NÅR KOMMUNENS
INSTITUTIONER
VISER VEJEN
TIL SORTERING
AF ORGANISK
AFFALD
Udviklet i samarbejde med

KOM GODT I GANG
Det kan være svært at stille krav til virksomhedernes og borgernes sortering og genanvendelse, hvis
kommunen ikke selv går foran. Kom godt i gang
med sorteringen og hør mere om, hvordan Odense
Kommune gør i denne folder.

Daka ReFood er klar til at hjælpe jer godt i gang.
Kontakt os på 70272030 eller refood@daka.dk
for mere information eller et uforpligtende møde.
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KOM I MÅL MED KORREKT
SORTERING I JERES INSTITUTIONER
Er det svært at gennemskue lovkravene og hjælpe institutionerne i den rigtige retning? Oplever du, at I som kommune
har udfordringer med at få kommunikeret budskabet ud til
institutionerne? Eller er det svært at finde den rigtige løsning?

Odense Kommune er en af de kommuner, der er kommet
langt i tæt samarbejde med Daka ReFood. Læs mere om
deres metoder og erfaringer på bagsiden.

I Daka ReFood vil vi gerne hjælpe jer på vej. Derfor har vi
valgt at dele vores erfaringer som rådgiver inden for sortering og håndtering af madaffald fra kommunale institutioner i denne folder. Vi håber, at tjeklisten kan inspirere jer til
at komme godt i gang eller helt i mål.
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4 GRUNDLÆGGENDE
OVERVEJELSER, DER KLÆDER
JER PÅ TIL OPGAVEN
Daka ReFood hjælper mange kommunale
institutioner og storkøkkener med deres
affaldssortering. Vi ved, hvad der skal til
og håber, at spørgsmålene kan hjælpe
jer godt på vej.
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1

HVAD ER
KRAVENE?

Genanvendelige materialer skal kildesorteres i
henhold til Affaldsbekendtgørelsen §49-51
– Er der yderligere krav til virksomhederne i jeres kommune i forhold til sortering?
– Hvad er genanvendeligt materiale? Definér (madaffald, pap, papir, plast, metal, glas, m.v.)
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2

HVAD ER STATUS
PÅ INSTITUTIONERNE?

– Kildesorterer jeres institutioner i dag – og hvilke fraktioner?
– Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvem gør/hvem gør ikke?
– Er der en plan for fremtidens kildesortering?
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3

HVORDAN KAN I KOMME
I GANG MED AT SORTERE?

– Opstil krav til jeres kildesortering, definer fx afhentningsinterval, hygiejnekrav, dokumentationskrav
(registrering og rapportering af mængder)
– Undersøg markedet, hvem udbyder afhentning af madaffald fra storkøkkener og institutioner?
Hvilke services tilbyder de forskellige aktører på markedet og hvad passer til jeres krav?
– Udarbejd et solidt og detaljeret udbudsmateriale eller indhentning af tilbud, så I får den løsning,
I forventer.
– Tilrettelæg processen – hvor er de lavthængende frugter og hvem skal i gang først, så det batter mest?
Er det skolerne, børnehaverne, rådhuset eller plejehjemmene, der skal gå forrest?
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4

HVILKEN AFTALE ER DEN
BEDSTE FOR JERES KOMMUNE?

– Skal I indgå en centralaftale, der er en obligatorisk ordning, som gælder for alle?
– Ønsker I større fleksibilitet i form af en rammeaftale, som institutionerne frivilligt kan benytte?
– Eller skal det være individuelle ordninger, hvor de enkelte institutioner vælger ordning og leverandør
inden for en deadline og med tilsynsbesøg?

Mulighederne er mange. Derfor anbefaler vi, at I sammen med en leverandør gør forarbejdet for
institutionerne. På den måde kan institutionslederne og køkkenlederne koncentrere sig om det,
de er bedst til, og ikke selv bruge tid på at indhente tilbud og forhandle aftaler.
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BYG VIDERE PÅ
DE GODE ERFARINGER
– Daka ReFood står i dag for indsamling og sortering af madaffald fra knap 700 kommunale
storkøkkener og institutioner.
– Daka ReFood har stor erfaring med servicering af og rådgivning til kommuner.
– Daka ReFood kender mange af de kommunale udfordringer og kan komme med kvalificeret rådgivning
og anbefalinger til processen.
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”Vi er glade for samarbejdet med
Daka ReFood, og at vi kan tilbyde
vores institutioner en rigtig god løsning
på sortering af det organiske affald.
Det er rart at vide, at affaldet i Kommune
bliver genanvendt bæredygtigt”
Odense Kommune
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SÅDAN GØR ODENSE KOMMUNE
Odense kommune havde et ønske om, at flere institutioner
kom i gang med at sortere madaffald og samtidig overholdt kravene til kildesortering. Sortering af madaffald var
ikke nyt for Odense kommune, da flere institutioner havde
en ReFood-ordning, inden samhandelsaftalen blev indgået. Kommunen ønskede dog at strømline håndteringen af
affald hos deres institutioner og ville gerne have en samlet
aftale, der kunne omfatte alle institutioner.
Odense Kommune startede med at svare
på følgende spørgsmål:
– Hvad er kravene til sortering i dag?
– Hvilke institutioner lever op til kravene i dag?
– Hvordan kan vi få sortering af madaffald
implementeret i flere af vores institutioner?
– Hvem servicerer os på afhentning af madaffald
i dag, og hvem kan gøre det fremadrettet?

Odense Kommune valgte at organisere sorteringen som en
frivillig samhandelsaftale for de enkelte institutioner. Dvs.
at inden for aftalen kan institutionerne selv vælge leverandør. Forud for aftalen lavede kommunen en tilbudsindhentning med 3-4 leverandører, hvor ReFood blev den vindende
tilbudsgiver. Rammeaftalen med Daka ReFood betyder, at
det er nemt for institutionerne at komme i gang.
Kommunen sendte herefter information ud til institutionerne om, at Daka ReFood var godkendt som leverandør
og med tilbud om besøg af konsulent. Da interessen var
stor, valgte kommunen i samarbejde med Daka ReFood de
institutioner, der skulle prioriteres først.
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ORDNINGEN GIVER ODENSE
KOMMUNE FØLGENDE FORDELE:
– Kommunen sparer ressourcer ved at lade Daka ReFood udføre
konsulentarbejdet og få flere institutioner med i ordningen.
– Kommunen sikrer, at implementeringen sker inden for godkendte
rammer og i henhold til kommunens egne regulativer og ønsker.

FAKTA OM ODENSE ORDNINGEN
– Ordningen blev indført i 2018
– Ved ordningens start
sorterede 5 institutioner
madaffald. Nu er 18 institutioner
med i ordningen.
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VI ER KLAR
TIL AT HJÆLPE JER
Vi håber, at denne guide kan
hjælpe jer i gang med processen.
Kontakt os på refood@daka.dk
eller 70272030 for at høre mere.
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