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Høringssvar vedr. forsalg til Affaldsplan 2019-2022
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28. maj 2019

Til

Bestyrelsen

Fra

Styregruppen for Affaldsplan 2019-2022

Høringssvar vedrørende forslag til Affaldsplan 2019-2022
Affaldsplanforslaget har været fremlagt til høring i perioden 18. marts 2019 til 10. maj 2019.
Der var ved indsigelsesfristens udløb indkommet 12 høringssvar til affaldsplanforslaget, som er samlet i
dette notat.

1.

Det kunne være dejligt hvis vi kunne have det som I Vejle kommune, hvor der er plads til
bioaffald....kartoffelskrald,kaffe/ tefiltre ...altså bio affald.Ja og at vi kan smide sort plastik til
genanvendelse.

2.

Jeg vil foreslå at man laver en affaldsspand med del rum så man har papir og restaffald i en spand .Det vil
være godt for miljøet og det pynter jo heller ikke med alle de spande.Vi kommer fra Viby J og der
fungerede det rigtigt godt.
Venlig hilsen
Helle Winter
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3.

Sidder i sommerhus her i påsken og vejret er fantastisk.
Ser en mail fra Reno Syd.
Hold da op, sikke megen læsestof/orientering.
Ikke skrevet af de mænd der henter vores affald.
Jeg læser lidt i Pixi bogen.
Mon ikke jeg nemmest og hurtigst kan blive orienteret om hvad de nye tiltag er?
Plastik skal udnyttes bedre og organisk affald ligeledes?
Sikke de værdier vi har.
Jeg vil gerne rette ind, bare jeg på en enkelt måde får viden om hvad der skal ændres, med hensyn til
vores affald.
Tænker på hvor meget børnefamilierne når at få læst.
Venlig hilsen
Lene Brok Jensen

4.

Hej.
Emballagebeholderen bør tømmes hver 14. dag ligesom restaffald.
Jeg er blevet mere bevidst om sortering af affald.
Der er så meget plastik i husholdningen- rigtig meget er pakket ind i plastik.
Jeg bor alene og min emballagebeholder er fyldt op til hver tømning.
Jeg må endda den sidste tid inden tømning smide plastik i restbeholderen.
Angående reparation af ting i stedet for at smide det væk:
Headhunt nogle frivillige så de kan hjælpe den enkelte borger med at reparere.
Det kan foregå på genbrugspladserne.
Lad flere spændende tiltag foregå fysisk på genbrugspladserne.
Det synliggør emnets vigtighed for den enkelte borger og skaber dermed en interesse for sagen.
Jeg glæder mig til der bliver sortering af restaffald.
Selvom rigtig mange er bevidste om madspild, kan det ikke undgåes, der bliver smidt ‘restemad’ ud.
Håber dette kan bruges.
Venlig hilsen
Bodil Lustrup
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5.

Vores Smukke land er blevet mindre smukt.
Det er en uskik at vore affaldsbeholdere skal stå på fortov og i vejskel for at lette
tømningen.
Det ser tude grimt ud med de mange tusinde affaldsbeholdere.
Jeg kunne foreslå en godkendt konstruktion med postkasse, hvor affaldsbeholdere
vendte væk fra vejen og hvor renovationsarbejderen så skulle køre måske to til 4 m
længere ved tømning.
det er et træls syn med alle de affaldsbeholdere på vore veje og fortove og står de der
flere dage er det en oplysning til tyveknægte om at der nok ikke er nogen hjemme.
måske kan det ikke laves alle steder men det ville pynte på byen.
Gør Danmark smuk igen
Med Megen hilsen
Mogens Høeg

6.

Læs Tor Nørretranders - Afskaf affald...:-)

Mvh Peter Søgaard
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7.

Mit generelle syn på sortering af affald er at den skal ensrettes i hele landet. Begrundelse: 1. Det må være
nemmere/billigere at forarbejde affaldet, der hvor det bliver sendt hen, hvis det de modtager er ens
sorteret fra alle.
2. Jeg arbejder på en stor institution som sortere, og der er personale fra mange forskellige
kommuner, gør man sorteringen ens i alle kommuner vil man få en mere korrekt sortering, fordi man så
kan tage sine vaner med hjemmefra.

Vh Vibeke Johnsen

8.

Høringssvar til renosyd:
Emballagegenbrug:
Materialet glas (ikke bygningsaffald såsom hele vinduer i ramme, men glasskår o.l.) lægges i
beholderen til emballageaffald, hvor vi jo også afleverer husholdningsglas.
Emballagegenbrug:
Blød plast og plastfolie: I andre dele af landet, bl.a. Jammerbugt kommune, har det længe været
muligt sammen med emballageaffaldet at aflevere plastfolie (som f.eks dèt, tomater er pakket i),
og tomme, rene plastposer der f.eks. har indeholdt æbler, rosiner og andre tørre produkter.
Det er ikke muligt som affaldssorteringen til renosyd ser ud nu, men det kunne måske løses ved
at dele den nuværende emballagebeholder op i to dele med en skillevæg (som Jammerbugt gør),
så at den ene halvdel skal modtage plastposer og plastfolie, og den anden halvdel skal modtage
emballage som nu, altså glas, hård plast og metal.
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8.
For vores eget vedkommende ville emballagebeholderen så være for lille; vi ville skulle bruge en
der er dobbelt så stor, hvis den skal deles op i to.
Til gengæld kan vi i vores husholdning nøjes med en restaffaldsbeholder der er halvt så stor som
den vi har nu. De to beholdere kunne altså for vores vedkommende byttes om, men det er jo
individuelt fra husholdning til husholdning.
Jo mere plastfolie og jo flere plastposer der kan smeltes om og genanvendes frem for at ende i
den samlede forbrænding, jo bedre. I vore husholdning gør vi pt det at vi indsamler alt plastfolie i
en stor sæk som vi så aleverer til renosyd sammen med storskrald. Hvis plastfoliesorteringen var
systematiseret i en emballagebeholder, ville flere sortere plastfolie fra og der ville blive
genereret mindre restaffald.
Når det kan lade sig gøre i andre dele af landet, kan det også lade sig gøre her i kommunen.
I det hele taget ville det være en god ide at tage kontakt til andre kommuner og se på hvordan de
har løst genbrugs-opgaverne, og ikke tro at alle kommuner skal “opfinde” hver deres dybe
tallerken.
Med venlig hilsen
Kim og Anne-Mie Hermansen
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9.

Sortering af affald:
Mere oplysning til vore børn og unge om hvor altafgørende det er, hvis vi fortsat kan have et liv på denne
klode.
Det bekymrer mig at se elever fra Bakkeskolen i Hørning smider deres affald på vejen efter indkøb ved
bager, brugs etc.
Reparation af vore ting:
Først og fremmest skal vi kunne skille vore ting ad, og det ville være godt at kunne fortælle om
økonomien og bæredygtigheden.
Men hvor kan man gå hen, hvis man ikke selv kan reparere???
Indsamling af rene plastic-poser:
Kan disse ikke omsmeltes???? Jeg synes de er en stor del af mit køkkenaffald.
Med venlig hilsen
Birgit Andersen

10.
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10.
Høringssvar til udkast til affaldsplan 2019-2022
Fra: Nikolaj Møller
Jeg har med interesse læst udkastet til Renosyds kommende affaldsplan 2019-2022. Jeg synes, at der er
nogle problemer i afsnittet om udsortering af organisk affald (side 44-47), hvilke følgende høringssvar
omhandler.
Udsortering af organisk affald
Jeg synes overordnet set, at afsnittet om udsortering af organisk affald skal nuanceres, og at fordele og
ulemper ved henholdsvis forbrænding og genanvendelse af organisk affald skal beskrives mere nøgternt.
Endvidere håber jeg, at Renosyd vil revurdere, hvilke projekter, og analyser der reelt er behov for, før
Skanderborg Kommune kan implementere udsortering af organisk affald hos borgerne.
Jeg vil være ærgerlig over, hvis borgerne i Skanderborg Kommune, skal vente med at få lov til at udsortere
organisk affald til 2023, og måske være en af de sidste kommuner i landet til at implementere ordningen,
når ”mange borgere forholder sig positivt overfor at sortere organisk affald derhjemme” – som Renosyd
skriver på side 47. Lad os komme i gang med, hvad der er en standardaffaldsløsning i mange andre
kommuner.
Det er glædeligt, at Renosyd bruger et større afsnit i udkastet til affaldsplanen på at beskrive udsortering
af organisk affald. Jeg synes dog, at sagligheden i afsnittet er fraværende, og det virker som om, at
Renosyd er stærkt skeptisk over for udsortering af organisk affald. Denne skeptisk harmonerer ikke med
grundtanken i den cirkulære økonomi, som er en del af Renosyds ejerpolitik, eller en af Renosyds
kerneopgaver med målrettet at opfylde nationale og EU-målsætninger, herunder at højne genanvendelse
af affald.
Et argument der fx er fraværende, og som med fordel kunne nuancere førnævnte afsnit, er, at
bioforgasning af organisk affald producerer en fleksibel energikilde (biogas), som kan lagres, hvilket er
værdifuldt i fremtidens energiforsyning, som i stigende grad baseres på sol og vind. Dette er blot et
argument blandt flere, som kunne hjælpe til at nuancere afsnittet.
Endvidere vil det være gavnligt med referencer, når der på side 45 henvises til ”videnskabelige analyser”.
Det samme gælder følgende citat fra side 45, som pt. fremstår uden kildehenvisning: ”intet scenarie er
bedst i alle påvirkningskategorier, og der er således ikke nogen af scenarierne, som umiddelbart kan
udnævnes til at udgøre den miljømæssigt set bedste løsning.”
Det er fornuftigt, at Renosyd vil igangsætte en erfaringsindsamling og vidensdeling med andre kommuner,
der allerede har implementeret udsortering af organisk affald. Men jeg undrer mig over, hvorfor Renosyd
vil igangsætte et pilotprojekt hos kommunale institutioner i Skanderborg og Odder Kommuner for at
undersøge, hvordan organisk affald bedst:
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- sorteres indenfor i køkkenet (praktik)
- indsamles (logistik)
- behandles (anvendelse)
Umiddelbart er kommunale institutioner ikke sammenlignelige med en husholdning, herunder fx et
parcelhus eller etageejendom. Derudover kan det diskuteres om ressourcerne anvendes optimalt, når
Renosyd ønsker at gennemføre et pilotprojekt om noget, som er en kendt affaldsløsning i mange andre
kommuner, som fx nabokommunerne Silkeborg og Horsens Kommuner. I 2018 var der, ifølge Dansk
Affaldsforening, 41 kommuner, der udsorterede organisk affald hos deres borgere. Fremskrivningen viser,
at 54 kommuner vil udsortere organisk affald i 2019, og 63 kommuner i 2020
(https://www.danskaffaldsforening.dk/nyheder/pressemeddelelse/flere-og-flere-danskere-sorterermadaffald).
Eftersom så mange kommuner allerede har implementeret udsortering af organisk affald, vælger flere
kommuner i dag ”blot” at indsamle erfaringer og viden fra disse kommuner inden udbuds- og
udrulningsprocessen begyndes. Langt de fleste kommuner vælger at implementere en todelt 240 liter
beholder til restaffald/organisk affald som standardløsning ved husholdninger – med en mindre
specialdesignet køkkenbeholder til sortering i køkkenet. Beholderen til restaffald/organisk affald afhentes
af en todelt renovationsbil hver 14. dag, hvor der i sommerperioden kan blive tømt oftere pga. risiko for
maddiker. Der er flere biogasanlæg i Jylland, som vil komme med en konkurrencedygtig behandlingspris
for det organiske affald, som sandsynligvis er billigere end forbrændingsprisen.
Sagt på en anden måde: der er ikke så mange ubekendte ved udsortering af organisk affald hos borgerne.
Jeg synes derfor ikke, at der er behov for at lave et pilotprojekt eller forskellige andre analyser til at belyse,
hvordan vi skal udsortere organisk affald i Skanderborg Kommune, idet det er en velkendt affaldsløsning
fx i vores nabokommuner.
Venlige hilsner
Nikolaj Møller
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11.

Kære renosyd
Vi har i DN-Odder med interesse læst jeres forslag til Affaldsplan 2019-2022, og et par
bestyrelsesmedlemmer deltog i jeres offentlige møde, hvor de - ligesom jer - ærgrede sig over, at der
kom så få borgere.
Vi finder generelt, at I gør et godt stykke arbejde. Afhentningerne fungerer, og det samme gør
genbrugspladserne, hvor vi glæder os over, at de nu er åbne på de tidspunkter, hvor folk har bedst tid
til at bruge dem. Vi synes også, at det er rigtig fint at renosyd understøtter kampagnerne "stop
madspild" og "Nul skrald".
Vi har dog en række kommentarer og forslag:
Ambitionen om at reducere hver borgers affaldsmængde fra 835 kg til 820 kg er altså for beskeden.
Sæt barren højere!
Vi har et konkret forslag: Folk er blevet meget opmærksomme på plastforureningen, så det er nu, der
skal handles - gør det muligt, at vi ude i husstandene kan sortere ren, klar blød plast fra. Det får man
en hel del af, fx er meget mad indpakket i klar blød plast. Det er relativt nemt at sortere fra, det sviner
ikke og det kunne sættes ud til afhentning sammen med det øvrige affald.
I skriver selv, at der sammen med restaffaldet følger værdifulde resurser, der kan genanvendes. Her
må der sættes ind på to fronter: 1. Oplysning, så vi borgere undlader at smide ting i "restaffald" som
kan genanvendes. 2. En frasortering i selve forbrændingsanlægget, Vestforbrændingen ved København
er fx i stand til at trække metaller ud af restaffaldet.
Vi ser også et stort potentiale i bedre anvendelse af byggeaffald som jo udgør en meget stor mængde
af det samlede affald. Dels i form af direkte genbrug af fx mursten og klinker (jeres idé om et
lagerhotel er god), dels i form af bedre genanvendelse af nedknust materiale. I dag ender meget
byggeaffald som vejfyld, men det kunne fint indgå i nye byggematerialer så som beton og på den måde
blive en del af et cirkulært kredsløb.

Det samme gælder tekstiler. Borgerne er gode til at sende tøj til genbrug eller sælge det videre, men
man kører ikke lige hen til genbrugsstationen med et par hullede sokker, så de ryger let i restaffald. At
også fibrene i udtjente tekstiler kan gøre nytte er nyt for mange, de kunne fx indsamles i sække
udleveret til formålet.
Det er fint, at haveaffald komposteres, men mængderne er store og der bruges meget energi på at
transportere dem. Vi vil bede jer undersøge, om komposteringen kan foregå mere lokalt, så der spares
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transport. En stor del kan i stedet blive til kompost hjemme hos den enkelte haveejer, så renosyd
kunne jo tilbyde funktionelle kompostbeholdere til en favorabel pris. Samtidig kunne det nedsætte den
samlede mængde restaffald, da den jo bl.a. medregner jord og haveaffald.
I skriver, at 40 % af restaffaldet er organisk affald. Det er typisk affald med højt vandindhold, så det
brænder ikke specielt godt. Vi mener derfor, at det bør indsamles separat, afgasses og bruges som
jordforbedring. I dag går alt for mange næringsstoffer tabt ved forbrændingen - vi tænker bl.a. på
fosfor, et grundstof, der i fremtiden bliver kritisk mangel på – ja, det bliver faktisk en af fremtidens helt
store udfordringer.
Men for at sige det kort: Når en stor kommune som København kan indsamle bioaffald, så kan renosyd
altså også! Og lige et lille ønske: I Roskilde har det med rette forarget folk, at de poser, der indsamles
bioaffald i, ikke kan nedbrydes, men må sorteres manuelt fra i anlægget - det er altså for dumt, så
undgå den fejl.

I er generelt gode til at kommunikere, men vær gerne mere tydelige med, hvilke fraktioner der kan
afleveres på genbrugspladserne, fx at I modtager blød plast og at selv brugte tekstiler kan
genanvendes. Og af hensyn til troværdigheden bør man på jeres hjemmeside tydeligt kunne se, hvad
de forskellige fraktioner bruges til - der verserer undertiden historier om, at det hele alligevel brændes,
og det er vigtigt at mane dem i jorden.

Af samme grund bør det være obligatorisk for alle skolebørn i Skanderborg og Odder Kommune, at de
mindst én gang i deres skoletid besøger renosyd. Og apropos skolebørn: Lav nogle events, hvor de
bygger af genbrugsmaterialer, det kunne fint være fuglekasser eller insekthoteller.
Og så lige et forslag mere: Vi samler affald langs vejene en gang om året, og vi ved, at nogle
strækninger er mere belastede end andre. På disse strækninger kunne der opstilles særlige
affaldsbeholdere, som man kan kaste sit affald ned i fra bilen - det kendes fx fra tankstationer ved
motorvejene.
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Odder
Jette Vilstrup Tomsen & Ib Salomon
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Til RenoSyd
I min husholdning er vi meget begejstrede for genbrug og genanvendelse!
Jeg vil gerne rose og takke RenoSyd for et velfungerende genbrugssystem.
Også Værdicentralen er et genialt påfund – ikke mindst deres Facbookside
Det glæder mig, at vi borgere bliver spurgt om vores mening.
Mit bidrag er vedhæftet.
Venlig hilsen
Edith Nielsen

Mine kommentarer og spørgsmål:
1.

Tag hensyn til mennesker med nedsat/ingen læseevne

På jeres hjemmeside har I gode instruktioner og en rigtig god skriftlig sorteringsguide. Og flere
visuelle guides.
Den llille 15-siders, illustreret pdf, I har lavet om affaldsplanen, er også rigtig fin.
Der der dog kun taget hensyn til mennesker med normal læseevne og normale kogntive funktioner.
Ikke alle har styr på moderne læseteknologi endnu☺
Jeg vil derfor opfordre jer til at være meget mere tydelige, så mennesker med nedsat eller ingen
læseevne også kan være med.
Både på jeres hjemmeside, men også på Facebook med masser af videovejledninger (tjek f.eks.
Facebooksiden Jammerbugtens Skraldehelte)
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Jeg vil også opfordre til, at genbrugsbeholderne ude hos borgerne er meget mere tydeligt mærket
med visuelle guides, evt. QR-koder med link til opdaterede video-vejledninger til affaldssortering.

2. Udsortering af organisk affald
Det glæder mig at læse, at der er planer om at indsamle organisk affald.
Her i huset har vi i mange år selv komposteret vores organiske affald.
For at spare på udgifterne til indsamling af organisk affald, kunne I opfordre borgere med have og
mulighed for en kompostbeholder til selv at kompostere husholdningsaffaldet.

3. Ensretning af affaldssortering i hele landet
Jeg opholder mig i længere perioder 3 forskellige steder i landet, fordelt over året:
a) Skanderborg Kommune (fast bopæl)
b) Jammerbugt Kommune (sommerhus)
c) Københavns Kommune (som pårørende til et sygt familiemedlem).
Det er altså meget forvirrende at skulle sortere på 3 forskellige måder!!!
Jeg oplever også ofte, at mine gæster fra andre steder i landet sorterer forkert, når de er på besøg her
hos os.
Jeg ved godt, at det handler om en politisk beslutning.
Men jeg vil alligevel komme med en opfordring og et ønske om meget mere samarbejde/ensretning
i affaldshåndtering med landets øvrige kommuner!

4. Til slut et spørgsmål ang. plasticposer til restaffald
Der er konsensus i samfundet om, at forbruget af plastic (bl.a. plasticposer) skal nedbringes.
Alligevel SKAL vi aflevere vores restaffald i en plastic-skraldepose i Skanderborg Kommune (har
undersøgt det).
Det betyder, at et enormt antal plasticposer brændes hver eneste dag med CO2-udslip til følge.
Jeg er klar over, at der endnu ikke findes bæredygtige/komposterbare poser, der er stærke nok til at
holde på rest-affaldet.
Men hvad gør vi så? Har I nogen idéer til det?
Hvad skal der til, for at vi kan undvære plasticposerne til restaffald?
12/12

