
 
FAKTA OM: Affald 
 

Beskrivelse af brugere Affald og Genbrug:  

 

Affald: Alle borgere i Ikast-Brande Kommune. 

 

Genbrug: Alle borgere og virksomheder i Ikast-Brande Kom-

mune. 

Beskrivelse af opgaver Affald og Genbrug:  

 

Affald: Afhentning af dagrenovation hos alle private adresser 

samt molokker ved boligforeninger i Ikast-Brande Kommune. 

Sikre at kommunen får en sikker drift, og at der er et godt sam-

arbejde med den renovatør, der henter affaldet. 

 

Gennemføre udbud af dagrenovationsordningen og  

indkøb af nye skraldespande. 

 

Implementering af ny klimaplan, hvor der skal indføres nye ind-

samlingsordninger og gentænke affald i en mere cirkulær øko-

nomi. 

 

Udvikle og drifte den nye hjemmeside for Affald og Genbrug.  

 

Genbrug: Daglig drift af vores genbrugspladser som er belig-

gende i Ikast, Brande, Bording og Nørre Snede.  

Nøgletal og økonomi Affald og Genbrug: 

Driftsbudget: ca. 50.0 mio. kr. 

Beskrivelse af medarbej-

dere på området 

Affald og Genbrug: 

I denne gruppe er der ansat 5 i administrationen samt pladsfolk 

på genbrugspladserne. 

Administrationen består af en fagkoordinator, som har det over-

ordnede ansvar for driften og økonomien, og 3 medarbejdere, 

som i fællesskab eksempelvis kvalitetssikrer det arbejde som 

vores renovatør udfører for borgerne, informerer på sociale me-

dier, udvikler digitale løsninger og fører statistik med alle affalds-

mængder. 

 

På genbrugsområdet er en Teamleder, som har det overordnede 

drift- og personaleansvar for genbrugspladserne samt medarbej-

derne som arbejder der. 

Særlige udfordringer Affald og Genbrug: 

Den største opgave som ligger foran lige nu er implementeringen 

af den nye affaldsplan. Planen skal være implementeret og i drift 

pr. 1. januar 2023.  

 



I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af kommunens Entre-

prenørafdeling vil det personale, som er tilknyttet kommunens 

genbrugspladser, overgå fra at være ansat i Entreprenørafdelin-

gen til at være ansat i Affald og Genbrug. Dette medfører omor-

ganisering med nye interne arbejdsgange og retningslinjer. 

Hvilke handlemuligheder/ 

handlefrihed har byrådet? 

Affald og Genbrug: 

Kommunen skal sikre, at vi efterlever den nye affaldsplan. 

Politikkerne fastlægger serviceniveauet og økonomien/taksterne. 

 


