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Spørgsmål

1. Bliver affaldsplanerne stadig brugt som et politisk grundlag til at
fastsætte de kommende tiltag i kommunerne - eller er tiden løbet fra de
kommunale affaldsplaner?
2. Er der nye nationale krav på vej?

JA! – NEJ! – MÅSKE!

Hvorfor en affaldsplan?
Opfyldelse af EU-forpligtigelser
➢ Én national affaldsplan + 98 kommunale affaldsplaner
➢ Opdateres hvert 6. år
Fastholdt politisk fokus på affald – statsligt og kommunalt
➢ Trods skiftende regering er fokus på affald stadig fastholdt
➢ Løftestang for affaldsmedarbejder i kommuner til at få affald
på dagsordenen
Konkret målsætning for kommunerne
➢ 50-% målsætningen er et godt eksempel på en målsætning
som har samlet det kommunale fokus på affaldsområdet, da
den skal løftes i flok.
➢ Uden en konkret målsætning opnås der ikke den ønskede
synergi
➢ Samarbejde med KL, kommuner og øget vidensdeling bl.a.
RT, Genanvend og kommunepuljen
Konkrete kommunale indsatser
➢ Selv om det ikke står nedskrevet i den kommunale
affaldsplan, kan tiltag sagtens igangsættes – det er den
anden vej rundt at det forpligter

Status på det nationale 50 % mål for 7 udvalgte fraktioner

Lineær fremskrivning af affaldsdata viser:

Foreløbige
data fra
2015 viser
33 %

Forventning til indfrielse af 50%målsætningen:
De foreløbige resultater fra
evalueringen indikere, at
målsætningen nås.

Evalueringen af RS1

Hvad står der?
”Staten vil gennemføre en evaluering i 2016, som skal afdække udviklingen i
genanvendelsen i kommunerne”.
”Evalueringen vil bl.a. blive baseret på de årlige indberetninger til Affaldsdatasystemet
af affaldsmængder fra husholdninger og behandlingen af dette affald, men også med
udgangspunkt i de kommunale affaldsplaner”.
”Der vil bl.a. blive målt på, hvilke processer og tiltag der er sat i gang for at efterleve
ressourceplanens mål og visioner, ligesom der vil blive opgjort status i forhold til de
forventede mål og effekter”.

Hvad evalueres?
Alle 6 indsatsområder i RS1 evalueres:
•
•
•
•
•
•

Husholdninger
Servicesektor
Elektronik og shredderaffald
Bygge og anlæg
Slam og fosfor
Grøn omstilling

Evalueringen af RS1
Hvordan evalueres der?

Fase 1:
Status på
målsætning og
forventede
effekter

Fase 2:
Effektevaluering
af centrale tiltag

Tidsplan
Fase 1 færdig januar 2017 – Fase 2 færdig marts 2017.
Offentliggørelse april 2017.

Evaluering - Fase 1 – Målsætning og forventede effekter

Evaluering - Fase 2 – Effektevaluering

Metode
•
•

Ud af de 74 initiativer i Ressourceplanen er der udvalgt 25 som effekt-evalueres
Spørgeskema til kommunerne, Surveys, Interviews og Analyser

Svarprocent
83 % af alle kommuner har
besvaret spørgeskemaet

Resultater
Kommunerne melder tilbage, at
der i høj grad opleves en øget
viden, samarbejde og
videndeling på baggrund af
Ressourceteamets arbejde,
Kommunepuljen,
Vidensportalen Genanvend.mst.dk og det tætte
samarbejde med KL.
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Ny affaldsplan
Lancering i 2018 – dato endnu uvis
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