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Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af 
regeringens ressourcestrategi 
 

For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer 

der ikke er korrekt udfyldt i de påkrævede felter, vil ikke komme i betragtning. Det anbefales at læse 

’vejledning til ansøger’ inden ansøgningsskemaet udfyldes. Der kan kun skrives i de markerede områder 

Der kan kun vedlægges bilag for punkt 7, 8 og 9. 

 

Ansøgninger sendes til mst@mst.dk. Emnefeltet skal udfyldes med institutionsnavn for hovedansøgeren 

efterfulgt af ’ansøgning til pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi’: Eksempel: 

’Kommunenavn – ansøgning til pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi’ 

 

1. Projektets titel: 

Uforløste potentialer på genbrugsstationen 

 

2. Kort beskrivelse af hovedformålet med projektet, der kan bruges ved offentliggørelse 

(5-10 linjer) 

På genbrugsstationerne er der stadig mange ressourcer, der ender i brændbart eller som affald til 

deponering. Ressourcer – der med fordel kunne være indsamlet til genanvendelse eller direkte 

genbrug. Genbrugsstationen gemmer på et uforløst potentiale for øget genanvendelse. Dette projekt 

vil iværksætte en række konkrete tiltag, der sikrer en bedre nyttiggørelse af affaldet. Projektet er et 

samarbejde mellem Reno Djurs og Randers Kommune. 

 

3. Hovedansøger og medansøgere 

Hovedansøger (står for kontakten til 

Miljøstyrelsen) Virksomhedens/organisationens 

navn: 

 

 

Adresse: 

 

Reno Djurs I/S 

Nymandsvej 11 

 

Postnummer og by: 

 

8444 Balle 

Telefon: 

 

87 59 77 77 

E-mail: 

 

renodjurs@renodjurs.dk 

CVR-nr: 

 

20217472 

Bankoplysninger 

 

Bank:  Djursland Bank      Reg. Nr.:        7320      

Konto nr.: 2043078  

Projektleder Navn: Hardy Mikkelsen 

E-mail: hmi@renodjurs.dk 

Tlf.:8754 7777 

Projektkontaktperson Navn: Hardy Mikkelsen 

E-mail: hmi@renodjurs.dk 

Tlf.:8754 7777 

Økonomisk ansvarlig for projektet Navn: Morten Therkildsen 

E-mail: mth@renodjurs.dk:  

Tlf.: 87 59 77 77 

Medansøgere: Randers Kommune 
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(Navn og adresse på organisation, 

kontaktperson, CVR/CPR; på alle andre, der 

deltager i ansøgergruppen og medfinansierer 

projektet) 

Laksetorvet 1 

8900 Randers 

Kontakt: Helle Jørgensen 

E-mail: hej@randers.dk 

Tlf: 89151838 

Er ansøger (sæt gerne flere kryds ved flere 

ansøger) 

X     Kommune 

□ Forskningsvirksomhed 

X     Forsynings- eller affaldsselskab 

□ Forening 

□ NGO 

□ Andet –kort beskrivelse af ansøger: 

 

 

 

  

4. Tilskud 

Projektets samlede budget: Kr. 739.080 kr. 

Ansøgt tilskud Kr. 595.480 kr. 

Samlet egenfinansiering Kr. 143.600 

Modtager projekter offentlig støtte fra andre 

tilskudsordninger? 

Ja:                             Nej: x 

Hvis ja, hvilken tilskudsordning: 

Beløb 

Ordning: 

Kr. 

Søger projektet om offentlig støtte fra andre 

tilskudsordninger? 

Ja:                              Nej: x 

Hvis ja, hvilken tilskudsordning: 

Beløb: 

Ordning: 

Kr. 

 

5. Projektbeskrivelse 

a. Baggrund – hvad er den nuværende situation 

Beskriv kort baggrunden for projektet og de muligheder eller problemstillinger for øget 

genanvendelse af husholdningsaffaldet der betyder, at der er behov for projektet. (max 1/3 

side) 

I Danmark indsamles en stor del af husholdningsaffaldet på genbrugsstationerne. Flere 

steder, blandt andet på Djursland, er det således over halvdelen af husholdningsaffaldet, 

som indsamles på genbrugsstationerne – selv når der ses bort fra haveaffald.  

 

I dag afleveres meget i containerne til småt brændbart, stort brændbart og deponi (28 % af 

husholdningsaffaldet på Djursland og 21 % i Randers Kommune).  

 

Meget af det affald, som afleveres i genbrugsstationernes blandede fraktioner, er 

genanvendeligt. Reno Djurs (RD) har i år bl.a. undersøgt indholdet i containeren til småt 

brændbart og fundet, at ca. en fjerdedel af affaldet er genbrugeligt – og 20 % heraf med 

mulighed for afsætning. Randers Kommune (RK) har ifølge en undersøgelse fra 2012 mere 

end 20 % genanvendelige fraktioner i ’småt brændbart’.  

 

Hvis RD og RK skal nå Ressourcestrategiens mål for husholdningsaffaldet, så er det 

nødvendigt, at borgerne sorterer en større del af de genanvendelige materialer ud af 

genbrugsstationernes blandede fraktioner. Ligeledes vil det være nødvendigt at forebygge, at 

affald opstår – blandt andet ved at styrke det direkte genbrug. 

 



Side 3 af 8  
 

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi 
 

Derfor ønsker RD og RK at undersøge effekten af forskellige metoder til at udsortere mere 

affald fra genbrugsstationernes blandede fraktioner til genanvendelse og direkte genbrug.  

Det kunne fx tænkes, at der er brug for et øget fokus fra pladspersonalet. Måske skal 

borgerne informeres bedre eller sortere affaldet på stedet. Eller handler det blot om at bytte 

rundt på containernes placering? Det er disse forhold, der ønskes vurderet i dette projekt. 

 

 

b. Formål, mål og succeskriterier 

Beskriv projektets formål, mål og succeskriterier – i alt ½ side 

- Formål: Hvad vil projektet gøre i forhold til ovenfor skitserede situation? 

- Mål: Hvilke mål er der for projektet –Hvordan ser situationen ud når opfyldt de 

opstillede mål 

- Succeskriterier: Hvad er kriterierne for at kunne sige, at målene er nået? 

Succeskriterierne skal være konkrete og målbar 

Projektets overordnede formål er at sikre, at genanvendelige materialer sorteres ud til 

genanvendelse, og at genbrugelige effekter så vidt muligt får nyt liv gennem direkte genbrug.  

 

Projektet vil gennem et forsøg på én af RD’s genbrugsstationer og én af RK’s 

genbrugsstationer sætte en række initiativer i gang: 

• Undersøgelse af brugernes bevæggrunde for at øge sortering til genanvendelse og 

direkte genbrug (kvalitative interviews og spørgeskemaundersøgelse) 

• Vurdering af om containerne har den optimale placering i forhold til at øge sortering 

til genanvendelse og direkte genbrug 

• Bedre information og mærkning på genbrugsstationerne 

• Styrkelse af pladsmændenes fokus på genanvendelse og direkte genbrug samt forsøg 

med ekstra personale  

• Forsøg med sluseordning, hvor brugerne skal sortere sækkenes indhold af blandet 

affald.  

 

For at kende potentialet for øget genanvendelse og for at kunne vurdere effekten af 

projektets tiltag så kortlægges mængden af genanvendelige materialer i de blandede 

fraktioner, før og efter projektets initiativer er afprøvet. Lignende tidligere gennemførte 

undersøgelser af affaldets sammensætning inddrages, hvor det giver viden til projektet. 

 

Succeskriteriet er, at forekomsten af de genanvendelige materialer i de blandede fraktioner 

på genbrugsstationerne er halveret. Et sekundært succeskriterie er, at mængden af produkter 

der omsættes gennem direkte genbrug, er fordoblet.  

 

 

c. Hvad er de forventede effekter på genanvendelsen af husholdningsaffaldet 

inden for fraktionerne: organiskaffald, pap, papir, metal, plastik, glas og træ? 

Beskriv hvilke effekter på genanvendelsen for fraktionerne omfattet af ressourcestrategien 

for husholdningerne der kan opnås gennem projektet og hvilke perspektiver der kan ses fra 

projektet på længere sigt både nationalt og globalt. 

Hos RD indsamles pap og papir i dag via en henteordning. Hos RK har de henteordning for 

pap samt for en blandet fraktion af emballager (plast, metal, glas). 

 

Dog benytter borgerne også, i et vist omfang, genbrugsstationerne til de fraktioner, som der 

er henteordninger for – særligt til stort pap, som er en affaldstype, der ses i stigende mængde 

i husholdningsaffaldet. Det forventes, at projektet kan øge genanvendelsen af stort pap 

markant.  
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Det forventes også, at projektet kan øge genanvendelsen af metal, plast og rent træ markant 

– da disse fraktioner, såvel hos RD som hos RK, i dag udgør en stor andel af 

genbrugsstationernes blandede fraktioner. 

 

Papir forekommer også jævnligt i ’småt brændbart’ – ofte i form af bøger og skrivepapir 

(f.eks. i ringbind). Papir emballeres ofte i sække, og derfor vil en særlig indsats rettet mod 

disse sække være i fokus. 

 

Perspektiver- nationalt og globalt  

 

Der er et stort potentiale i at sortere mere affald fra til genanvendelse i husholdningerne.  

 

Projektet forventes at have en positiv effekt på genanvendelsen af de fraktioner, der er om-

fattet af ressourcestrategien.  

 

Kommuner i hele landet vil, med inspiration fra forsøg i de to bymæssigt forskellige områder 

kunne sammensætte løsninger, der er tilpasset de lokale forhold i forskellige områder i den 

enkelte kommune. 

 

Dette vil samlet set være med til at bringe Danmark på ret kurs i forhold til målet om at 

genanvende 50 % af affaldet fra husholdningerne i 2022.  

 

Projektet vil være med til at understøtte teknologiudviklingen og de styrkepositioner, vi 

globalt set har i Danmarks inden for sortering og genanvendelse. Samtidig vil det globale 

perspektiv være, at vi i Danmark tager ansvar for vores eget affald og øger genanvendelsen 

med deraf følgende nedbringelse af CO2-udslip og forbrug af ikke-fornybare ressourcer. 
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d. Hvilke nyskabende perspektiver er der i projektet 

Beskriv konkret hvilke nye erfaringer, viden og/eller metoder projektet forventes at 

biddrage med. I beskrivelsen skal der særligt lægges vægt på de nationale perspektiver for 

projektet  

Projektet søger at skabe nye standarder for, hvor meget der kan sorteres ud til 

genanvendelse og direkte genbrug på genbrugsstationerne.  

 

Projektet søger først at afdække hvilken indsats borgerne selv siger, at de er villige til at yde 

for at sortere mere fra til genanvendelse og direkte genbrug. Og hvilken forventning de i den 

forbindelse har til indretning, pladspersonale, information og service. Det er så vidt vides 

første gang der spørges direkte til borgernes ønsker på den måde. 

 

Forudsætningerne hos RD og RK er forskellige – Randers er en bykommune og har derfor 

andre ordninger end Reno Djurs, hvor oplandet er mere tyndt befolket. Ved at gå sammen 

om projektet i RD og RK, så skabes der et bredt vidensgrundlag om effekt af tiltag under 

forskellige forudsætninger. Dette gør projektet interessant for en større målgruppe af 

kommuner – som vil kunne bruge projektets resultater direkte i deres eget arbejde med at 

øge genanvendelsen.  

 

e. Formidling – hvordan får andre del i den nye viden? 

Beskriv hvordan projektet og resultaterne vil blive formidlet. Dette skal være konkret og 

dække formidling både under projektet og ved projektets afslutning. Beskriv hvordan det 

sikres projektet biddrager til vidensopbygning for aktører/organisationer udenfor 

projektgruppen. 

Bemærk! Markedsførings aktiviteter ikke kan modtage tilskud og ikke derfor ikke skal 

beskrives.   

Hovedansøger (RD) og medansøger (RK) har altid gerne bygget videre på andres erfaringer 

og velvilligt stillet egen viden til rådighed for andre. Derfor er det helt naturligt for de to 

ansøgere også i denne forbindelse at dele den genererede viden fra projektet med andre.  

 

Ansøgerne deltager i forskellige fora, hvor også andre kommuner og forsyningsselskaber 

deltager.  Her vil projektet blive præsenteret og diskuteret før, under og når afsluttet. På den 

måde vil ideer og inputs fra andre interessenter også blive indarbejdet i projektet i det 

omfang, det lader sig gøre.  

 

Selve rapporteringen vil, udover en beskrivelse af den kvalitative undersøgelse, desuden 

omfatte en vurdering af de afprøvede tiltag, den samlede effekt (mængde frasorteret til 

genanvendelse og direkte genbrug) samt de økonomiske konsekvenser – såvel hos RD som 

hos RK. 

 

Ansøgerne vil desuden lave en artikel om, hvad der gik godt og mindre godt i projektet. 

Ansøgerne agter også at være vært ved et seminar, hvor projektets læring og resultater 

præsenteres, og hvor deltagerne gennem besigtigelse får indblik i de afprøvede tiltag. 

 

 

f. Hvad gør et tilskud nødvendigt 

Beskriv hvorfor, der er behov for offentligt tilskud for at kunne gennemføre projektet, og 

hvad et tilskud kan gøre muligt. Det kunne f.eks. være at sætte gang i en aktivitet som eller 

ikke ville blive gennemført, øge omfanget af aktiviteterne, sikre resultaterne kommer flere 

til gode, eller projektet gennemføres hurtigere end det ellers ville 

Der er tale om et udviklingsprojekt, hvor der afprøves nogle nye og – for affaldsslusens 
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vedkommende – ret grænseoverskridende tiltag med henblik på at øge genanvendelsen for 

affald tilført genbrugsstationer. Det vurderes også, at flere andre kommuner og 

affaldsselskaber kunne lære af de tiltag, der søges afprøvet i projektet.  

 

At projektet koordineres mellem RD og RK, vil give flere kommuner mulighed for at 

nyttiggøre projektets erfaringer. Koordinering samt tilpasning af undersøgelsen til flere 

forvaltningsmæssige praksisser kræver dog ekstra ressourcer, og det er mere tidskrævende, 

end hvis der kun var én ansøger. Et tilskud vil gøre det muligt at finde ressourcerne til den 

ekstra indsats, som kræves. 

  

 

6. Beskriv rollefordelingen (hvis der er mere end en projektansøger) 

Beskriv hvordan løsningen af opgaverne i projektet er fordelt mellem de enkelte aktører i projektet. 

Hvordan træffes beslutninger og hvem har ansvar for hvilke dele af projektet? Hvilke særlige 

kompetencer har de enkelte ansøgere og hvordan kommer de til udtryk i projektet?  

Rollefordeling 

 

RD er som hovedansøger ansvarlig for projektet fremdrift og formidling af resultater. RK bidrager 

som medansøger til projektet og lægger som sådan også de ressourcer ind projektet, som fremgår af 

ressourceplan og budget.  

 

I projektet indgår en følgegruppe og en ad-hoc arbejdsgruppe. 

 

Følgegruppens opgave er at drøfte projektets fremdrift herunder at bidrage/inspirere projektet. I 

følgegruppen indgår (forslag) repræsentanter fra Miljøstyrelsen, RD, RK, Econet samt eventuelt 

yderligere 1-2 kommuner med egne erfaringer for at øge genanvendelsen på genbrugsstationer. RD 

har den direkte kontakt til Miljøstyrelsen og sikrer, at følgegruppen orienteres, indkaldes og der 

udarbejdes referat af møder. RD udpeger en projektleder (Hardy Mikkelsen). 

 

Arbejdsgruppen ledes af projektlederen og består af repræsentanter fra RD, RK og 

underleverandører. Arbejdsgruppens opgave er at sikre, at projektets aktiviteter løbende drøftes, 

fordeles, udføres og kvalitetssikres i overensstemmelse med projektets intentioner 

(opgavebeskrivelse) og kvalitetssikringsplan. Arbejdsgruppen behøver ikke nødvendigvis at mødes 

fysisk. 

 

Opgavefordeling i arbejdsgruppen 

Til projektet udpeger RD en genbrugsstation på Djursland, og RK udpeger en genbrugsstation i 

Randers Kommune. RD og RK sikrer, at de beskrevne tiltag kan implementeres på 

genbrugsstationerne undervejs i projektet.  

 

Econet har stor erfaring i at kortlægge, beskrive og vurdere affaldsmængde og affaldsordninger. 

Econet har desuden solid erfaring i at gennemføre kvalitative undersøgelser og implementering af 

forsøg og nye ordninger for affaldshåndtering samt formidling indenfor miljøområdet. Econet vil 

således stå for den praktiske gennemførelse af  

• kvalitative undersøgelser af brugernes holdning og vilje til at udsortere mere til 

genanvendelse og direkte genbrug 

• undersøgelse af fraktionernes sammensætning før og efter implementering af projektets 

initiativer og forsøg 

• dialog med pladspersonalet om fokus i forhold til øget genanvendelse og direkte genbrug på 

genbrugsstationen 

• beskrivelse af tiltag og effekter heraf 
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• rapportering af projektets tiltag og resultater 

• bidrage til formidling af projektets resultater 

 

7. Tidsplan 

Tidsplan for hovedaktiviteter, leverancer, vigtige milepæle og beslutningspunkter. Det skal også 

fremgå af tidsplanen hvornår Miljøstyrelsen og evt. følgegruppe skal inddrages. Indsæt selv flere 

række, kolonner og overskrifter så det passer til projektet. 

Vær opmærksom på at overskridelse af tidsplanen kan få konsekvenser for udbetalingen af 

projektmidler. Tidsplan kan evt. vedhæftes som bilag 

 

 J F M A M J J A S O N D JM 

Beskrivelse af GBP  ● ●           

Nulpunktsmåling af 

affald 

   ●          

Forventninger    ● ●         

Konkrete tiltag      ● ● ● ● ●     

Resultatmåling          ● ●   

Udstyr    ●          

Rapportering og formidl.           ● ● ● 

Projektledelse  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Følgegruppe    ●       ●   

 

 

8. Budget 

Budgettet vedlægges som bilag. Der henvises til vejledningen for en beskrivelse af kravene til 

budget indholdet. 

Nedenfor skal der gives et økonomisk overblik over projektet 

 

Overblik over finansieringen af projektet og tilskudsprocent. 

 

Kilder 

  

Kr.  

 

Samlet budget [Hvad er de samlede udgifter for 

projektet] 

739.080 kr. 

Evt. egen finansiering  

(specificer for alle ansøgere) 

- [navn på ansøger] 

- 

- 

 

Reno Djurs 76.000 

Randers Kommune 67.600 

Andre kilder til finansiering (specificer om 

finansieringen er offentlig eller privat for den 

enkelte finansieringskilde) 

- [navn på anden kilde] 

- 

 

0 kr. 
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Tilskud ansøgt fra Pulje til implementering 

af regeringens ressourcestrategi (fordelt på 

hver ansøger, der anvender tilskuddet) 

- [navn på ansøger] 

- 

- 

 

Reno Djurs 617.940 kr. 

Randers Kommune 121.140 

Tilskudssats i %, for hver ansøger 

- [navn på ansøger] 

- 

- 

 

Reno Djurs 87,7 % 

Randers Kommune 44,2 

 

9. Underskrift 

Undertegnede bekræfter rigtigheden af oplysningerne i ansøgningen 

 

Projektleder: 

Navn _Hardy Mikkelsen________ Dato 28/11-2014 Underskrift________________________ 

 

Hovedansøger virksomhedens ansvarlige leder: 

 

Navn _Morten Therkildsen______ Dato 28/11-2014  Underskrift________________________ 

 

Medansøger virksomhedens ansvarlige leder: 

 

Navn _____________________ Dato_______ Underskrift________________________ 

 

Medansøger virksomhedens ansvarlige leder: 

 

Navn _____________________ Dato_______ Underskrift________________________ 

 

(Alternativt kan medansøgere underskrive på et underskriftblad)  

 

HUSK! Ansøgningen skal underskrives. Underskrifter fra hovedansøger og medansøger sikrer, at de alle er 

indforstået med projekt og budget. 

 

BEMÆRK: Der sker ikke kryptering af elektroniske henvendelser. Hvis din ansøgning indeholder 

oplysninger om forhold, som du mener, skal beskyttes, eksempelvis om private eller personlige forhold, bør 

du anvende almindelig post i stedet for e-mail. 

 

10. Liste over bilag: 
Bilag 1: Uddybet budget med timer per medarbejder 

Bilag 2: Underskriftsblad(e) for medansøgere, der ikke har underskrevet ansøgningen under pk.t 7. 

Bilag 3: Kopi af evt. skriftlige aftaler mellem ansøgerne om deltagelse i og medfinansiering af 

projektet (endelige samarbejdsaftaler skal indsendes, hvis der opnås tilskud til projektet) 
    

 

 

 


