
Valg- og debatmøde i Den almene boliggruppe 
Fredag 4. november 2016 

 
Affaldsfrit boligområde – men hvordan? 
 
Vi skal udnytte vores ressourcer bedre, også vores affald. Derfor skal danskerne inden 
2022 blive verdensmestre i affaldssortering. Men hvordan bliver almene boligområder klar 
med en passende infrastruktur - og hvad skal der til for at få beboerne med på ideen?   
 
Når Almen Boligforum næste gang mødes, sætter vi fokus på affaldshåndtering og ressourceop-
timering. Inden 2022 skal halvdelen af alt affald fra private husholdninger nemlig genanvendes. 
Hensigten er at gavne miljøet, virksomhedernes konkurrenceevne og danskernes pengepung.  
 
Den tidligere regerings strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald” fra 2013 har som 
mål at gøre det nemt for forbrugere og virksomheder at udnytte ressourcerne mere effektivt, så 
mindre går til spilde.  
 
Men hvilke forventninger er der til almene boligorganisationers investering i den infrastruktur, der 
gør bedre sortering mulig? Hvilket udbytte har boligorganisationerne af at investere i bedre af-
faldshåndtering? Og hvordan får man beboerne til at sortere mere effektivt? 
 
Vær med, når Almen Boligforum debatterer affaldshåndtering fredag den 4. november 2016. Da-
gen starter med valg til Realdanias repræsentantskab, og vi mødes i Realdanias hovedkvarter 
på Jarmers Plads i København. Dagen afsluttes med en rundvisning i bygningen. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
 
Med venlig hilsen 
 
Birte Flæng Møller 
Formand for Almen Boligforum 
 
 
  



 
 

PROGRAM 
Adresse: Realdania, Jarmers Plads 2, 1551 København V 
Ordstyrer: Nynne Bjerre Christensen, journalist, Danmarks Radio 
 

09.30 
 

Kaffe, brød og registrering  
 

10.00  
 
 
 

Valgmøde 
 
Velkommen  
Bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack byder velkommen. 
 
Nyt fra foreningen 
Bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack giver et indblik i forenin-
gen Realdanias udvikling.      
  
Aktuelle aktiviteter  
Få et overblik over Realdanias aktiviteter siden sidst. Administrerende direktør 
Jesper Nygård fortæller om nye projekter og initiativer. 
 
Spørgsmål og debat 
Nynne Bjerre Christensen er ordstyrer. 
 
Valg af medlemmer til Realdanias repræsentantskab 
Følgende kandidater er opstillet af bestyrelsen: 
 
Anita Ulrik Sørensen, direktør, Nykøbing F 
Birte Flæng Møller, direktør, Helsingør 
Bjarne Walentin, bestyrelsesformand, Frederikshavn  
Katja Lindblad, udviklingschef, Vallensbæk  
Palle Adamsen, adm. direktør, Valby 
Per Vinding Nielsen, direktør, Kolding 
Robert W. Thorsen, afdelingsformand, Sabro 
 
Eventuelt 
 

11.15 
 

Pause 
Med fyldige forfriskninger. 
 

11.25 
 

Debatmøde 
 
Velkommen  
Formand for Almen Boligforum, Birte Flæng Møller åbner debatten. 
 

 Danmark uden affald? 
Vi skal tænke nyt og tænke smart, så vi bevæger os væk fra ”forbrug og for-
brænd”-tankegangen og i stedet ser affald som en ressource. Meget affald er 
materialer med værdi og potentiale, som går tabt ved forbrænding. Forbruger- 



 
 

og miljøordfører for Radikale Venstre, Ida Auken giver sit bud på, hvorfor al-
mene boligorganisationer bør beskæftige sig med ressourceudnyttelse og af-
faldssortering. 
 

 Hvad kan vi forvente af Affaldsplan 2022?  
Hvordan vil KL sikre, at infrastrukturen for affaldshåndtering er på plads i tide, 
så genanvendelsesmålene for 2022 kan nås? Chefkonsulent Anders Christi-
ansen fra Kommunernes Landsforening gennemgår de centrale rammer og 
forventninger til boligorganisationer i Affaldsplan 2022.  
 

 74 ton mindre restaffald  
Beboere i samlede bebyggelser kan bidrage væsentligt til, at vi når målet om 
50 procent genanvendelse i 2022. Det viser et forsøg om affaldssortering, som 
selskabet AffaldPlus’ seks ejerkommuner på Sydsjælland har gennemført i fire 
boligområder. Udviklingskonsulent i AffaldPlus, Henrik Wejdling sætter os ind 
i succesens pris og potentiale – og åbner den ”værktøjskasse”, som er forsø-
gets vigtigste resultat. 
 

 Et blødt puf mod skraldebøtten 
Hvordan får man 744 beboere i etagebyggeri til at sortere deres husholdnings-
affald i fem-syv forskellige fraktioner? Nudging – at puffe blødt – er en ny disci-
plin, der bruger små greb til at skabe forandringer i vores adfærd. Sebastian 
Borum Olsen fra designvirksomheden KL7 fortæller, hvordan almene boligor-
ganisationer kan bruge adfærdsdesign til at effektivisere fx affaldshåndtering. 
  

 Spørgsmål og debat  
Kan almene boliger leve op til kravene i Affaldsplan 2022, uden at alle køkke-
ner og renovationsøer skal ombygges? Kan vi indrette hverdagen, så sortering 
bliver en succes? Og er det investeringerne værd? Ordstyrer Nynne Bjerre 
Christensen optimerer debatten. 
 

13.25 
 
 
13.30 
 
 
14.30 
 
 

Tak for i dag 
Formand for Almen Boligforum afrunder debatten. 
 
Frokost  
Mød dine branchekolleger over en bid mad. 
 
På gensyn i 2017 
Forfriskninger med fagfæller. 
 

 
  



 
 

MØD DEM I DEBATTEN 
 
Birte Flæng Møller 
Formand for Almen Boligforum og direktør for Boliggården i Helsingør. Kredsformand i BL’s 2. 
kreds og medlem af en række forskellige bestyrelser: Boligselskabernes Landsforening, Lands-
byggefonden (næstformand), Realdanias Repræsentantskab, Jorton Holding A/S og De koope-
rative selskabers Fællesråd i Helsingør. Uddannet civiløkonom (HA). 
 
Anders Christiansen 
Chefkonsulent fra Kommunernes Landsforening, kontoret for Teknik og Miljø. Anders’ faglige an-
svarsområde er bl.a. resiliens, affald og ressourcer, redningsberedskab samt KL's miljøjuraud-
dannelse. 
 
Henrik Wejdling 
Udviklingskonsulent i AffaldPlus, fælleskommunalt affaldsselskab for seks syd- og vestsjælland-
ske kommuner. Uddannet cand.tech.soc. ved Roskilde Universitet i 1985 med speciale i vådom-
rådeadministration, men har siden primært arbejdet med affald og ressourcer. 
 
Ida Auken 
Medlem af Folketinget, forbruger- og miljøordfører for Radikale Venstre, tidligere miljøminister 
(2011-2014). Som miljøminister lancerede Ida Auken blandt andet ressourcestrategien for af-
faldshåndtering, ”Danmark uden affald”. Siden 2014 har Ida Auken været medlem af World Eco-
nomic Forums råd for Cirkulær Økonomi. 
 
Sebastian Borum Olsen  
Adfærdsdesigner i den danske designvirksomhed KL7. Uddannet M.Sc. i Design & Innovation 
fra DTU og M.Sc. i Renewable Energy Studies fra University of California. Medstifter af Copen-
hagen Behavioural Economics Network. 
 
Michael Brockenhuus-Schack 
Bestyrelsesformand i Realdania. Uddannet HA og cand.agro. Michael Brockenhuus-Schack dri-
ver land- og skovbrugsejendommen Giesegaard ved Ringsted. Han har gennem tiden indtaget 
en lang række tillidsposter både i og uden for landbrugssektoren. Han var den første formand for 
Landbrug & Fødevarer, og er i dag medlem af en række bestyrelser, herunder formand for Pro-
milleafgiftsfonden. 
 
Jesper Nygård 
Administrerende direktør i Realdania. Uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitetscen-
ter. Jesper Nygård har været formand for Boligselskabet AKB fra 1988-1996, formand for Bolig-
selskabernes Landsforening fra 1993-1996, medlem af Realdanias bestyrelse fra 2003-2013, 
heraf som formand fra 2009-2013, og fra 1996 til 2013 var han adm. direktør i KAB. Jesper 
Nygård er bestyrelsesmedlem i Fonden for Socialt Ansvar, Dansk Arkitektur Center og The C40 
Cities Climate Leadership Group. 
 


