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Kortlægning af tyveri fra kommunale indsamlingsordninger 

 

Notatet er baseret på observationer tilvejebragt af overvågningskonsulenten 

Shadow Detect i perioden oktober – december 2015.  

 

Resume 

På baggrund af de gennemførte observationer, kan det konstateres, at der sker 

tyveri af elektronikaffald fra de kommunale indsamlingsordninger og der kan 

konstateres en vis organisering omkring det, samtidig med at det kan konstateres 

at de stjålne effekter typisk sælges som genbrug nationalt eller til skrothandlere. 

Der kan på baggrund af observationerne ikke konkluderes noget endeligt om 

mængden af elektronikaffald, som stjæles fra de kommunale 

indsamlingsordninger, eftersom observationsgrundlaget er for spinkelt. Det kan 

ikke afvises, at årstiden for kortlægningen har haft betydning for resultatet. En 

interviewet skrothandler giver udtryk for, at der er større aktivitet om sommeren  

 

Et groft overslag indikerer, at det kan være i størrelsesordenen 2900 tons pr. år fra 

de kommunale genbrugspladser og ca. 110 tons fra indsamling af småt 

elektronikaffald fra etageejendomme i Københavns Kommune.  Der har ikke været 

observeret tyveri af store husholdningsapparater, men der kan konstateres 

oplagspladser, hvor der tilsyneladende (tilfældigt?) henstår kølemøbler fra 

husholdninger.  

 

Metode 

Der er gennemført en række overvågninger af kommunale indsamlingsordninger i 

Københavns kommune, Skanderborg Kommune, Odder Kommune og Esbjerg 

Kommune i perioden oktober-december 2015 (i alt 375 overvågningstimer). I 

Skanderborg, Odder og Esbjerg er der gennemført overvågninger på 6 kommunale 

genbrugspladser, og i Københavns Kommune er der gennemført overvågninger af 

storskraldsindsamlinger samt etage-ejendommes indsamlinger af elektronikaffald 

(specifik WEEE-container stilles til rådighed). Hertil kommer overvågninger af 

specifikke lokaliteter i de 4 kommuner, som er blevet oplyst som mulige 

opsamlingssteder af de kommunale pladsmedarbejdere, samt eftersætninger og 

GPS-overvågning af konkrete køretøjer, som har været involveret i køb af stjålent 

elektronikaffald.  

 

De involverede kommuner har været meget hjælpsomme i forhold til at bistå 

overvågningskonsulenterne i deres arbejde. Det kan konstateres, at 

pladsmedarbejdere og viceværter oplever tyveri fra indsamlingsordningerne som 

et problem og som noget der sker ’ofte’. Det kan dog også konstateres, at det er 

svært at observere fra storskraldsindsamlingerne.   
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Konkrete overvågningsresultater fra de 4 kommuner 

København: 

Generelt kan det konstateres, at det er et svært at etablere overvågning på 

storskraldsindsamling, eftersom at det er meget svært at forudsige hvor og hvornår 

evt. tyve vil være til stede. Overvågninger af en række 

storskraldsindsamlingssteder og baggårde har været koordineret med 

tidspunkterne for den kommunale storskraldsafhentning. Det generelle billede af 

disse overvågninger er, at der intet har været at bemærke. Der er observeret både 

fyldte, halvfyldte og tomme elektronikaffalds-containere, men der kan på 

baggrund af observationerne ikke konkluderes, at de tomme containere er udtryk 

for tyveri.  

 

Et spor vedr. brug af cykelanhængere til tyveri i er blevet forfulgt, og det har 

medført overvågning af to specifikke steder på Vesterbro, samt eftersætning af 

mænd med cykelanhængere, som det kan konstateres systematisk gennemgår 

affaldscontainere i Vesterbro/Sydhavnskvarteret. Det kan på baggrund af flere 

overvågninger konstateres, at der hver dag sker en form for samling af mænd 

(sandsynligvis hjemløse østeuropæere) med cykelanhængere foran Kirkens 

Korshær i Istedgade. Cykelanhængerne er læsset med skrot – herunder 

elektronikaffald. Skrottet er ifølge mændenes udsagn fundet i affaldscontainere i 

Københavnsområdet og sælges som brugt fx. på loppemarkeder. Varebiler støder 

til de pågældende steder og de lastes med cyklernes fund. En rumænsk agent har 

lyttet sig til, at mændene betales fra bilerne med kr. 400,- pr. dag, for de læs de 

kan samle i løbet af en dag. Lastningen fra cykelanhænger til bil er observeret.  

 

2 varevogne med (falske) rumænske nummerplader er blevet GPS-tracket og det 

kan konstateres, at de kører flere rundture i Københavnsområdet, som tyder på, at 

de runderer affaldscontainere. Varevognene er tracket ud af landet og med slut-

destination i hhv. Bulgarien og Rumænien. Overvågningskonsulentens konklusion 

er, at bilerne er læsset med elektronisk affald, el-artikler, legetøj og ledninger som 

er opsamlet fra containere i København og samt leveret af ca. 20 udenlandske 

cykel-anhænger tyve. Det er blevet oplyst overvågningskonsulenterne, at omfanget 

er væsentligt større i sommermånederne. Der er i perioden kun observeret 5 

forskellige udenlandske varebiler, hvor der angiveligt er tale om mere end 20 biler 

om sommeren. Varebilerne er rumænsk (2 stk.), polsk (1 stk.) og tysk (1 stk.) 

indregistreret.  

 

Der er observeret uautoriserede loppemarkeder på Nørrebro, hvor der sælges en 

del elektronik. Det kan ikke verificeres, at der er tale om stjålet elektronikaffald. 

Der er desuden gennemført overvågning af en plads bag HC Ørstedsværket, samt 

en konkret adresse i Høje Taastrup kommune. Begge steder er der intet at 

bemærke ved overvågningen, men billedmaterialet viser kølemøbler, der henstår 

mere eller mindre tilfældigt.   

 

Det vurderes, at tyvene med cykel-anhænger er et københavnsk fænomen og bl.a. 

skyldes den nemme adgang til elektronikaffald pbga. den henteordning, som 

Københavns Kommune stiller til rådighed for etageejendomme.  

 

Skanderborg og Odder (Renosyd) 

Der er gennemført en række observationer af Renosyds 5 genbrugsstationer i 

åbningstiden, idet det er her at kommunens medarbejdere tilkendegiver, at der 

sker tyveri hovedsagligt af skrottede fladskærme og computere. Udenfor 

åbningstid er elektronikaffaldet låst inde i særlige skure på genbrugspladsen for at 
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komme tyveriet til livs. Pladsmedarbejderne giver udtryk for, at det er de samme 

personer i de samme biler, som gennemfører tyveriet på de 4 forskellige pladser i 

åbningstiden. De gennemførte observationer tyder på, at dette er tilfældet. 

Løbende igennem november og december måned observeres der næsten dagligt 

tyverier eller forsøg på tyveri af de samme personer i de samme biler. Det er typisk 

et par fladskærme, bærbare og stationære computere, som stjæles af gangen. Ved 

nærmere baggrundstjek af nummerplader, kan det konstateres, at der er tale om 

herboende.  

 

Overvågningskonsulenterne har efterforsket afsætningsmulighederne, og kan ved 

undercover virksomhed konstatere, at meget af elektronikken fortsat er brugeligt. 

De stjålne effekter sælges blandt indvandrekredse og bliver som sådan i landet. 

Andet sælges på loppemarkeder og meget afsættes hos skrothandlere som Stena 

m.v. Tyvene har givet udtryk for, at effekterne doneres til Afrika, men dette har 

ikke kunnet verificeres i efterforskningen. Via undercover arbejde er det oplyst fra 

pålidelig kilde, at der er tale om en god indtægt ved afsætningen af tyvekosterne, 

og som er i størrelsesordenen på et par hundrede tusinde kroner på årsbasis.  

 

Overvågningskonsulenterne er desuden blevet henvist til flere steder, hvor der 

angiveligt skulle være tyvelagre og/eller sælges stjålne effekter. Der er intet at 

bemærke ved overvågning af disse steder.  

 

Esbjerg 

I Esbjerg Kommune er der også gennemført overvågning af 1 genbrugsstation, 

hvor driften er udliciteret til privat virksomhed. På denne genbrugsstation ses det 

samme mønster som i Skanderborg og Odder. Næsten dagligt besøger de samme 

mennesker i de samme biler genbrugsstationen og stjæler et par fladskærme, 

bærbare computere og el-værktøj.  Ved nærmere baggrundstjek af nummerplader, 

kan det konstateres, at der er tale om herboende. Det har ikke været muligt at 

kortlægge hvad der efterfølgende sker med de stjålne effekter.  

 

Vurdering af mængder 

Der kan på baggrund af observationerne ikke konkluderes noget endeligt om 

omfanget af elektronikaffald, som stjæles fra de kommunale 

indsamlingsordninger, eftersom observationsgrundlaget er for spinkelt.  

 

Et groft estimat på mængder kunne være følgende:  

 

Kvantitativt estimat pbga. observationer Ton/år Kg/cap/år 

15 cykeltyve i Storkøbenhavn (20 kg/pr. dag) 109,5  0,087 

Cykeltyve i Danmark: indbyggertal 4,5*Storkøbenhavn  493 0,087 

Tyveri fra genbrugspladser (20 kg/dag, 400 genbrugspladser) 2.920 0,51 

Total 3.413 0,597 

 

Øvrige konklusioner 

Alle interviewede pladsmedarbejdere, beboere, gårdmænd og viceværter giver 

udtryk for, at problemets omfang er stort og sker dagligt/ugentligt. Oplevelsen er, 

at der sker meget tyveri og i København at tyvene kommer på alle tider af døgnet 

og roder i containere, forsøger på opbrud af aflåste rum, hvor der indsamles 

elektronikaffald mv.  

 

På genbrugsstationerne oplever pladsmedarbejderne truende adfærd fra tyvene, 

herunder med kniv, hvilket skaber dårligt arbejdsmiljø. Der er en oplevelse af, at 
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det kan være svært at få ledelsen til at prioritere en indsats imod tyveri i 

åbningstiden, eftersom genbrugsstationerne kun er modtagere af elektronikaffald 

og ikke aftagere af dette.   


