
 

 

Filskov Genbrugsplads 
Evaluering på adgangskontrol juni 2021 

 

Adgangskontrol, bom og åbningstider har været i drift siden marts 2021 på alle tre gen-
brugspladser og borgere har efterfølgende skulle benytte enten sygesikringskort, mobilte-
lefon/app eller nummerpladegenkendelse for at få adgang til pladserne i åbningstiden. 
 
1. Tilmeldte  

På nuværende tidspunkt er der ca. 1.800 borgere tilmeldt adgang til genbrugspladserne i 
Filskov, Vorbasse og Sdr. Omme. Affaldsteamet modtager fortsat løbende tilmeldinger, 
dog nogen færre end i opstartsfasen først på året.  
 
Siden adgangskontrollen blev etableret 1. marts, har der været registeret 2.129 besøg på 
Filskov genbrugsplads.  
 
Fra mandag til fredag er der i gennemsnit 103 besøgende, hvor der lørdag og søndag i 
gennemsnit er 48 besøgende.  
 
2. Affaldsmængder 

I 2019 blev der i gennemsnit henstillet omkring 140 kg/måned affald pr. genbrugsplads. 
Fra marts-april 2021 er dette faldet til omkring 55 kg/måned affald pr. genbrugsplads. Det-
te udgør dog fortsat affald, så som elektronik, farligt affald, maling og lign, som ikke mod-
tages på pladserne. 
 
Foruden et fald i henstilling af affald på pladserne har adgangskontrollen medført et ge-
nerelt fald i de samlede affaldsmængder. De samlede mængder for marts og april er i gen-
nemsnit faldet med omkring 15%. 
 

Filskov (ton) 
Marts-April 2019 2021 Difference 

Træ (ude og inde) 19 14 -5 
Småt brændbart 9 7 -2 

 
3. Stikprøvekontrol/Sorteringskvalitet  

Træfraktionerne (Inde og ude træ) 
Ud fra en stikprøvekontrol af træfraktionerne og småt brændbart foretaget i juni 2021 kan 
det konstateres at fejlsorteringen i træfraktionerne er faldet. Sammenlignet med lignende 
stikprøvekontrol fra 2020, udgør hovedparten af fejlsorteringer i træfraktioner at borger-
ne bytter om på rent og trykimprægneret træ. Det vil sige at trykimprægneret træ bliver 
afleveret som rent træ og omvendt. Dog ses der fortsat fejlsorteringer af affaldstyper der 
tydeligvis ikke skal sorteres som træ. 
 
Småt Brændbart: 
Af stikprøvekontrollen for småt brændbart kan det konstateres, at der fortsat er store 
mængder fejlsorteret affald i fraktionen. Der anbringes store mængder dagrenovation i 
containeren, hvilket omfatter både mad- og restaffald og farligt affald i form af spraydåser, 
batterier, maling og elektronik. Desuden sorteres der betydelige mængder genanvendeligt 
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affald i containeren. Det glæder blandt andet pap, papir, hård plast, plastfolie og haveaf-
fald – alle affaldstyper der kan afleveres på pladserne i nogle af de øvrige containere.  

 
Billeder fra stikprøvekontrol Filskov Genbrugsplads 2021: 

Småt brændbart 

 

Fig.1 Madrasser/gulvtæpper (Fra småt brændbart) 

 

Fig.2 Spraydåser/farligt affald (Fra småt brændbart) 



 
 

 

Fig.3 Hård plast (Fra småt brændbart) 

 

Fig. 4 Glas/Spejlglas/Procelæn (Fra småt brændbart) 



 
 

 

Fig.5 Elektronik/Kabler (Fra småt brændbart) 

 

Fig.6 Metal (Fra småt brændbart) 



 
 

 

Fig.7 Pap (Fra småt brændbart) 

 

Fig.8 Aviser (Fra småt brændbart) 



 
 

 

Fig.9 Deponi (Fra småt brændbart) 

 

Fig.10 Restaffald/Dagrenovation (Fra småt brændbart) 



 
 

 

Fig.11 Dæk (Fra småt brændbart) 

 

Træfraktionerne  

 

Fig.12 Underlag af hård plast (Fra træfraktionerne) 



 
 

 

Fig.13 Metalvask (Fra træfraktionerne) 

 

Fig.14 trykimprægneret træ og metaltråd (Fra inde træ) 



 
 

 

Fig.15 Møbel m. glas/brændbart (Fra træfraktionerne) 

 

Fig.16 Laminatgulv/brændbart (Fra træfraktionerne) 



 
 

 

Fig.17 Papdøre og bambus (Fra træfraktionerne) 
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