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Resumé af rapporten ”Idékatalog - Ordninger for dagrenova-
tion” 

Formålet med dette notat er at give et resumé af rapporten ”Idékatalog – Ordninger for dagre-
novation”.  
 
Neden for gives en kort beskrivelse af 8 alternativer (A - H) til den nuværende renovationsord-
ning. I et ledsagende skema er hvert alternativ sammenlignet med den nuværende renovati-
onsordning for hvad angår genanvendelseseffektivitet og økonomi (sidstnævnte angivet som 
renovationsgebyr pr. husstand).  
 
I mængdeberegningerne er det forudsat, at den alternative ordning omfatter helårsboliger så-
vel som sommerhuse. Som det imidlertid fremgår af idékatalogets tabel 2-2, bidrager sommer-
husene relativt beskedent til den samlede genanvendelsesgrad.  
 
Den økonomiske sammenligning mellem nuværende henholdsvis alternativ ordning tager ud-
gangspunkt Reno Djurs’ billigste renovationsgebyr for husstande i 2012. For det beskrevne al-
ternativ er meromkostningen ved den nye ordning tillagt det nuværende renovationsgebyr. For 
at lette sammenligningen er alene gebyret for helårsboliger vist i oversigten.  
 
Alternativ AAlternativ AAlternativ AAlternativ A    (”ny beholder til ressourcer”)    
Den nuværende affaldsordning (beholder til papir/pap hhv. restaffald) suppleres med ny behol-
der til indsamling af ressourcematerialer (glas/metal/plast). Ordningen forudsætter således 3 
beholdere pr. helårsbolig. 
 

  
Indsamlet til 
Genanvendelse 

Afsat til 
genanvendelse 

Afsat til forbrænding 
 

Renovationsgebyr 
 

  ton/år Indeks ton/år % ton/år % kr. Indeks 

Nuværende 6.329 100 6.329 24 19.520 76 1.659 100 

Alt. A 7.616 120 7.323 28 18.526 72 1.917 116 
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Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ B B B B (”ny beholder til organisk”)    
Den nuværende affaldsordning (beholder til papir/pap hhv. restaffald) suppleres med ny behol-
der til indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation. Glas + drikkevareemballager indsam-
les via kuber (som i dag). Ordningen forudsætter således 3 beholdere pr. helårsbolig. 
 

  
Indsamlet til 
genanvendelse 

Afsat til 
genanvendelse 

Afsat til forbrænding 
 

Renovationsgebyr 
 

  ton/år Indeks ton/år % ton/år % kr. Indeks 

Nuværende 6.329 100 6.329 24 19.520 76 1.659 100 

Alt. B 12.752 201 11.146 43 14.703 57 2.072 125 

 
    
Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ C C C C (”to nye beholdere til organisk hhv. ressourcer”)    
Den nuværende affaldsordning (beholder til papir/pap hhv. restaffald) suppleres med 2 nye 
beholdere til indsamling af henholdsvis kildesorteret organisk dagrenovation og ressourcema-
terialer (glas/metal/plast). Ordningen forudsætter således 4 beholdere pr. helårsbolig.  
 

  
Indsamlet til 
genanvendelse 

Afsat til 
Genanvendelse 

Afsat til forbrænding 
 

Renovationsgebyr 
 

  ton/år Indeks ton/år % ton/år % kr. Indeks 

Nuværende 6.329 100 6.329 24 19.520 76 1.659 100 

Alt. C 14.038 222 12.148 47 13.701 53 2.345 141 

 
 
Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ D D D D (”en beholder til ressourcer samt en 2-delt beholder til organisk/restaffald”)    
Den nuværende beholder til papir/pap suppleres med en ny beholder til ressourcematerialer 
(glas/metal/plast) samt en ny 2-delt beholder til indsamling af organisk dagrenovation hhv. 
restaffald. Ordningen forudsætter således 3 beholdere pr. helårsbolig.  
 

  
Indsamlet til 
genanvendelse 

Afsat til 
genanvendelse 

Afsat til forbrænding 
 

Renovationsgebyr 
 

  ton/år Indeks ton/år % ton/år % kr. Indeks 

Nuværende 6.329 100 6.329 24 19.520 76 1.659 100 

Alt. D 14.038 222 12.148 47 13.701 53 2.110 127 

 
 
Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ E E E E (”4-delt beholder til ressourcer samt 2-delt beholder til organisk/restaffald”)    
Papir, glas, metal og plast indsamles i en ny 4-delt beholder, mens organisk dagrenovation hhv. 
restaffald indsamles i ny 2-delt beholder. Ordningen forudsætter således 2 beholdere pr. hel-
årsbolig.  
 

  
Indsamlet til 
genanvendelse 

Afsat til 
genanvendelse 

Afsat til forbrænding 
 

Renovationsgebyr 
 

  ton/år Indeks ton/år % ton/år % kr. Indeks 

Nuværende 6.329 100 6.329 24 19.520 76 1.659 100 

Alt. E 14.261 225 12.335 48 13.514 52 1.985 120 
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Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ F F F F (”Organisk affald hhv. restaffald indsamles med farvede poser i samme beholder”)    
Den nuværende beholder til papir/pap suppleres med en beholder til indsamling af organisk 
dagrenovation hhv. restaffald (farvede poser i samme beholder). Glas + drikkevareemballager 
indsamles via kuber (som i dag). Ordningen forudsætter således 2 beholdere pr. helårsbolig. 
 

  
Indsamlet til 
Genanvendelse 

Afsat til 
genanvendelse 

Afsat til forbrænding 
 

Renovationsgebyr 
 

  ton/år Indeks ton/år % ton/år % kr. Indeks 

Nuværende 6.329 100 6.329 24 19.520 76 1.659 100 

Alt. F 12.752 201 10.768 42 15.081 58 1.854 112 

 
 
Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ G G G G (”Ressourcebeholder + kombineret beholder til organisk/restaffald”)    
Den nuværende beholder til papir/pap suppleres med en ny beholder til ressourcematerialer 
(glas/metal/plast) samt en beholder til indsamling af organisk dagrenovation hhv. restaffald 
(farvede poser i samme beholder). Ordningen forudsætter således 3 beholdere pr. helårsbolig.  
 

  
Indsamlet til 
Genanvendelse 

Afsat til 
Genanvendelse 

Afsat til forbrænding 
 

Renovationsgebyr 
 

  ton/år Indeks ton/år % ton/år % kr. Indeks 

Nuværende 6.329 100 6.329 24 19.520 76 1.659 100 

Alt. G 14.038 222 11.770 46 14.079 54 2.111 127 

 
 
Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ H H H H (”Papir/pap + organisk + central sortering af restaffald”)    
Den nuværende beholder til papir/pap suppleres med en ny beholder til indsamling af organisk 
dagrenovation. Restaffald indsamles til central sortering. Ordningen forudsætter således 3 
beholdere pr. helårsbolig.  
 

I  
Indsamlet til 
Genanvendelse 

Afsat til 
Genanvendelse 

Afsat til forbrænding 
 

Renovationsgebyr 
 

  ton/år Indeks ton/år % ton/år % kr. Indeks 

Nuværende 6.329 100 6.329 24 19.520 76 1.659 100 

Alt. H 16.893 267 12.540 49 13.309 51 2.226 134 

 
 


