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Hvad er affaldsfotobank.dk? 
Formålet er med affaldsfotobank.dk er at stille fotos til rådighed for kommuner, affaldsselskaber og 

forsyninger, som kan bruge dem til kommunikationsmaterialer i forbindelse med affaldsindsamling og 

genanvendelse af borgernes husholdningsaffald. 

Fordelene ved at bruge billeder fra affaldsfotobank.dk: 

 Det er gratis. 

 Det er nemt og hurtigt.  

 Billederne må bruges frit og uden kildehenvisning. 

NB! Se herunder, hvem der må bruge billederne. 

Affaldsfotobanken er produceret af Tårnby Kommune i samarbejde med Langeland Forsyning A/S og 

Aalborg Renovation. Billederne er leveret af Rostra Kommunikation A/S, der også vedligeholder 

affaldsfotobank.dk. 

Hvordan får man adgang til billederne? 
Hvis du arbejder i et affaldsselskab, en forsyningsvirksomhed eller en kommune, kan du skrive til 

fotobank@rostrapr.com og få koden til affaldsfotobanken. 

Hvem må bruge billederne? 
Alle offentlige og halvoffentlige affaldsselskaber, forsyningsvirksomheder og kommuner i Danmark må frit 

bruge billederne i deres ikke-kommercielle informationsmaterialer og til almennyttige formål vedr. 

genanvendelse af affald. Billederne må gerne redigeres, beskæres og ændres. Billederne må gerne 

anvendes uden kildehenvisning. Personerne på billederne må ikke forvrænges. Billederne må ikke benyttes 

i kommercielt øjemed. 

Skal man spørge nogen, før man bruges billederne? 
Hvis du skal bruge billederne som beskrevet ovenfor, behøver du ikke spørge om lov, før du anvender 

billederne. Hvis du ønsker at anvende et billede fra affaldsfotobanken til et andet formål, kan du kontakte 

fotobank@rostrapr.com. 

Billederne er beskyttet af ophavsretten 
Ovenstående beskriver brugsretten til billederne, men indebærer ikke nogen form for overdragelse af 

rettigheder. Da alle billeder i affaldsfotobanken er beskyttet af ophavsretten, gælder der begrænsninger 

for, hvem der må tage billederne i anvendelse, og til hvilke formål de må anvendes. Billederne må gerne 

benyttes af kommuner, affaldsselskaber og forsyningsvirksomheder som beskrevet herover. Billederne må 

ikke benyttes af andre end de nævnte eller til andre formål end de nævnte uden forudgående skriftlig 

aftale med indehaverne af ophavsrettighederne. Kontakt fotobank@rostrapr.com for yderligere 

information om dette. Uberettiget brug af billederne er ikke tilladt og vil resultere i et krav om 

kompensation efter gældende praksis. 
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Hvilke filtyper ligger billederne i? 
 Alle billeder ligger i JPEG-format i en størrelse, der egner sig til brug på web. 

 Alle billeder ligger desuden i en størrelse, der egner sig til tryk. Enten som højtopløste JPEG-filer 

eller som Photoshop-filer. Sidstnævnte er brugt til de fritskrabede billeder, da fritskrabningen 

dermed bibeholdes. Formatet er en branchestandard blandt grafikere, trykkerier og lignende, 

ligesom det uden problemer kan konverteres til andre formater, fx PNG-format. 

 Alle billeder benytter det højtopløste RGB-farverum, der egner sig til både brug på web og tryk. 

Hvis man skal bruge billederne i en tryksag, vil grafikeren eller trykkeren normalt konvertere til det 

lavtopløste CMYK-farverum. 

 Ved at klikke på et billede kan man vælge, hvilken filtype man vil downloade billedet i. 

Kan jeg få et billede i et andet format? 
Affaldsfotobank.dk har ikke adgang til andre versioner af billederne. 

Hvordan er motiverne udvalgt? 
Billederne er produceret med støtte fra Miljøstyrelsens pulje til implementering af ressourcestrategien, der 

støtter kommunernes arbejde med at opfylde målet om 50 % genanvendelse af husholdningsfraktionerne 

metal, glas, plast, pap, papir, træ og organisk affald. Motiverne er derfor primært udvalgt inden for disse 

fraktioner. 

Motiverne blev udvalgt i en proces, hvor alle kommuner, forsyninger og affaldsselskaber i starten af 2017 

blev kontaktet og indbudt til at komme med forslag til motiver ud fra deres behov. På den baggrund 

besluttede en projektgruppe bestående af Tårnby Kommune, Langeland Forsyning A/S og Aalborg 

Renovation, hvilke motiver der skulle fotograferes. 

Kan jeg uploade mine egne billeder til fotobanken, så andre kan bruge dem? 
Hvis du ønsker at bidrage med nye billeder, kan du kontakte fotobank@rostrapr.com. Billederne vil så blive 

vurderet. Før du kontakter os, beder vi dig om at sørge for, at du er i besiddelse af den fulde ophavsret til 

billederne. Den fulde ophavsret til billederne skal overdrages til fotobanken, da det er den eneste måde, vi 

kan sikre fri og lovlig adgang til billederne. 

Kommer der løbende nye billeder? 
Der kommer som udgangspunkt ikke nye billeder i affaldsfotobanken, medmindre nye billeder stilles til 

rådighed af brugerne eller andre. 

Kan jeg ændre mit brugernavn og kodeord? 
Hvis du har glemt dit kodeord, kan du få det tilsendt ved at klikke på "Glemt kodeord" på forsiden. Dit 

brugernavn kan ikke ændres, men du kan oprette et nyt, hvis du skifter e-mailadresse. 

Hvordan kan jeg få svar på mine spørgsmål? 
Du kan kontakte fotobank@rostrapr.com, som vil svare inden for få dage. 

 

  


