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Nye affaldsindsamlingsordninger i Faxe Kommune 

1. Indledning 
Miljøministeren udstedte Bekendtgørelse om Affald BEK nr. 2159 af 09.12.2020, der blev offentlig-
gjort den 24.12.20 samt 2 vejledninger; Vejledning om indsamling af husholdningsaffald nr. 9926 
af 14.12.2020 og Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald nr. 9920 af 09.12.2020.  

Bekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne indfører indsamling af ti affaldstyper i henteordning 
per 01.07.2021 i fast materiel for at sikre ensartethed i Danmark.  

De ti affaldstyper der skal indsamles er: 
 Madaffald  
 Restaffald  
 Metal 
 Plast  
 Glas  
 Pap  
 Papir  
 Farligt affald  
 Tekstiler (frist 1.1.2022) 
 Mad- og dikkekartoner 

I dag husstandsindsamles syv af de ti affaldstyper i Faxe Kommune. Af de nye affaldstyper kan 
farligt affald, tekstiler og den bløde plast i dag afleveres på genbrugspladsen. Ligeledes bliver dele 
af farligt affald fraktionen (batterier og småt elektronik) i dag indsamlet ved husstanden i pose på 
låg af genbrugsbeholderen. Den eneste af de nye affaldstyper, som vi ikke har en etableret ord-
ning for, er mad- og drikkekartoner.  

2. Hvor kommer vi fra 
I april 2019 udrulledes en ny affaldsordning i Faxe Kommune, og samtidig blev opgaven med at 
indsamle affaldet hjemtaget. Alle husstande i kommunen fik leveret nye todelte beholdere og fik 
hjemtaget de gamle.  
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For første gang siden kommunesammenlægningen har alle husstande de samme beholdere. I 
samlede bebyggelser blev der også leveret nye firehjulede containere til fællesordningerne. Ord-
ningen med genbrugs-øer fortsatte, men antallet er dog reduceret, og er stort set kun et fænomen 
i Haslev området.  

Med affaldsordningen i 2019 udvidedes serviceniveauet for at sætte borgerne i centrum og hjælpe 
så meget vi kan. Med bl.a. service-sms og eller e-mail forud for tømning af beholdere samt selvbe-
tjeningsløsningen ’Mit Affald’, hvor borgerne bl.a. kan se og ændre deres affaldsordning. Ligeledes 
fik borgerne mulighed for at tilgå en søgetjeneste med sortering af affaldstyper samt en portal for 
boligselskaber til at bestilling af ekstra klistermærker og skilte. Der blev etableret en Facebook 
gruppe til at guide borgerne igennem den første tid med den nye ordning. Der var ligeledes mulig-
hed for at stille spørgsmål og blive guidet via et udvidet call center hos Faxe Forsyning.   

Der indsamles nu rest- og madaffald i enten 190 liter eller 240 liter todelt beholder (med 60/40 
fordeling) med 14 dages tømning med mulighed for at vælge ugetømning i fire sommermåneder. 
MGP (metal, glas, hård plast) og pap og papir ligeledes i 240 liter todelt beholder (med 60/40 for-
deling) med 4 ugers tømning samt indsamling af batterier og småt elektronik i pose på låg hos alle 
en-familie husstande i Faxe Kommune. I lav tættere bebyggelse og etageejendomme indsamles 
affaldstyperne i fælles materiel.  

Indsamlingen foretages af fire rest-madaffaldsbiler og tre genbrugsbiler samt en beholderservicebil 
og en kran/flakbil der tømmer bl.a. molokker og glaskuber. For at spare kørsel og CO2 omlastes de 
genanvendelige materialer på Indsamling-afdelingens plads (domicil) i Rønnede. Herfra transporte-
res til eftersortering hos henholdsvis RGS Nordic for MGP-fraktionen, pap og papir til genbrugster-
minalen hos AffaldPlus og glas fra kuber til Reiling, Næstved i store containere. Materialerne af-
sættes derefter til videre forarbejdning og genanvendelse samt nyttiggørelse. Mad- og restaffald 
afleveres hos AffaldPlus til forbrænding og for madaffald til pulpanlægget hvor det bruges til pro-
duktion af biogas og restprodukterne ender som gødning på markerne.   

Faxe Kommune har med affaldsordningen fra 2019 nået kravet om at indsamle 50% af genanven-
delige materialer. Før 2019 var genanvendelsesprocenten i Faxe Kommune på 32%. 

Det forventes, at vi kan indsamle yderligere 9,6 kg/husstand/år til genanvendelse. Det er 2% mere 
end de gennemsnitlige 480,2 kg der indsamles i dag inklusive mængderne fra genbrugspladserne.  

3. Hvor skal vi hen 
Center for Plan & Miljø er sammen med Faxe Forsyning i gang med planlægningen af udvidelse af 
husstandsindsamlingen, så den vil omfatte de nye affaldstyper (mad- og drikkekartoner, blød plast, 
farligt affald og tekstiler).  Som en del af planlægningen arbejdes med en storskraldsordning, som 
kunne omfatte bl.a. farligt affald og tekstiler.  

Der samarbejdes i planlægningsarbejdet med de øvrige AffaldPlus kommuner, hvor vi drager nytte 
af erfaringsudveksling på samme måde som vi gjorde da den nuværende affaldsordning blev plan-
lagt. I dette samarbejde vil vi sikre en indsamling, som er holdbar ift. afsætningsmulighederne, 
sorteringsanlæg, kvalitet og mængder mm. Der er fokus på, at MGP-fraktionen skal udfases så 
snart, det er praktisk muligt (kravet er senest 01.01.25), og indsamles særskilt eller i en anden 
kombination end nu.  

Center for Plan & Miljø og Faxe Forsyning igangsætter nu arbejdet med at udarbejde mulige sce-
narier, hvori det beskrives hvordan de enkelte affaldstyper kan indsamles ved husstandene, i hvil-
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ke beholdere, hvor ofte samt en økonomisk beregning på udgifterne til dette. Disse scenarier vil 
blive forelagt Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg til endelig beslutning.  

4. Tidsplan 
Center for Plan & Miljø vil sammen med Faxe Forsyning udarbejde en tidsplan der tager højde for 
den politiske proces med kortlægning, beslutningsoplæg og høringsperiode, borgerinddragelse og 
udarbejdelse af regulativer.  

Der skal i planlægningen tages højde for, at der samarbejdes med de øvrige kommuner i Affald-
Plus-samarbejdet for at få et optimalt erfaringsgrundlag. Leveringstiden på beholdere, miljøkasser 
og evt. renovationsbiler kendes ikke og vil kunne påvirke tidsplanen. 

I tidsplanen vil indgå en politisk behandling af flere alternativer før udarbejdelsen af affaldsplanen. 
Affaldsplanen vil blive forelagt i udkast til politisk behandling inden den sendes i 8 ugers høring. 
Herefter skal affaldsplanen vedtages endeligt, og der skal udarbejdes 2 regulativer for henholdsvis 
husholdningsaffald og erhvervsaffald. Regulativerne behandles politisk og sendes derefter i høring 
i 4 uger, inden de vedtages endeligt.  

Herefter vil Faxe Forsyning indkøbe det nødvendige materiel og iværksætte ordningerne, når ma-
teriellet er modtaget. 

Et forslag til samlet tids- og aktivitetsplan vil blive forelagt Teknik & Miljø Udvalget på et kommen-
de møde. 

5. Dispensation  
I Bekendtgørelse om Affald af 09.12.2020 med vejledende udtalelse af 24.11.2020 fastsættes ind-
førsel af indsamling af ti affaldstyper i henteordning pr. 01.07.2021 (for tekstilaffald dog først i 
2022). Bekendtgørelsen indeholder i §28 en dispensationsadgang for tidsfristen den 1.7.2021. Mil-
jøstyrelsen udsendte den 1.7.2021 ’Vejledende udtalelse om dispensation fra implementeringsfri-
sten for henteordninger 1. juli 2021’. Affaldsbekendtgørelsen sætter kommunerne i et dilemma; 
om de vil opfylde bekendtgørelsen og de to vejledninger eller om de vil opfylde kommunens of-
fentlighedsregler. 

Faxe Kommune har mulighed for at søge dispensation for tidsfristen for de affaldstyper, som ikke 
husstandsindsamles i dag; § 25, stk. 1 den bløde de af plasten, § 26, stk. 1 mad-og drikkekarto-
ner, § 27, stk. 1 farligt affald (bortset fra batterier og småt elektronik). Det vurderes, at for ikke at 
påføre unødige omkostninger og gener for borgerne, vil det give bedst mening at omlægge ord-
ninger i forbindelse med ophør af MGP-indsamlingen i betragtning af en relativt begrænset forven-
tet øget mængde indsamlet genanvendeligt affald.  

Tidsfristen kan maksimalt udskydes til 31.12.2022. Ansøgningsfristen for at søge dispensation er 
den 01.03.21. 

Der er tre muligheder for at søge om dispensation: 
1. Praktiske udfordringer med at få materiel tilvejebragt inden for tidsfristen 
2. Miniudbud for manglende fraktioner vil medføre behov for at ændre i eksisterende udbud 

og være en økonomisk byrde for kommunen. 
3. Nuværende udbud udløber inden for en relativ kort tidshorisont, så det er økonomisk og 

praktisk mere hensigtsmæssigt at lave et samlet udbud, når det eksisterende udbud udlø-
ber. 
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Umiddelbart vurderes muligheden for at opnå en dispensation som lille. Eftersom de nye ordninger 
ikke er godkendte, er der endnu ikke bestilt materiel og det kan derfor ikke dokumenteres, at en 
leverandør ikke kan overholde leveringstiden. AffaldPlus er kontraktligt bundet med RGS angående 
centralsortering af metal, glas og plast blandingen frem til 2023. Kapacitetsomkostningen fordeles 
forholdsmæssigt mellem kommunerne og vil være en økonomisk belastning ved ophør af MGP-ind-
samling før 2023. Vi har heller ikke behov for udbud af indsamlingsdelen, da denne opgave er 
hjemtaget, som de to andre begrundelser er bundet op på. Afgørelsen kan ikke påklages. 

KL har den 22. januar 2021 rettet en officiel henvendelse til Miljøminister Lea Wermelin samt for-
ligskredsen bag Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi med en anmodning om at 
udsætte fristen for etablering af de nye affaldsindsamlingsordninger til udgangen af 2023.


