
Vi viser vejen 
Bornholm uden affald 2032
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BOFA – Bornholms Affaldsbehandling har siden 1986 håndteret det 
bornholmske affald. Vi er et af Danmarks mindste affaldsselskaber 
og er en del af Bornholms Regionskommune. Vi beskæftiger cirka 40 
medarbejdere, der er fordelt over det meste af øen. 

BOFA servicerer hele Bornholm og sørger for, at bornholmerne kan 
komme af med deres affald på en miljømæssigt forsvarlig måde. 
Vi håndterer cirka 75.000 tons affald om året, hvor der særligt i 
sommerhalvåret er ekstra meget affald på grund af øens mange 
besøgende.

BOFAs hovedopgaver er at planlægge, etablere og drive anlæg til 
håndtering af affald, så mest muligt genbruges eller genanvendes. 

Vi har eget forbrændingsanlæg, deponi samt seks containerpladser. 
Derudover har vi en lang række miljøstationer i feriehusområderne.

Som en del af Bornholms Regionskommune er vi med vores vision, 
”Bornholm Viser Vej – uden affald 2032”, med til at understøtte 
Bornholms overordnede grønne strategi – Bright Green Island. Her er 
bæredygtighed i centrum for øens fremtidige udvikling.
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Vi håndterer 
ca. 75.000 tons 
affald om året.

(2018) 



I 2032 behandler vi alt affald på 
Bornholm som ressourcer.

Vision: I 2032 er der ikke længere 
noget affald på Bornholm – alt, 
hvad der bliver smidt ud, er 
ressourcer, der kan recirkuleres til 
gavn for hele samfundet. 



Når vi i 2032 lukker ned for forbrændingsanlægget, går vi ind i en ny æra uden affald på 
Bornholm. Bornholm skal være det første sted i verden, hvor der ikke længere er plads 
til affald – alt det, vi i dag anser som affald, skal i stedet indgå i et ressourcekredsløb. 
Det betyder, at vi skal tænke i helt nye baner og finde frem til nye metoder, hvorpå vi kan 
håndtere ressourcerne.  BOFAs ambitiøse plan kræver masser af gode idéer og engagerede 
samarbejdspartnere, så vi er selvfølgelig altid lydhøre overfor nye, spændende idéer og 
frugtbare partnerskaber.

Arbejdet med at håndtere affaldet som ressource er for længst gået i gang, så vi fra 2032 
ikke producerer forbrændingsegnet restaffald. For at gøre planen til virkelighed er vi gået i 
tæt samarbejde med borgere og virksomheder på Bornholm, og der vil blandt andet blive sat 
fokus på følgende indsatsområder:

• I husstande og virksomheder sorteres alt affald, så det nemt kan indgå i nye
ressourcekredsløb.

• Organisk affald bliver omdannet til en ressource i forbindelse med kompostering
eller bioforgasning.

• Bornholmerne går forrest og genbruger alt fra møbler til børnetøj og benytter sig af
lokale deleøkonomiske tjenester.

• Skoler og daginstitutioner m.v. forebygger dannelsen af affald gennem bæredygtige
og affaldsminimerende indkøb kombineret med nye ressourcebesparende
teknologier og affaldsløsninger.

• Bornholmske børn og unge er som de første i verden uddannet som
’ressourcepiloter’ gennem praktisk og direkte arbejde med affald, ressourcer, miljø
og natur.

• Der er etableret en affalds- og ressourceklynge af både nye og etablerede
virksomheder på Bornholm gennem flere års målrettet indsats. Ressourceklyngen
tjener som videnscenter og internationalt showroom for danske affaldsløsninger,
teknologier og knowhow.

• Bornholm har i samarbejde med flere videnspartnere etableret en uddannelses- 
og forskningsenhed for grøn og cirkulær økonomi. Enheden er kendetegnet ved
evidensbaseret og praksisnære uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteter,
der bliver skabt i tæt samarbejde med øens erhvervsliv, borgere og offentlige
institutioner.

I 2032 slukker vi forbrændings-
ovnen på Bornholm
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Vi er forpligtet til at tage 
affald alvorligt

Affaldshierarkiet – Enhver, der arbejder med affald, er forpligtet til at håndtere dette i 
overensstemmelse med affaldshierarkiet. Det betyder, at vi kort sagt i videst mulige omfang skal 
forebygge affald, forberede til genbrug og genanvende affald i prioriteret rækkefølge før forbrænding 
og deponering. Det betyder kort sagt, at affald, der kan genanvendes, skal genanvendes.

Affaldshierarkiet

Genbrug

Genanvendelse

      Forbrænding.

Deponi

100%

I 2015 besluttede man i EU, at affald skal anskues på forskellig vis, og det 
kom der en hierarkisk model ud af. Modellen er egentlig ganske simpel 
og understreger blot vigtigheden af at affaldsforebygge, genbruge og 
genanvende fremfor forbrænding og deponering.

Hos BOFA har vi altid haft stort fokus på forebyggelse og genanvendelse 
af affald, og derfor er affaldshierarkiet en naturlig måde for os at arbejde 
på. Dog har vi besluttet at tage hierarkiet et nyt sted hen og er påbegyndt 
arbejdet med at have 100 % fokus på den øverste del af hierarkiet.
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Hvordan kommer vi i mål?
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Herunder vises en oversigt med eksempler på specifikke indsatser, som 
vi iværksætter frem mod 2032. De første skridt er allerede sat i gang. 

Oversigten er delt ind i tre perioder: 

1. 2019-2022, hvor vi er bekendte med aktuelle krav og indsatser.

2. 2023-2026, hvor vi har forventninger til de lovgivningsmæssige
krav og tilgængelige teknologier.

3. 2027-2032, hvor vi ikke kan forudsige de kommende
lovgivningsmæssige krav og den teknologiske udvikling.

EKSEMPLER  
PÅ INDSATSER 
FOR SPECIFIKKE  
FRAKTIONER

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Småt brændbart

Affald fra kommunale 
virksomheder og 
institutioner

„Danmark uden 
affald“*

Lokal afsætning af træ

Bygningsaffald

Erhvervsaffald

Andet plast

Affald fra storskrald

Det trælse 
husholdningsaffald**

Isolering

Det, som vi ikke 
kender endnu

Farligt affald

Deponiaffald

Note: * Ressourcestrategien, de 7 fraktioner og 50 % genanvendelse
         ** Vatpinde, madpakkepapir, bleer osv.



Affaldstårnet er et 
gammelt vandtårn 
bygget i 1936. 



Bornholm har en strategi om, at være et bæredygtigt og klimavenligt 
ø-samfund i 2035. Strategien for Bright Green Island er underbygget af 
FN’s  17 verdensmål. Læs mere på www.brightgreenisland.dk

Bornholm viser vej- uden affald 2032 visionen er tæt forbundet med 
Bornholms strategi for et bæredygtigt og CO2-neutralt samfund. Her 
arbejder vi direkte med Bornholmermålene fra Bright Green Island. På 
BOFA fokuserer vi blandt andet på:

• Bornholm gør bæredygtighed til en god forretning.
• Bornholm fører regnskab med den grønne omstilling.
• Bornholm vil til enhver tid være et forbillede som et klimavenligt

samfund.
• Når jeg er på Bornholm, er jeg en del af Bright Green Island.

Besøg BOFAs Affaldstårn og bliv klogere på affald

Vi byder årligt omkring 3.000 gæster inden for i Affaldstårnet til en gratis 
rundvisning og foredrag om god affaldshåndtering og bæredygtighed. 
Vi får besøg af daginstitutioner, skoleklasser, nysgerrige borgere og 
udenlandske delegationer,  Du kan også besøge Affaldstårnet og blive 
klogere på ”Bornholm Viser Vej - uden affald 2032” visionen og meget 
andet.

Book dit besøg i Affaldstårnet på www. bofa.dk

BOFA – en del af Bright 
Green Island
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BOFA

Almegårdsvej 8

3700 Rønne

56 92 55 00

mail@bofa.dk

www.bofa.dk




