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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: 

Øget genanvendelse i bringeordninger  

 

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

(5-10 linjer) 

Projektet sætter fokus på at øge genanvendelse af de tørre fraktioner ved at gøre det nemmere for 

borgerne at sortere, opsamle og bringe plast, metal og glas til genbrugsøer og genbrugsstationer. 

Borgerne inddrages i at skabe egne løsninger til sortering og opsamling. Muligheder og barrierer for 

afsætning af blandede fraktioner undersøges og vurderes. Effekten af forsøget dokumenteres gennem 

undersøgelse af dagrenovation før og efter. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Silkeborg 

Forsyning og Reno Djurs.  

 

3. Hovedansøger og medansøgere 

Hovedansøger (står for kontakten til 

Miljøstyrelsen) Virksomhedens/organisationens 

navn: 

 

 

Adresse: 

 

Reno Djurs 

Ballevej 11 

Postnummer og by: 

 

8444 Balle 

Telefon: 

 

8754 7777 

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: Silkeborg Forsyning 
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(Navn og adresse på organisation, 

kontaktperson, CVR/CPR; på alle andre, der 

deltager i ansøgergruppen og medfinansierer 

projektet) 

Tietgensvej 3 

8600 Silkeborg 

CVR: 31935520 

Kontaktperson: Niels Holm Ørnstrup 

 

Silkeborg Kommune 

Søvej 3 

8600 Silkeborg 

CVR: 29189641 

Kontaktperson: Rikke Bernth Fuks 

 

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. 926.790 

Ansøgt tilskud Kr. 626.790 

Samlet egenfinansiering Kr. 300.000 

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) 

 

Det er dyrt for kommunerne at etablere henteordninger for alle fraktioner, særligt i tyndt 

befolkede områder. Derudover, så er det sandsynligt, at der kan opnås en bedre kvalitet i 

indsamlet affald i bringeordninger end i henteordninger – fordi det kræver en dedikeret 

indsats fra borgerens side at bringe affaldet til ordningen.  

 

Derfor er det relevant at undersøge hvor langt man kan nå i forhold til kvantitet (indsamlet 

mængde) og kvalitet (renhed) ved at udvide bringeordninger til de tørre, genanvendelige 

fraktioner. Silkeborg Forsyning (SF) og Reno Djurs (RD) har begge en interesse i at udvikle 

sådanne bringeordninger. Inddragelse af borgerne i de konkrete løsninger indgår både i 

Silkeborg og på Djursland. Konceptet for sortering er dog forskelligt i RD’s hhv. SF’s 

oplande. 
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RD har forsøgsvist fokus på at udvide den nuværende bringeordning for emballager til 

fremover også at omfatte alt småt plast, metal og glas afleveret i én samlet fraktion 

(fraktionens sammensætning er dog ikke fastsat og afhænger blandt andet af dialog med 

aftagerne).  

 

SF har fokus på at udvide den nuværende bringeordning for glas og papir til også at omfatte 

plast/metal, papir/pap, sparerpærer, batterier og småt elektronikaffald. 

 

Både RD og SF ønsker, at det lokale koncept er gennemgående på såvel affalds-ø som på 

genbrugsstation. En uddybende beskrivelse af baggrunden for projektet fremgår af bilag 1. 

  

 

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 

 

Det overordnede formål med projektet er – på Djursland såvel som i Silkeborg - at øge 

genanvendelsen kvantitativt (indsamlet mængde) og kvalitativt (kvalitet af indsamlede 

fraktioner) af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger under hensyn til økonomi 

i ordningerne. I Silkeborg ønskes det desuden at øge indsamlingen af papir og affald til 

særlig behandling (sparerpærer, batterier og småt elektronik) ved brug af bringeordninger.  

 

Den overordnede metode til at opnå målene er, at gøre det lettere for borgerne at benytte 

bringeordningerne.  Dette sker ved – i 3 testområder - at skabe en fælles identitet for 

affaldsøer og genbrugsstationer, hvor der sorteres efter det samme koncept. Borgerne vil 

bidrage med at udvikle og evaluere tiltag, der kan optimere sortering og midlertidig 

opbevaring i hjemmet.  

 

Det fremgår af punkt 5a, hvilke fremtidige kombinationer af de tørre, genanvendelige 

fraktioner, der vil blive opsamlet på Djursland hhv. i Silkeborg. Dette giver mulighed for at 

sammenligne forskellige indsamlingskoncepter, mens tilgangen med borgerinddragelsen er 

den samme i de tre områder. 

 

Målet for projektet er: 

• At opnå en målbar reduktion af de tørre, genanvendelige fraktioner i restaffald  

• At udvikle fremtidssikrede løsninger for bringeordninger – og test af løsningerne i 

såvel by- som landområder – i et tæt samarbejde med borgerne i forsøgsområderne 

• At kortlægge fordele og ulemper ved afsætning af forsøgsordningernes fraktioner 

sammenlignet med de nuværende fraktioner  

• At skabe et idékatalogmed borgernes egne forslag til indretning af individuelt 

tilpassede løsninger i hjemmet samt rutiner/processer i hjemmene, der gør øget 

sortering og genanvendelse nemmere. Idékataloget kan bruges af ansøgerne såvel 

som andre kommuner/forsyningsselskaber. 

 

Succeskriterierne er: 



Side 4 af 8  
 

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

• en målbar reduktion i restaffaldet af emballager på 60 % og af andet metal og plast 

på 40 %.  

• I Silkeborg er målet desuden en reduktion i restaffaldet af papir på 40 % og af 

eventuelle sparepærer, batterier og småt elektronik på 50 % 

 

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. 

Projektet vil dokumentere, hvor effektiv en bringeordning for tørre, genanvendelige 

materialer kan blive.  

 

Projektets succeskriterie er som nævnt 60 % for emballager (plast, metal og glas) samt 40 % 

af andet plast, metal og glas. For papir (Silkeborg) er målet en 40 % reduktion, mens der 

eventuelle sparepærer, batterier og småt elektronik i restaffald i Silkeborg forventes 

reduceret med 50 %. Affaldsanalyser før og efter forsøget vil dokumentere om disse mål 

bliver indfriet.  

 

Et væsentligt resultat af projektet bliver at vise, hvor langt det er muligt at nå gennem 

bringeordninger – såvel i egentlige landsbysamfund (RD) som i mere tyndt befolkede 

områder (SF).  

 

 

Perspektiver- nationalt og globalt  

 

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

Analyser fra danske haveboliger viser, at en stor del af dagrenovationen kan genanvendes, 

hvis det bliver sorteret fra.  

 

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

fattet af ressourcestrategien.  

 

Idékataloget (jf. punkt 5e) gør det muligt for alle landets kommuner at lade sig inspirere af 

projektets enkle og brugbare løsninger. Samtidig vil kommunerne med inspiration fra 

kataloget kunne sammensætte løsninger, der er tilpasset de lokale forhold i de 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 med inddragelse af erfaringer fra borgernes egne forslag til løsninger være med 

til at understøtte teknologiudviklingen og de styrkepositioner, vi globalt set har i Danmark 

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 inddrager borgerne i den konkrete udformning af affaldsordningerne, og der satses 

på, at den individuelt valgte løsning på den måde tilpasses hvert enkelt husstand. På den 

måde bliver opsamling i hjemmet en del af affaldshåndteringen. Denne tilgang til 

bringeordninger er, så vidt det vides, ny. 

 

Det er nyt, at man forsøger at højne effektiviteten af bringeordninger ved at fokusere på at 

gøre det nemt for borgerne at sortere (sortering i en blandet fraktion hhv. mulighed for at 

aflevere flere kildesorterede fraktioner samme sted). 

 

Forudsætningerne hos RD og SF er forskellige. Bosættelsesmønstret i forsøgsområderne er 

sammenligneligt (mindre bysamfund) men RD og SF har forskellige forvaltningsmæssige 

praksisser. Ved at gå sammen om projektet i RD og SF, så skabes der et bredt 

vidensgrundlag om effekt af tiltag under disse 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 - særligt i de tyndt 

befolkede områder.  

 

Kataloget med de (mindst) 10 gåde råd om sortering og opsamling af genanvendelige 

fraktioner af f.eks. plast, metal og glas i husstanden kan anvendes i forbindelse med en 

eventuel udbredelse af de afprøvede ordninger til resten af oplandet samt i andre dele af 

landet, hvor brugen af bringeordninger til de tørre genanvendelige materialer bringes i spil. 

 

 

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.   

 

RD og SF vil gennem lokale og landsdækkende netværk løbende orientere andre kommuner 

/selskaber om projektets status og resultater. Andre, udvalgte kommuner vil blive indbudt til 

at deltage i følgegruppen, hvor de kan bidrage med sparring. 

 

Når projektet er afsluttet, så vil RD sammen med SF indbyde til et seminar, hvor dette 

projekt og andre lignende projekters resultater præsenteres og diskuteres i et bredere forum. 

Besigtigelse af forsøgsområder kunne indgå som en aktivitet under seminaret. Der skrives en 

artikel, som søges optaget i relevant tidsskrift. Andre formidlingsaktiviteter, som bidrager til 

videndeling, kan ligeledes komme på tale. 

 

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 
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Når der etableres en indsamling baseret på en bringeordning, så er det store investeringer og 

driftsomkostninger, der følger med beslutningen. Gennem et tilskud får RD/SF hurtigere 

genereret viden om, hvor langt det er muligt – gennem inddragelse af borgerne – at øge 

genanvendelsen via en bringeordning for plast, metal, glas og andre fraktioner. Projektets 

resultater vil dermed også hurtigere kunne blive formidlet til andre interessenter. 

 

At projektet koordineres mellem RD og SF, 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. RD udpeger en 

projektleder. RD har den direkte kontakt til Miljøstyrelsen og sikrer, at følgegruppen orienteres, 

indkaldes og der udarbejdes referat af møder. RD udpeger i sit opland det lokalområde, som indgår i 

projektet. 

 

SF er medansøger på projektet. SF udpeger to mindre bysamfund hver med mindre end 100 

husstande. De to områder med lokalt opland indgår i projektet.  

 

Et kommunikationsbureau står for udarbejdelsen af informationsmateriale til borgerne i de tre 

områder. Kommunikationsbureauet står ligeledes for opsætning af katalog indeholdende de 10 gode 

ideer. 

 

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 i at formidle emner indenfor miljøområdet. 

Econet vil således stå for den praktiske gennemførelse, herunder:  

• Gennemføre kvalitative interviews blandt borgere og foreninger  

• Evaluere mulige tiltag til at øge genanvendelsen 

• Dokumentere projektets resultater gennem affaldsanalyser af mængde og 

sammensætning af restaffald før og efter forsøget 

• Vurdere mulighederne for at afsætte de blandede fraktioner – med/uden emballage 

• Udarbejde rapport med projektets resultater og katalog med eksempler på borgernes 

gode ideer og erfaringer 

• Bidrage til øvrig formidling om projektet 

 

Der etableres også en følgegruppe. Følgegruppens opgave er at drøfte projektets fremdrift herunder 

at bidrage/inspirere projektet. I følgegruppen indgår (forslag) repræsentanter fra Miljøstyrelsen, RD, 

SF, Econet samt yderligere 1-2 kommuner. Norddjurs, Syddjurs og Silkeborg Kommuner bliver 

tilbudt at indgå i en følgegruppe. 

 

 

7. Tidsplan 



Side 7 af 8  
 

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

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 … 

Forberedelsesfasen ● ● ●           

Driftsfasen    ● ● ●        

Evalueringsfasen        ● ● ●    

Rapportering           ●   

Formidling    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

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] 

926.790 kr.  

Evt. egen finansiering  

(specificer for alle ansøgere) 

- [navn på ansøger] 

- 

- 

 

Reno Djurs: 150.000 kr. 

Silkeborg Forsyning: 150.000 kr. 

Silkeborg Kommune: 0 kr. 

Andre kilder til finansiering (specificer om 

finansieringen er offentlig eller privat for den 

enkelte finansieringskilde) 

- [navn på anden kilde] 

- 

 

0 

Tilskud ansøgt fra Pulje til implementering 

af regeringens ressourcestrategi (fordelt på 

hver ansøger, der anvender tilskuddet) 

- [navn på ansøger] 

- 

- 

 

Reno Djurs: 558.530 kr. 

Silkeborg Forsyning: 37.320 kr. 

Silkeborg Kommune: 30.940 kr. 

Tilskudssats i %, for hver ansøger 

- [navn på ansøger] 

- 

Reno Djurs: 79 % 

Silkeborg Forsyning: 20 % 

Silkeborg Kommune: 100 % 
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- 

 

 

9. Underskrift 

Undertegnede bekræfter rigtigheden af oplysningerne i ansøgningen 

 

Projektleder: 

Navn Hardy Mikkelsen           Dato 28. november 2014   Underskrift________________________ 

 

Hovedansøger virksomhedens ansvarlige leder: 

 

Navn Morten Therkildsen    Dato 28. november 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) 
    

 

 

 


