

3.497 

Dæk 53 66 54 51 39 61 

Elektronikaffald 285 270 236 233 240 284 

Farligt affald 99 104 94 116 113 134 

Flasker og glas 158 220 192 228 252 261 

Haveaffald 5.623 4.719 4.432 3.415 3.997 3.204 

Havemøbler 26 21 37 23 18 31 

Hårde hvidevarer    145 123 120 

Jern og metal 1.006 982 899 791 865 547 

Køleudstyr (fx køleskabe, 

frysere mm.) 108 112 111 103 101 

 

98 

Lettere forurenet jord 1.386 1.234 1.396 1.271 1.504 1.717 

Lysstofrør 4 3 2 2 4 3 

Papir og pap 193 194 293 309 372 379 

Plast til genanvendelse 41 91 122 166 222 228 

Sanitet 108 103 179 278 260 214 

Træ til genanvendelse 1.365 1.714 1.989 2.254 2.615 3.016 

Tøj 64 62 105 90 72 207 

I alt  19.443 17.997 18.377 16.747 18.124 18.974 

Tabel 14: Affaldsmængder, afleveret på Genbrugspladsen Sundsholmen i perioden 2015-2020. Mængden af det affald der modtages på 

genbrugspladsen, er steget med 5%. Mængden af erhvervsaffald i 2020 skønnes at være på 3 %, som svarer til 570 ton.  

 

Affaldsmængden, der modtages på genbrugspladsen, er steget med 5 %, og der modtages gennemsnitlig 97 kg affald pr. bil, 

der besøger genbrugspladsen. 
 

I den følgende tabel ses fordelingen i procent på hhv. genanvendelse, forbrænding, deponering og jord. 

 

 

 

 

 

Antal besøg 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Husstande 194.220 195.977 196.480 188.188 185.843 189.650 

Virksomheder 2.451 2.177 2.082 1.805 2.573 5.356 

I alt 196.671 198.154 198.562 189.993 188.416 195.006 
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Tabel 15: Afleveret affald på Genbrugspladsen Sundsholmen fordelt på behandling i procent 2015-2020 

 

Genanvendelsesprocenten er faldet med 4 %, forbrænding er på samme niveau som i 2019, mens mængden der afleveres til 

nedgravning, er steget med 3 % og jord til nedgravning er steget med 1 %.  

 

Miljøtilsyn og miljøgodkendelse 
Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø gennemførte et miljøtilsyn i år december 2018. Miljøtilsynet gav ikke anledning til be-

mærkninger. 

 

Støj-, støv-, lugtforhold  
Der blev i oktober 2018 udarbejdet en støjredegørelse for Genbrugspladsen Sundsholmen.  

Konklusionen på støjmålingen er, at støjvilkårene overholdes/ikke er overskredet. 

 

På baggrund af støjredegørelsen er der foretaget en vurdering af støj i forbindelse med ekstra belastning fra virksomheder i 

formiddagstimerne. Vurderingen viser, at støjbelastningen holder sig inden for støjgrænserne. 

 

Der har i 2020 ikke været problemer mht. støv eller lugt på Genbrugspladsen Sundsholmen. Støvgener forhindres i tørre  

perioder ved bl.a. vådfejning. 

 

Klager   
I august 2020 har der i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Sundsholmen været én klage mht. støj. For at imøde-

komme den borger, der følte sig generet af støjen, blev der afholdt et møde på genbrugspladsen. På mødet blev der fundet 

en afklaring på problemstillingen og Renovation divisionen opfordrede borgeren til at tage kontakt igen, hvis der skulle opstå 

yderligere vedr. støj fra genbrugspladsen. Der er ikke sket mere i sagen. 

 

 
Foto: Aflevering af blød isolering på Genbrugspladsen Sundsholmen  

Sundsholmen  

% fordeling på behandling 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% % % % % % 

Genanvendelse 62 64 64 67 68 64 

Forbrænding 23 21 20 18 14 14 

Affald til nedgravning 8 8 8 7 10 13 

Jord 7 7 8 8 8 9 

I alt  100 100 100 100 100 100 
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5.2.3. Genbrugspladsen Storvorde 

I 2020 har der været 109.086 besøg på genbrugspladsen Storvorde, heraf var 2.787 virksomheder.  

Tabel 16: Registrerede besøg på Genbrugspladsen Storvorde. Registreret fra 12. maj 2016.  
 

Antallet af besøg er steget med ca. 7 %. Antallet af registrerede virksomheder, der besøger genbrugspladsen, steget med 

mere end 100 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modtagne mængder  
Af følgende tabel fremgår de mængder affald, der er modtaget på Genbrugspladsen Storvorde 2015-2020. 

 

Indleverede mængder 

Storvorde 

2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Brændbart affald 1.589 1.471 1.431 1.350 1.376 1.601 

Byggeaffald til nedgravning 410 283 100 194 233 504 

Asbest 80 63 116 223 212 244 

Trykimprægneret træ  29 88 154 187 252 

Isoleringsmaterialer  59 48 63 62 67 

Byggeaffald til genanvendelse 1.120 879 1.516 1.785 2.160 2.344 

Dæk 35 41 44 46 42 59 

Elektronikaffald 111 103 107 111 122 155 

Farligt affald 39 46 40 50 57 61 

Flasker og glas 169 175 149 159 128 146 

Haveaffald 2.992 3.020 3.055 2.474 2.888 2.604 

Havemøbler 14 12 16 14 10 19 

Hårde hvidevarer    96 70 60 

Jern og metal 501 489 458 481 494 541 

Køleudstyr  

(fx køleskabe, frysere mm.) 45 39 48 52 49 

 

60 

Lettere forurenet jord 607 703 803 737 1.008 1.176 

Lysstofrør 1 1 1 1 1 2 

Papir og pap 129 119 128 231 187 219 

Plast til genanvendelse 30 35 54 69 85 95 

Sanitet 67 73 101 110 172 203 

Træ til genanvendelse 754 855 925 577 1.437 1.548 

Tøj 47 24 32 52 34 100 

I alt  8.739 8.520 9.262 9.573 11.014 12.086 

Tabel 17: Affaldsmængder, afleveret på Genbrugspladsen Storvorde, år 2015-2020. Mængden af det affald, der modtages på genbrugsplad-

sen, er steget med 10 %. I 2020 skønnes erhvervsaffald at udgøre 2,7 % af totalmængden, hvilket svarer til 326 ton. 

Antal besøg 2016 2017 2018 2019 2020 

Husstande 64.597 97.209 94.196 100.441 106.299 

Virksomheder 94 147 238 1.104 2.787 

I alt 64.691 97.356 94.434 101.545 109.086 

Foto: Oversigt Over Genbrugspladsen Storvorde 
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Affaldsmængden, der modtages på genbrugspladsen, er steget med 10 %, og der modtages gennemsnitlig 111 kg affald pr. 

bil, der besøger genbrugspladsen. 

 

Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding, deponering og jord på følgende måde: 

 

Storvorde  

% fordeling på behandling 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% % % % % % 

Genanvendelse 68 68 71 71 71 67 

Forbrænding 19 19 17 17 14 14 

Affald til nedgravning 6 5 4 4 6 9 

Jord 7 8 8 8 9 10 

I alt  100 100 100 100 100 100 

Tabel 18: Afleveret affald på Genbrugspladsen Storvorde fordelt på behandling i procent 2015-2020. 

 

Genanvendelsesprocenten er faldet med 4 %, forbrænding er på samme niveau og mængden der afleveres til nedgravning 

er 3 %. Ligeledes er jord til deponering er steget med 1 %. Opgørelsen viser at der har været en generel stigning af det af-

fald, der afleveres til nedgravning. 

 

Miljøtilsyn 
Det seneste miljøtilsyn blev gennemført i september 2020. Miljøtilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Der er ved at 

blive udarbejdet en revision af miljøgodkendelsen for pladsen.  

 

Støj-, støv-, lugtforhold  
Støjbelastningen holder sig inden for støjgrænserne, og der afventes afgørelse fra miljømyndigheden mht.  ændrede driftsti-

der. 

 

Der er ikke registreret støv- eller lugtproblemer i løbet af 2020 i forbindelse med driften af Genbrugsplads Storvorde. Støvge-

ner forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. 

 

Klager 
Der er ikke registreret nogen klager i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Storvorde. 

  

Foto: Container hvor der kan afleveres farvede plast-havemøbler 
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5.2.4. Genbrugspladsen Nibe 

I 2020 har der været 76.999 besøg på Genbrugspladsen Nibe, heraf var 1.088 virksomheder. Antallet af besøg svarer til  

ca. 210 besøg pr. dag. 

Tabel 19: Registrerede besøg på Genbrugspladsen Nibe. Registreret fra 23. maj 2016. 
 

Antallet af besøg er steget med 12 %. Antallet af registrerede virksomheder, der besøger genbrugspladsen, steget med mere 

end 100 %.  

 

 
Foto: Oversigt over Genbrugspladsen Nibe 

Modtagne mængder  
Af følgende tabel fremgår de mængder affald, der er modtaget på Genbrugspladsen Nibe 2015-2020. 
 

 

Indleverede mængder 

Nibe 

2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Brændbart affald 969 872 954 991 665 801 

Byggeaffald til nedgravning 383 200 196 176 220 248 

Asbest 94 98 86 135 144 182 

Trykimprægneret træ  66 69 133 139 215 

Isoleringsmaterialer  34 42 44 47 38 

Byggeaffald til genanvendelse 1.078 926 1.044 1.174 1.185 1.437 

Dæk 22 24 26 26 26 26 

Elektronikaffald 81 81 92 106 100 106 

Farligt affald 35 35 35 42 44 53 

Flasker og glas 138 97 90 92 110 124 

Haveaffald 1.515 1.588 1.357 1.451 1.915 2.040 

Havemøbler 7 7 9 14 8 12 

Hårde hvidevarer    55 47 26 

Jern og metal 251 287 335 292 285 406 

Køleudstyr  

(fx køleskab, fryser mm.)  15 32 33 31 
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Lettere forurenet jord 392 465 714 504 561 724 

Lysstofrør 1 1 1 1 1 1 

Papir og pap 175 73 95 122 118 163 

Plast til genanvendelse 25 30 50 54,5 81 96 

Sanitet 67 80 104 106 113 149 

Træ til genanvendelse 403 448 572 747 831 966 

Tøj 33 23 27 18 32 92 

I alt  5.669 5.426 5.940 6.316 6.703 7.938 

Tabel 20: Affaldsmængder, afleveret på Genbrugspladsen Nibe i 2015-2020. Mængden af det affald, der modtages på genbrugspladsen,  

er fra 2019 til 2020 steget med 18 %. Erhvervsaffald skønnes at udgøre 3 % af totalmængden, hvilket svarer til 240 ton. 

Antal besøg Fra den 23. 

maj 2016 

2017 2018 2019 2020 

Husstande 39.741 67.942 68.273 68.399 75.911 

Virksomheder 88 197 206 434 1.088 

I alt  39.829 68.139 68.479 68.833 76.999 
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Affaldsmængden, der modtages på genbrugspladsen, er steget med 18 %, og der modtages gennemsnitlig 103 kg affald pr. 

bil, der besøger genbrugspladsen. 

 

Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding, deponering og jord på følgende måde: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 21: Afleveret affald på Genbrugspladsen Nibe fordelt på behandling i procent 2015-2020. 

 

Genanvendelsesprocenten er faldet med 1 %, forbrænding er på samme niveau, mens mængden der afleveres til nedgrav-

ning, er steget med 1 %, jord til på samme niveau som i 2019.  

 

Miljøtilsyn  
Det seneste miljøtilsyn på Genbrugspladsen Nibe gav anledning til enkelte bemærkninger, som er blevet afklaret. 

 

Støj-, støv-, lugtforhold  
Der er i år 2020 ikke registreret støv- og lugtproblemer på Genbrugspladsen Nibe. Støvgener forhindres i tørre perioder ved 

bl.a. vådfejning. 

 

Klager 
Der er ikke registreret klager vedrørende driften af Genbrugspladsen Nibe i 2020. 

 

 
Foto: Container fyldt med elpærer til genanvendelse  

Nibe  

% fordeling på behandling 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% % % % % % 

Genanvendelse 67 67 64 68 72 71 

Forbrænding 18 17 17 19 11 11 

Affald til nedgravning 8 7 7 5 8 9 

Jord 7 9 12 8 9 9 

I alt  100 100 100 100 100 100 
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5.2.5. Genbrugspladsen Gandrup 

I 2020 har der været 56.853 besøg på genbrugspladsen Gandrup, heraf var 963 virksomheder. Antallet af besøg svarer til  

ca. 160 besøg pr. dag. 
 

Tabel 22: Registrerede besøg på Genbrugspladsen Gandrup.  

 

Der har været en stigning af antallet besøgende på 4 %.   

 

 
Foto: Genbrugspladsen Gandrup 

Modtagne mængder  
Af følgende tabel fremgår de mængder affald, der er modtaget på Genbrugspladsen Gandrup i 2015-2020. 
 

Indleverede mængder 

Gandrup 

2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Brændbart affald 745 809 760 664 632 682 

Byggeaffald til nedgravning 324 188 235 277 433 363 

Asbest 122 86 102 109 129 179 

Trykimprægneret træ  59 62 83 84 114 

Isoleringsmaterialer  27 25 25 29 24 

Byggeaffald til genanven-

delse 874 793 913 902 949 

 

1.162 

Dæk 22 27 18 26 19 31 

Elektronikaffald 65 72 61 39 19 74 

Farligt affald 22 25 23 32 32 35 

Flasker og glas 137 127 110 80 72 82 

Haveaffald 1.672 1.571 1.560 1.315 1.679 1.443 

Havemøbler 13 8 9 8 9 11 

Hårde hvidevarer     27 36 

Jern og metal 268 287 325 318 300 296 

Køleudstyr (fx køleskabe, 

frysere mm.) 20 29 30 25 31 
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Lettere forurenet jord 271 201 293 170 260 308 

Lysstofrør 0 1 1 1 1 1 

Papir og pap 115 105 118 273 94 133 

Plast til genanvendelse 22 29 35 44 62 59 

Sanitet 45 58 72 65 80 92 

Træ til genanvendelse 358 363 432 507 636 687 

Tøj 6 8 12 11 10 30 

I alt  5.101 4.871 5.197 4.973 5.585 5.870 

Tabel 23: Affaldsmængder, afleveret på Genbrugspladsen Gandrup i 2015-2020. Totalmængden af det, der modtages på genbrugspladsen, 

er steget med 12 %. I 2020 skønnes 3 % af totalmængden at være erhvervsaffald, hvilket svarer til 175 ton. 

Antal besøg Fra 23. maj 

2016 

2017 2018 2019 2020 

Husstande 30.220 50.879 52.800 54.122 55.890 

Virksomheder 73 90 105 302 963 

I alt 39.829 50.969 52.905 54.424 56.853 
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Affaldsmængden, der modtages, er steget med 5 %, og der modtages gennemsnitlig 103 kg affald pr. bil, der besøger gen-

brugspladsen. 

 

Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding, deponering og jord på følgende måde: 

Tabel 24: Afleveret affald på Genbrugspladsen Gandrup fordelt på behandling i procent 2015-2020.  

 

Genanvendelsesprocenten er generelt høj på Genbrugspladsen Gandrup, men er faldet med 1 %, mængden til forbrænding 

er steget med 1 %, mens mængden til nedgravning og jord er på samme niveau som i 2019. 

 

Miljøtilsyn  
Der har været miljøtilsyn på Genbrugspladsen Gandrup i november 2018. Miljøtilsynet resulterede i enkelte småting, som er 

blevet afklaret.  

 

Støj-, støv-, lugtforhold  
Der er ikke registreret støj-, støv- eller lugtproblemer i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Gandrup i løbet af 2020. 

Støvgener forhindres i tørre perioder ved vådfejning. 

 

Klager 
Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Gandrup. 

 

 
Foto: Affald trykkes, så det ikke fylder så meget i containeren. 

  

Gandrup 

% fordeling på behandling 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% % % % % % 

Genanvendelse 70 71 70 73 71 70 

Forbrænding 16 18 16 16 12 13 

Affald til nedgravning 9 7 8 8 12 12 

Jord 5 4 6 3 5 5 

I alt  100 100 100 100 100 100 
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5.2.6. Genbrugspladsen Hou 

I 2020 har der været 45.107 besøg på genbrugspladsen Hou, heraf var 490 virksomheder. Antallet af besøg svarer til ca. 125 

besøg pr. dag. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 25: Registrerede besøg på Genbrugspladsen Hou.  

 

Antallet af besøgende er steget med 25 %.  

 

Modtagne mængder  
Af følgende tabel fremgår de mængder affald, der er modtaget på Genbrugspladsen Hou 2015-2020. 
 

Indleverede mængder Hou 2015 

ton 

2016 

ton 

2017 

ton 

2018 

ton 

2019 

ton 

2020 

ton 

Brændbart affald 382 378 469 334 284 376 

Byggeaffald til nedgravning 239 57 250 162 102 186 

Asbest 94 37 80 97 101 156 

Trykimprægneret træ  43 63 130 167 227 

Isoleringsmaterialer  11 9 59 17 32 

Byggeaffald til genanvendelse 422 429 358 550 422 540 

Dæk 5 9 6 5 3 11 

Elektronikaffald 37 36 35 35 35 51 

Farligt affald 15 13 15 17 17 18 

Flasker og glas 6 19 25 15 42 45 

Haveaffald 1.870 1.900 1.851 1.613 1.721 1.843 

Havemøbler 11 18 16 12 11 13 

Hårde hvidevarer    21 13 21 

Jern og metal 152 99 161 96 138 200 

Køleudstyr  

(fx køleskab, fryser mm.) 11 1 10 15 17 
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Lettere forurenet jord 138 121 176 133 97 9 

Lysstofrør 0,31 0,3 0,2 0,3 0 0 

Papir og pap 35 51 63 50 27 13 

Plast til genanvendelse 10 15 15 14 26 30 

Sanitet 23 29 41 30 37 46 

Træ til genanvendelse 204 172 243 395 413 609 

Tøj 4 2 3 4 3 8 

I alt  3.659 3.269 3.888 3.788 3.692 4.451 

Tabel 26: Affaldsmængder, afleveret på Genbrugspladsen Hou i perioden 2015-2020. Totalmængden af det, der modtages på  

genbrugspladsen, er steget med 21 %. I 2020 skønnes 3 % af totalmængden at være erhvervsaffald, hvilket svarer til 134 ton.  

Genbrugspladsens Hou åbningstider er reducerede i vinterhalvåret. 

 

Affaldsmængderne er steget med 20 %. Der modtages gennemsnitlig 99 kg affald pr. bil, der besøger genbrugspladsen.  

 

Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding, deponering og jord på følgende måde: 

 

 

 

 

 

Antal besøg Fra 6. juni 

2016 

2017 2018 2019 2020 

Husholdninger  25.487 40.338 36.389 36.089 44.617 

Virksomheder 28 19 17 50 490 

I alt 25.515 40.357 36.406 36.139 45.107 
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Tabel 27: Afleveret affald på Genbrugspladsen Hou fordelt på behandling i procent 2015-2020. 

 

Genanvendelsesprocenten er faldet med 1 %, forbrænding er på samme niveau, mens mængden der afleveres til nedgrav-

ning er 3 %. Jord til nedgravning er faldet med næsten 3 % 

 

Området omkring Genbrugspladsen Hou er et sommerhusområde, hvor der nogle år kan være ekstraordinært meget haveaf-

fald. I 2020 udgjorde haveaffald 41 % af de samlede mængder, der blev afleveret på genbrugspladsen. Træ til genanven-

delse udgjorde 14 % ud af den samlede mængde. 

 

Miljøtilsyn  
Det seneste miljøtilsyn på Genbrugspladsen Hou er blevet gennemført i september 2020. Miljøtilsynet pointerede, at beplant-

ning i og omkring forsinkelsesbassinet til overfladevand skal vedligeholdes i forhold til en plejeplan for bassinet. 

 

Støj-, støv-, lugtforhold  
Der er ikke registreret støj-, støv- eller lugtproblemer i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Hou i løbet af 2020. Støv-

gener forhindres i tørre perioder ved befugtning af veje. 

 

Klager 
Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Hou.  

Hou % fordeling på  
behandling 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% % % % % % 

Genanvendelse 76 80 72 76 78 77 

Forbrænding 11 12 13 13 9 9 

Affald til nedgravning 9 5 10 7 10 13 

Jord 4 4 5 4 3 0,2 

I alt  100 100 100 100 100 100 

Foto: Borgere som afleverer haveaffald til kompostering eller til biobrændsel 
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5.2.7.  Garageanlægget på Over Bækken 2 

 
Foto: Garageanlægget på Over Bækken 2 

Miljøtilsyn 
I forbindelse med det seneste tilsyn blev det aftalt, at Aalborg Forsyning Renovation divisionen fortsat skal udtage prøver for 

at tjekke olieudskilleren ved den nyeste vaskehal. Grunden er, at der har været en overskridelse på mineralolie og på PH 

værdier i de prøver, der blev taget i perioden 2019-2020. Der skal tages fire prøver om året af mineralolie, og der skal måles 

PH i perioden 2021-2024, hvorefter prøvetagningen tages op til revision. Der holdes dog løbende øje med resultatet af prø-

verne, så der kan sættes ind, hvis der skulle være en væsentlig overskridelse af kravværdien. 

 

Støj-, støv-, lugtforhold  
Der er ikke registreret støj-, støv- eller lugtproblemer i løbet af år 2020 i forbindelse med driften garageanlægget/vaskehal-

lerne.  

 

Klager 
Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af garageanlægget/vaskehallerne i 2020. 

 

 
Foto: Parkerede lastbiler ved garageanlægget  
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6. Miljø-, energi-, arbejdsmiljødata og –regnskab 
I dette afsnit redegøres for det forbrug Aalborgs Forsyning Renovation divisionen har haft i forbindelse med at håndtere kom-

munens affald. 

 

Renovation divisionens forbrug af ressourcer er primært el, vand, varme, papir, gas og diesel. Desuden udledes der spilde-

vand og overfladevand, og flere aktiviteter medfører også støj, støv og lugt. En stor del af aktiviteterne mht. håndtering af 

affald har direkte betydning for miljøet, idet ændringer i positiv eller negativ retning kan have miljømæssig betydning. Derfor 

holdes der øje med, at bortskaffelse af affald i Aalborg Kommune foregår efter de krav, der er mht. håndtering af affald. Der 

udarbejdes årligt statistik mht. affaldsstrømmene i kommunen, jf. afsnit 4. Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er beskrevet 

særskilt i afsnit 6. 

 

Af skema 1 bagerst i rapporten fremgår det samlede forbrug for alle anlæg. Af skema 2 bagest i rapporten fremgår forbruget 

fordelt på de forskellige lokaliteter. 

 

Aalborg Forsyning Renovation divisionen har beskæftiget gennemsnitligt 182 medarbejdere i 2020. 

Derudover er der beskæftiget medarbejdere i fleksjob, seniorjob og unge i studiejob. Yderligere ansættes ca. 30-35 ferieaflø-

sere hvert år. Pga. covid-19 har en del af det administrative personale arbejdet hjemmefra og dermed ikke været med til at 

bruge el, vand og varme.  

6.1.1.  Forbrug af el, vand, varme, diesel m.m. 

El, vand og varme m.m. er det væsentligste forbrug ved alle Renovation divisionens faste anlæg.  

Forbruget af el, vand og varme fordeler sig på følgende måde: 

 

Varmeforbrug 

 
Figur 12: Forbrug af varme på Aalborg Forsyning Renovation divisions anlæg 2015-2020.  

 

Det samlede varmeforbrug er fra 2019 til 2020 faldet med 8 %. Varmeforbruget i administrationen er dog steget lidt, selv om 

en del af det administrative personale har arbejdet hjemmefra.  Der har dog stadig været enkelte af det administrative perso-

nale på arbejde, således at administrationen, som udgangspunkt, har været opvarmet som de tidligere år. 
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6.1.2. Vandforbrug 

 

 
Figur 13: Forbrug af vand ved Aalborg Forsyning Renovation divisions anlæg 2015-2020  

Stigningen i 2016 på Genbrugspladsen Storvorde skyldes et sprængt vandrør. 

 

Vandforbruget er steget i forbindelse øget vask af biler i begge vaskehaller. Ved alle andre lokaliteter er vandforbruget no-

genlunde på samme niveau de senere år. Det samlede vandforbrug er siden 2019 steget med 16 %. 

6.1.3. Elforbrug 

 
Figur 14: Forbrug af el ved Aalborg Forsyning Renovation divisions anlæg 2015-2020.  

 

Elforbruget totalt er steget med knap 8 %. Stigningen i elforbruget 2020 kan formentlig henføres til, at der til genbrugsplad-

serne er indkøbt flere komprimatorcontainere, som bruger strøm til at komprimere affaldet. Komprimatorcontainerne sikrer, at 

der samles mere affald pr. container, så der kan spares brændstof i forbindelse med reducering af transporter fra genbrugs-

pladserne til de forskellige anlæg, der modtager affaldet. Elforbruget på Genbrugspladsen Over Kæret er reduceret væsent-

ligt, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke længere varmes op med el i den tidligere kemikaliebygning. Der er kommet en ny kemi-

kaliebygning på Genbrugspladsen Over Kæret, som er mere energibesparende end den tidligere kemikaliebygning. Det 

øgede elforbrug på værkstedet/vaskehallen skyldes øget vask af containere samt flere og større biler der vaskes. Det under-

søges nærmere i 2021 hvad det øgede elforbrug skyldes på genbrugspladserne Sundsholmen og Storvorde.  

 

Aalborg Forsyning Renovation division har et mål om at reducere energiforbruget til el og opvarmning med minimum 2 % pr. 

år. Aalborg Forsyning Renovation division har udarbejdet nøgletal for varme/m2 og elforbrug/m2: 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Opvarmning m3/m2 2,5  2,3  1,8 2,1 2,3 2,1 

El kWh/m2 73,2  70,5  75,3 76,5 70,6 73,4 

Tabel 28: Opgørelse over forbrug af varme/m2 og el/m2. 

 

Forbruget til opvarmning pr. m2 er faldet med 8 %. Forbruget af el/m2 er til gengæld steget. med 8 %. Der vil også fremadret-

tet blive holdt øje med forbruget. 

6.1.4. Brændstofforbrug 

Renovation divisionens vognpark i 2020 omfatter lastvogne, kassevogne, servicevogne, værkstedsvogne og diverse entre-

prenørmateriel, som primært benytter HVO-diesel (biodiesel), konventionel diesel, gas og benzin. Renovation skiftede i mid-

ten af 2019 den konventionelle diesel ud med et miljøvenligt og næsten CO2 neutralt brændstof i form af HVO diesel. HVO 

diesel er også 100% fossilfrit.  

 

Renovation divisionen udskifter løbende den ældste del af vognparken. Ved nyanskaffelser af vogne sikres det, at vognene 

som minimum er udstyret med den nyeste EU-standard for udledninger. Tilsynsbiler udskiftes på sigt til el eller hybridbiler. 

 

I følgende figur ses brændstofforbruget 2016–2020: 

 

 
Figur 15: Brændstofforbrug 2015-2020. I midten af 2019 erstattedes den konventionelle diesel med biodiesel HVO. 

 

I 2020 udgjorde HVO diesel 76 % ud af den samlede mængde diesel (konventionel og biodiesel) og 66 % ud af det samlede 

brændstof, der blev brugt til Renovation divisionens daglige arbejde. Gasforbruget udgjorde 13 % ud af det samlede brænd-

stofforbrug. Dvs. at den konventionelle diesel udgjorde 21 % af det samlede brændstofforbrug.  

 

Samlet har alle lastbiler har kørt omkring 1.000.000 km, heraf gasbilerne 150.000 km. I dette tal er der dog ikke medregnet al 

intern transport af maskiner på genbrugspladserne. Derfor er tallet behæftet med en vis usikkerhed og viser kun en tendens 

af kørte km.  

 

Alt i alt udledte lastbilerne fra Renovation divisionen omkring 375 ton CO2 (omregnet med 2,6 kg CO2 pr. 

liter diesel. (I tidligere regnskaber blev ITD online beregningsmodel benyttet, som giver et mere nuance-

ret billede af CO2 forbruget, da der her beregnes på forbruget pr. bil, motornorm og kørte kilometer. Des-

værre har det ikke være muligt at bruge denne model i årets regnskab.).  

Udledningen af CO2 er reduceret med ca. 77 % siden 2017. 

 

6.1.5. Afledning af spildevand og overfladevand 

Mængden af spildevand svarer til vandforbruget. Afledning af overfladevand sker efter vilkår i gældende miljøgodkendelser.  

 

Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø har dog i forbindelse med de seneste miljøtilsyn og ændringer i eksisterende miljøgod-

kendelser på kommunens genbrugspladser sat fokus på afledning af overfladevand. Renovation divisionen vil derfor i fremti-

den vurdere behov for rensning af overfladevand.  
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7. Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 
 

 
Foto: Oversigt over arealet på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 

 

Affalds- og Genbrugscenter Rørdals aktiviteter foregår på et areal på ca. 32 ha. Deponeringsaktiviteterne på Affalds- og Gen-

brugscenter Rørdal medfører, at der etableres en bakkeø med et samlet volumen på 2.300.000 m3 jord og fyldpladsaffald. 

Det færdigopfyldte areal kommer op i en højde på ca. 18 m over terræn. Restvolumen for hele pladsen blev pr. 31. december 

2020 beregnet til at udgøre ca. 180.000 m3, således at deponeringsaktiviteterne forventes afsluttet i 2021/22. 

 

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er etableret på en gammel losseplads, som er registreret som affaldsdepot i henhold til 

den tidligere affaldsdepotlov. Der er ikke etableret membran eller perkolat-opsamling. Anlægget ligger kystnært med grund-

vandsstrømning mod Limfjorden, og der er ingen drikkevandsinteresser i området, se mere under afsnit 6.2 ”Miljøberetning 

2020 for Affalds- og Genbrugscenter Rørdal”. 

 

På Affalds- og Genbrugscenter Rørdal modtages der jord og affald til deponering og behandling på følgende behandlingsan-

læg og depoter: 

 

• Fyldplads 

• Renjordsdepot 

• To specialdepoter for lettere forurenet jord 

• Sorteringsplads for jord. 

 

Desuden drives det et komposteringsanlæg for have- og parkaffald. Kompostering varetages af I/S Reno Nord, mens øvrige 

aktiviteter udføres af Aalborg Forsyning Renovation division med egne entreprenørmaskiner.  

 

Have- og parkaffald og jord kommer fra virksomheder samt kommunale genbrugspladser. Fyldpladsaffaldet kommer fra de 

kommunale genbrugspladser. 

 

På Affalds- og Genbrugscenter Rørdal deponeres kun affald og jord, som ikke forventes at give anledning til udvaskning af 

forurenende stoffer til grundvandet eller Limfjorden. 

 

Anlægsklassificering 
I marts 2011 blev Affalds- og Genbrugscenter Rørdal anlægsklassificeret af Miljøstyrelsen Århus som et anlæg til mineralsk 

affald MA1. 
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Miljøgodkendelse og andre tilladelser 
Hovedaktiviteten på anlægget er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K105(i). Biaktivitet på anlægget er 

omfattet af godkendelse K 214. 

 

• Miljøgodkendelse af den 12. december 2006 med tillæg den 11. juni 2008. 

• Tilladelse af den 3. juli 2018 til at anvende vand fra sø til overrisling af veje i tørre perioder frem til en 2. juli 2028. 

• Dispensation af den 18. januar 2007 fra lokalplan 08-036 vedrørende etablering af volde. 

 

Miljømyndighed 
Miljøstyrelsen Århus er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 

 

PRTR-indberetning 
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er forpligtet til at indberette PRTR oplysninger efter bekendtgørelse nr. 1172 af 13.okto-

ber 2015.  

 

Miljø- og arbejdsmiljø 
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal følger Aalborg Forsyning Renovation divisions generelle politik mht. miljø og arbejdsmiljø. 

 

Miljøarbejde generelt 
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er både miljøcertificeret i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 14001 og ar-

bejdsmiljøcertificeret efter kravene i DS/OHSAS 18001.  

 

Med henblik på at sikre kvaliteten i arbejdet på anlægget, herunder også at sikre en høj miljøstandard, er der udarbejdet en 

driftsinstruks, som opdateres løbende, dog mindst en gang om året. 

 

 
Foto: Aflæsning af jord 
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7.1. Status 2020 for Affalds-og Genbrugscenter Rørdal 

 
I det følgende er en status af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Der er en opgørelse af modtagne mængder jord og  

have- og fyldpladsaffald. Ligeledes er der en opgørelse af restkapacitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1. Modtagne mængder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 29: Tilførte og fraførte mængder på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 2015-2020.  
 

*Mængden er både den mængde, der laves til bioflis, den mængde der tilføres genbrugspladserne, kompost til landbrug, og til afdækning på 

anlægget. 

 

Samlet set er mængderne, der tilføres anlægget, faldet fra 2015 til 2017 med 8 % og herefter igen steget med 98 % pga. 

byggeaktivitet i form af større vejprojekter. Fra 2019 til 2020 har stigning af modtagne mængder været 34 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nedenstående er der en beskrivelse af de forskellige mængder. 

  Modtagne mængder 

En-

hed 

 

2015 

 

2016 2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Kompostanlægget, tilført ton 

 

30.312 

 

25.389 

 

15.629 21.102 19.602 

 

20.594 

Fyldpladsen, tilført ton 

 

3.840 

 

3.850 

 

4.150 3.667 3.113 

 

1.220 

Renjorddepot, tilført ton 

 

26.728 

 

17.450 

 

21.499 11.978 22.568 

 

25.258 

Specialdepot for jord, tilført ton 

 

97.394 

 

103.569 

 

92.157 124.721 145.341 

 

200.050 

Sorteringsplads for affald, tilført ton 

 

0 

 

0 

 

660 0 0 

 

0 

I alt, tilført ton 

 

158.274 

 

150.258 

 

134.095 161.468 190.624 

 

247.123 

Sorteringsplads for affald, fraført ton 

 

336 

 

0 

 

660 0 0 

 

0 

Kompostanlægget, fraført*  ton 

 

25.822 

 

9.047 

 

13.223 9.630 10.204 

 

8.003 

Foto: Vægten hvor indvejning af jord sker 

Foto: Jorden skubbes på plads 

http://www.aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv/jordflytning/modtageanlaeggets-pligter.aspx
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Jord 
Af nedenstående figur fremgår mængden af jord, som er modtaget på anlægget. 

 

 
Figur 16: Jordmængder, som er tilført Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 2016-2020 

 
Totalmængden af jord der tilføres anlægget, er fra 2019 til 2020 steget med 34 %, hvilket skyldes store vejprojekter i kommu-

nen. 

 

 
Foto: Aflæsning af jord 

 

Fyldplads 
Tilførte mænger til fyldpladsen er blandede læs til deponering udelukkende fra genbrugspladserne og ser ud som følger: 

 

 
Figur 17: Tilførte mængder til fyldpladsen på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 2015-2020 

 
De tilførte mængder til fyldpladsen er faldet med 61 % det sidste år, hvilket skyldes flere forhold, bl.a. at noget affald, som 

tidligere blev deponeret, fx. sanitet, nu genanvendes. Ligeledes køres en del affald der skal nedgraves til Rærup Kontrolle-

rede Losseplads.  
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Haveaffald 
Tilført haveaffald til komposteringsanlægget ses i følgende figur: 

 

 
Figur 18: Haveaffald til kompost og biomasse på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 2015-2020. 

 

Mængden af haveaffald er steget med 5 % det seneste år. Det haveaffald, der behandles på Affalds- og Genbrugscenter 

Rørdal, sorteres i haveaffald til kompostering og til biobrændsel. 

 

Kompost 
En stor del af den kompost, der produceres, bruges til afdækning på anlægget. Der udleveres også en stor del kompost til 

borgerne fra genbrugspladserne. Denne mængde ligger årligt på omkring 5.000 ton. Fra 2020 bliver der ikke længere produ-

ceret kompost på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.    

 

7.1.2. Restvolumen for de forskellige områder  

Restkapacitet for Affalds- og Genbrugscenter Rørdals forskellige områder ses i følgende: 

 

Område Beregnet 

restvolu-

men 

31.12.2015 

m3 

Beregnet 

restvolu-

men 

31.12.2016 

m3 

Opmålt 

restvolu-

men 

31.12.2017 

m3 

Beregnet 

restvolu-

men 

31.12.2018 

m3 

Opmålt  

restvolu-

men 

31.12.2019 

m3 

Opmålt 

Restvolu-

men 

Feb. 2021 

Fyldplads  121.091 118.915 90.863 88.790 87.653 57.465 

Ren jord 78.317 68.453 85.096 78.325 39.113 -42.098 

Specialdepot 1 + 2 316.796 258.249 187.592 117.088 95.733 69.036 

Restområde (kompost, kartering 

osv.) 

 

96.060 96.060 

 

89.158 

 

89.158 

 

81.397 

 

95.781 

I alt 612.264 541.677 452.709 373.361 303.895 180.184 

Tabel 30: Restkapacitet for Affalds- og Genbrugscenter Rørdals forskellige områder 

 

Restvolumen for hele pladsen blev i starten af 2021 opmålt til at udgøre ca. 180.000 m3. I dette tal indgår slutafdækning på 
ca. 1 meter på hele arealet. På baggrund af den begrænsede restkapacitet er der ved at blive udarbejdet en nedlukningsplan 
for anlægget. Nedlukning sker efter retningslinjerne i den lokalplan der er udarbejdet for området. 
 

7.1.3. Miljøberetning 2020 for Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 

Til driften af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal benyttes forskellige driftsmidler og energi, herunder primært el, vand og die-

sel, jf. skema 2 og 3 bagest i rapporten. Derudover medfører driften støj og støv. 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ton
Tilført kompostanlægget på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 2015-2020
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De væsentligste miljøpåvirkninger, der er forbundet med driften af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, er en eventuel udvask-

ning af forurenende stoffer fra affald og jord, da der ikke er membran og perkolat-opsamling på anlægget, jf. skema 4 bagest 

rapporten. 

 

Med henblik på at forebygge, at der modtages jord og affald, der kan forurene grundvand og Limfjorden, udføres der også 

løbende en effektiv visuel kontrol af affald og jord, der modtages på anlægget, dels ved indvejningen og dels ved aflæsningen. 

Hvis et læs, ikke opfylder kvalitetskravene, anvises der til andet anlæg, eller der laves eventuelt en forsortering på anlægget. 

Desuden foretages der analysedokumentation på vejjord og jord i øvrigt, der ikke med analyser er dokumenteret tilstrækkeligt, 

når jorden modtages. 

 

Personale, bygninger og kørsel 
For at kunne varetage de krav, der er til driften af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, er der ansat 3 medarbejdere på anlæg-

get. Til driften af anlægget benyttes primært el, vand og diesel. El bruges primært i mandskabsbygningerne til bl.a. opvarm-

ning og til udendørs belysning. Vand anvendes til vask af entreprenørmaskiner og i mandskabsbygningerne.  

Diesel anvendes til entreprenørmaskinerne på anlægget. På nuværende tidspunkt er der følgende maskiner: Gummiged, 

gravemaskine, dozer, dumper og traktor. Derudover er der en ATM, som bl.a. bruges i forbindelse med prøvetagning af jord.  

 

I år 2020 har der været et øget forbrug af diesel jf. skema 3 bagest i rapporten, dette tilskrives at der er tilført en større 

mængde jord jf. tabel 30. Derudover er der intern kørsel i forbindelse med nedknusning af beton, og ekstra kørsel i forbin-

delse med hjælp til I/S Reno-Nord, som håndterer haveaffald på Rørdal. 

 

Støj, støv og lugt 
Der er lavet støjberegninger for anlægget, og herefter er anlægget indrettet, og driften af anlægget tilrettelagt således at støj-

vilkårene i miljøgodkendelsen kan overholdes. Støvproblemer afhjælpes i tørre perioder med bl.a. vanding.  

 

Spildevand 
Der fremkommer spildevand fra mandskabsfaciliteterne på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Spildevandet herfra nedsives.  

 

Overfladevand 
Afløb af overfladevand sker til grøft, hvorfra der sker nedsivning. 

 

Limfjorden  
 

 

 

 

For at sikre, at Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 

hverken forurener grundvandet eller Limfjorden,  

stilles der en række krav mht. egenkontrol.  

 

Der skal laves en pejling af alle boringer, hvor grund-

vandets strømningsretning vurderes, og  

der skal laves en grundvandsmonitering.  

 

Vandprøver fra moniteringen analyseres hvert kvartal.  

 

Beliggenhed af boringerne fremgår af figur 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19: Etablerede boringer på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. 
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Grundvandet under Affalds- og Genbrugscenter Rørdal analyseres for forurenende stoffer, som er på EPER-listen, hvilket  

er EU-kommissionens register over forurenende stoffer. Fra 2007 og frem til 2018 er der blevet gennemført halvårlige  

moniteringer af grundvandet. Siden 2019 er der udført kvartalsvis monitering. 

 

Analyseresultaterne af seneste monitering fremgår af skema 4, bagest i rapporten. Samlet indikerer resultaterne af den  

udførte monitering, at depotet ikke udgør en risiko for Limfjorden. 

 

Grundvandets overordnede strømningsretning fremgår af følgende tabel: 

 

Boring Beliggenhed 

AK1 Tværstrøms (referenceboring) 

AK2 Lokalt nedstrøms (mod ferske recipienter) 

AK3 Lokalt nedstrøms (mod ferske recipienter) 

AK4 Tværstrøms (referenceboring) 

AK5 Nedstrøms (mod Limfjorden) 

AK6 Nedstrøms (mod Limfjorden) 

AK7 Nedstrøms (mod Limfjorden) 

B1 Nedstrøms (mod Limfjorden) 

B2-1 Nedstrøms (mod Limfjorden) 

B2-2 Nedstrøms (mod Limfjorden) 

   Tabel 31: Grundvandets overordnede strømningsretning 

 

Det skal bemærkes, at der ikke findes drikkevandsinteresser i området, og at det derfor udelukkende er udledningskravene til 

Limfjorden, som skal overholdes. Målingen/beregningen giver ikke anledning til at tro, at der fra jord og affald udvaskes væ-

sentlige mængder forurenende stoffer, der vil medføre forurening af Limfjorden.  

 

Miljøtilsyn 
 

Det seneste miljøtilsyn var i 2020 og medførte, at der skulle gøres rede for, hvorfor der har været et stigende oplag af have- 

og parkaffald de seneste år. Ligeledes skulle der redegøres for hvilke arealer der allerede er slutafdækket. Forholdene er 

blevet afklaret med miljøstyrelsen. 

 

Klager 
Der er ikke modtaget klager i 2020 i forbindelse med driften af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. 

 

 
Foto: Gummiged på karteringsområdet 
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Skema 1: Oversigt over det samlede forbrug 

Energiforbrug 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 

El (MWh) 330 336 310 334  

El (CO2 i ton) 63 64 59 64 Omregnet 191 kg CO2 pr. MWh 

El pr. m2 (KWh/m2) 75,3 76,6 70,6 73,4 Omkring 4.550 m2 

Fjernvarme (m3) 8 9 10 9,5  

Fjernvarme (CO2 i ton) 1,4 1,5 1,7 1,6 Omregnet 170 kg CO2 pr.  m3 

Fjernvarme pr m2 (m3/m2) 1,8 2,1 2,3 2,1  

Vandforbrug    
 

   

Drikkevand (m3) 2.028 2.027 1.979 2.305  

Gas   
 

   

Gas (m3) 2.359 2.246 2.586 2.526  

Gas (CO2 i ton)   
 

   

Transport      

Benzin, hybridbil (l)   203 982 1.063  

Benzin (CO2 i ton)  0,5 2 2,5 Omregner 2,4 kg CO2 pr. liter benzin 

Firmabiler, diesel   
 

   

Vare- og lastbiler      

Kørte km, vare- og lastbiler 

1.276.322 

 

 

 

1.015.002 

 

 

 

1.099.389 

 

 

 

973.850 

Km er kun registreret på lastbilerne. Registreringen er behæftet med 

usikkerhed, bl.a. er intern transport af diverse maskiner ikke medreg-

net i kørte km, Derfor viser kørte km kun en tendens. 

Konventionel diesel (l)  
617.547 

 

571.400 

 

366.284 

 

144.563 

Tallet er en sum af alt forbrug af diesel hos Aalborg Forsyning Reno-

vation division, dvs. inkl. intern transport, vaskehal osv. 

Diesel (CO2 i ton) 

1610 

 

 

 

 

 

1310 

 

 

 

 

 

950 

 

 

 

 

 

375 

 

Omregner 2,6 kg CO2 pr. liter diesel 

 

(De tidligere år blev ITD beregningsmodellen benyttet til beregning 

af CO2. Det var desværre ikke muligt i 2020, derfor er alle værdiger 

omregnet med 2,6 kg CO2 pr. liter diesel.) 

 

HVO diesel (l) 

 
- 

 

 

 

- 

 

 

 

228.356 

 

 

454.863 

 

Firmabiler, gas   
 

   

Antal vare- og lastbiler 8 12 13 11  

Kørte km, vare- og lastbiler 84.146 109.737 144.400 148.878  

Kørte km/ Nm3 gas 1,7 1,6 1,5 1,6  

Gas (Nm3)  49.579 67.677 95.053 92.972  

Gas (CO2 i ton)  Ca. 100  Ca. 100 Ca. 100   

Firmabiler, brint   
 

   

Antal personbiler 1 1 1 1  

Kørte km, personbiler - 
 

   

Brint (kg) 85 86 86 9 Bilen udfases 

Kørte km/kg brint - - -   

Kollektiv transport   
 

   

Tog (antal rejser)  ca. 2 Ca. 6 -  

Tog (CO2 i ton)  0,03 0,1 - Omregnet via GreenMatch - 37 gram pr. km 

Fly (antal rejser)  ca. 30 Ca. 40 -  

Fly (CO2 i ton)  ca. 3 ton Ca. 4. ton - Omregnet via Carbon Emissions Calculator 
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Skema 2: Forbrug fordelt på lokaliteter       

Forbrug varme m3  

2015 

m3 

2016 

m3 

2017 

m3 

2018 

m3 

2019 

m3 

2020 

m3 

Administration  3.103 2.815 2.571 2.608 2.563 2.650 

Værksted/hal  2.466 2.898 1.965 2.737 4.233 3.333 

Genbrugspladsen Sundsholmen 4.414 4.077 2.811 3.158 3032 3.033 

Genbrugspladsen Over Kæret  256 346 414 542 413 423 

I alt m3 10.239 10.136 7.761 9.045 10.241 9.439 

 Forbrug vand - m3 

2015 

m3 

2016 

m3 

2017 

m3 

2018 

m3 

2019 

m3 

2020 

m3 

Administration  452 454 524 518 535 484 

Springvand 38 38 66 87 113 140 

Værksted. 
Vaskehal er med frem til slutningen af år 2015. 

 

546 6 13 20 113 140 

Vaskehaller 82 587 638 533 552 750 

Genbrugspladsen Sundsholmen  334 322 333 391 306 277 

Genbrugspladsen Over Kæret  109 97 139 115 93 114 

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 48 33 31 35 44 139 

Genbrugspladsen Hou inkl. Hals 45 56 53 59 96 145 

Genbrugspladsen Gandrup 95 85 115 122 94 111 

Genbrugspladsen Storvorde 64 865* 86 109 98 93 

Genbrugspladsen Nibe 102 57 30 38 48 52 

 I alt m3 1.915 2.600 2.028 2.027 1.979 2.305 

* Vandrør sprunget      

 
 

Forbrug gas -  m3 

2015 

m3 

2016 

m3 

2017 

m3 

2018 

m3 

2019 

m3 

2020 

m3 

Genbrugspladsen Storvorde 1.252 1.220 1.272 1.234 1.178 1.285 

Genbrugspladsen Gandrup 978 1.043 1.087 1.012 1.408 1.241 

I alt gas m3 2.230 2.263 2.359 2.246 2.586 2.526 

 Forbrug El- kWh 

2015 

kWh 

2016 

kWh 

2017 

kWh 

2018 

kWh 

2019 

kWh 

2020 

kWh 

Administration  55.177 53.067 51.872 54.913 59.001 56.994 

Værksted/hal  48.458 51.045 47.176 44.354 38.474 55.666 

Genbrugspladsen Sundsholmen  56.880 57.840 77.200 68.980 42.944 61.171 

Genbrugspladsen Sundholmen brønd 270 183 13 154 947 172 

Genbrugspladsen Over Kæret  51.912 46.253 52.190 63.069 53.267 47.540 

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 22.738 23.019 18.919 22.885 23.818 20.470 

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal  

- værkstedet 

 

3.046 

 

2.990 

 

3.213 5.275 5.318 6.692 

Genbrugspladsen Hou  22.674 25.022 23.104 24.017 26.393 23.331 

Genbrugspladsen Gandrup 15.776 19.337 19.990 19.710 22.610 16.820 

Genbrugspladsen Storvorde 14.317 15.877 19.437 19.525 19.884 29.013 

Genbrugspladsen Nibe 13.535 14.647 13.349 13.021 17.284 15.871 

 I alt kWh 304.783 309.280 330.463 335.903 309.941 333.740 
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Skema 3: Forbrug af brændstoffer 

 
     

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Konventionel diesel (liter) 548.633 571.026 619.462 

 

503.723 

 

366.284 

 

144.563 

Biodiesel HVO (liter)     228.355 454.863 

Biogas (kg)  7.333 49.479 67.677 95.053 92.973 

Benzin (liter)     982 1.063 

Brint (kg)   85 85 86 9 
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Skema 4: Rørdal personale, bygninger og kørsel 

       Metode1 Enhed  

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Antal ansatte M/NRB antal  5 4 3 3 4 4 

Lokaler M/NRB m2  107 107 107 107 107 107 

El  M/NRB 

1.000 

kWh  

 

26 

 

26 

 

26 

 

28 

 

29 

 

27 

 

Vand M/NRB m3  48 33 31 35 44 139 

Antal entreprenør-

mask. M/OTH antal  

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Dieselforbrug M/OTH l  24.797 23.650 29.567 31.368 31.453 35.997 

 

Med baggrund i Miljøstyrelsens notat MST-1231-00003 af december 2006 skal det angives, om data er målt, 

beregnet eller skønnet. 

 

M står for målt. 

B står for beregnet.  

A står for skønnet. 

 

Ligeledes skal der anvendes følgende forkortelser: 

 

Metoder brugt ved måling: 

OHT: Andre målemetoder. 

NRB: Nationalberegningsmetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser og lignende. 
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Skema 5: Resultater af årsmonitering på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 
Overblik over analyseresultaterne fra årsmoniteringen 2020. Højeste og laveste målte koncentration af de enkelte para-

metre er angivet 

 
Farvemarkering: 

Grøn: Grænseværdier overholdt. 

Gul:    Grænseværdier overskredet i én eller flere moniteringsrunder 

Rød:   Grænseværdier overskredet i alle moniteringsrunder. 

Hvid:   Ingen grænseværdi eller detektionsgrænse højere end grænseværdi 

 

Forklaring til skema med måleresultater af boringer 

 

Grundvandet 
De fleste analyseparametre overholder kravene i deponeringsbekendtgørelsen, men der er følgende undtagelser: 
 

• Med 4.600-4.900 mg/l klorid overskrider koncentrationen i AK5 grænseværdien på 250 mg/l. Der er dog mulighed for 

at se bort fra denne kravværdi for kystnære anlæg. I det foreliggende tilfælde virker dette rimeligt, idet det målte 

kloridindhold i boringen, er lavere end i recipienten (Limfjorden). 

 

• Samtlige målte koncentrationer af NVOC i samtlige analyserede boringer overskrider grænseværdien på 4 mg/l. Dette 
viser, at grænseværdien er for lav i forhold til grundvandets naturlige indhold, som bl.a. er forhøjet pga. naturlige 
terrænnære tørvelag og øvrige organiskholdige postglaciale aflejringer i området omkring Affalds- og Genbrugscenter 
Rørdal. 
 

§ 3 Søerne 
De fleste analyseparametre overholder de generelle miljøkvalitetskrav i med god margin, men der er enkeltanalyser med  

overskridelser eller mulige overskridelser. 
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• I "Sø, syd" er der målt en maksimal koncentration af ammonium på 1,7 mg/l i oktober, hvilket ligger langt over norma-

len. Koncentrationen skiller sig så meget ud fra de øvrige målte ammoniumkoncentrationer, at der er mistanke om en 

fejl, idet der i januar, april og juli er målt hhv. 0,044, under detektionsgrænsen og 0,006 mg/l ammonium. Årsgennem-

snittet er ca. 0,44 mg/l. 

 

• Den målte koncentration af zink i ”Sø, syd” i januar er på 20 μg/l, og dermed overskrides grænseværdien i denne 

måned, mens de øvrige målinger fra april, juli og oktober viser hhv. 1,3 under detektionsgrænsen og igen 1,3 μg/l. 

Årsgennemsnit er her 5,65 μg/l. I 2019 blev der tilsvarende i ”Sø, nord” målt en maksimal koncentration af zink på 21 

μg/l i en enkelt analyse, men i 2020 er den maksimale koncentration på kun 4,2 μg/l i ”sø nord”. 

 

De to målinger af hhv. ammonium og zink afviger så meget fra de øvrige, at de ifølge rådgiverens vurdering ikke bør 

tillægges vægt, med mindre tilsvarende observeres i 2021. 

 

• Der er i "Sø, nord" og i ”Sø, syd” konstateret indhold af kobber på hhv. 2,3 og 2,7 μg/l, som derved muligvis overskrider 

det generelle miljøkvalitetskrav for tilføjet værdi, dvs. tilladelig koncentrationsstigning. Begge indhold ligger dog under 

den tilsvarende maksimumsværdi, jf. bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for 

vandløb, søer, overgangsvand, kystvande og grundvand, og da de høje koncentrationer for begge søer kun er kon-

stateret i én ud af fire målinger, anses overholdelse af maksimumsværdien for acceptabel. 

 

• Det bemærkes, at detektionsgrænsen for benz(a)pyren er 0,005 μg/l, mens den for de øvrige PAH-forbindelser er 

0,01 μg/l. Præcisionen er derved ikke god nok til, at det med sikkerhed kan afgøres, hvor vidt de generelle miljøkva-

litetskrav for benz(a)pyren og fluoranthen samt maksimumskoncentrationen for benzo(g,h,i)perylen overholdes.  

 

Samlet vurderes der ikke at være generelle problemer med overholdelse af miljøkvalitetskrav for de analyserede 

stoffer i det to søer. Det foreslås, at en yderligere vurdering af de forhøjede værdier for ammonium og zink "Sø, syd" 

afventer resultaterne af 2021-moniteringen. 


