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Til

Bestyrelsen

Fra

Styregruppen for Affaldsplan 2019-2022

Høringsnotat vedrørende forslag til Affaldsplan 2019-2022 for
Skanderborg og Odder Kommuner
Affaldsplanforslaget har været fremlagt til offentlig høring i otte uger i perioden 18. marts 2019 til 10. maj
2019.
Ved afgivelse af høringssvar til affaldsplan@renosyd.dk har afsender fået følgende standardsvar:
Affaldsplan 2019-2022 for Skanderborg- og Odder Kommune
Tak for dit høringssvar.
Renosyd har modtaget dit høringssvar.
Dit høringssvar vil efter høringsfristens udløb, d. 10. maj 2019, blive behandlet og derefter besvaret i et
samlet høringsnotat.
Med venlig hilsen
Renosyd
Skanderborg Kommune og Odder Kommune

Der var ved indsigelsesfristens udløb afgivet 12 høringssvar til affaldsplanforslaget (se bilag med samlede
høringssvar).
I dette høringsnotat fremgår alle høringssvar (opsummeret), og styregruppen for affaldsplanen har til hvert
høringssvar skrevet bemærkninger og en indstilling til bestyrelsen.
Høringssvar og -notat vil fremgå af de offentligt tilgængelige dagsordner på kommunernes hjemmesider for
udvalgs- og byrådsmøderne, der afholdes i juni 2019, hvor udvalg og byråd skal behandle høringssvarene og
godkende Affaldsplan 2019-2022.
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1.

Helle og Søren

a.

Afsender efterspørger sortering af bioaffald ved husstanden.

b.

Afsender efterspørger, at sort plast kan afleveres til genanvendelse.

Bemærkninger
Ad 1 a

Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkt:
Sortering af organisk affald (bioaffald) i private husstande skal implementeres i Skanderborg
og Odder Kommuner senest fra år 2023. Udrulningen af den nye affaldsordning indebærer
betydelige investeringer og skal koordineres med øvrig udskiftning af affaldsbeholdere hos
borgerne og med et nyt udbud af affaldsindsamling og -transport. Derudover skal de
miljømæssige konsekvenser og gevinster ved forskellige behandlingsformer for det
indsamlede organiske affald undersøges grundigt med henblik på at finde den bedste
løsning. På denne baggrund implementeres den nye ordning for separat indsamling af
organisk affald senest i år 2023.

Ad 1 b

Sort plast kan afleveres i fraktionen Hård plast på Renosyds genbrugspladser, hvor plasten
efterfølgende sendes til genanvendelse. Sort plast kan ikke afleveres i den private husstands
emballagespand (glas, metal og hård plast), da det sorteringsanlæg, som efterfølgende
sorterer affaldstyperne fra hinanden, ikke kan genkende den sorte plast, hvilket betyder, at
det ikke sorteres fra til genanvendelse.

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.
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2.

Helle Winter

a.

Afsender foreslår en affaldsspand delt i to rum til hhv. papir og restaffald. Begrundelsen er,
at det ville være godt for miljøet og bedre med færre affaldsspande ved husstanden.

Bemærkninger
Ad 2 a

Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkt:
Sammensætningen af de affaldsfraktioner, der afhentes ved de private husstande og dermed
indretningen af affaldsspande ved husstandene evalueres i forbindelse med og ændres
eventuelt samtidigt med udrulning af nye affaldsspande bl.a. i forbindelse med
implementering af ny ordning med separat indsamling af organisk affald. Dette sker senest i
år 2023.

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.

3.

Lene Brok Jensen

a.

Afsender tilkendegiver gerne at ville rette ind, hvis eventuelle ændringer ift. affald formidles
på en enkel måde.

b.

Afsender tilkendegiver overvejelser om omfanget af Affaldsplanen, der opfattes som meget
omfattende.

Bemærkninger
Ad 3 a og b

Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkter:
Det er en særlig indsats i affaldsplanen, at Renosyd ønsker og hele tiden arbejder for at
kommunikere tydeligt, letforståeligt og på en måde, der giver mening for modtagerne
(Affaldsplanens Tema 5: Indsats 1: Kommunikation). Derfor tages ovenstående kommentar
med i det videre arbejde med kommunikation, vejledning og formidling.

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.
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4.

Bodil Lustrup

a.

Afsender efterspørger tømning af emballagebeholder ved husstand hver 14. dag, da det
opleves, at der er meget plast-affald fra husholdningen, og at emballagebeholderen er fyldt
op (overfyldt) til hver tømning.

b.

Afsender opfordrer til, at frivillige kan hjælpe borgere med at reparere ting, evt. på
genbrugspladserne og at der generelt bør foregå flere tiltag på genbrugspladserne, da det
skaber synlighed og interesse blandt borgerne.

c.

Afsender er positiv overfor yderligere sortering af restaffaldet, især med fokus på at undgå
madspild.

Bemærkninger
Ad 4 a

Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkt:
Det er med den nuværende ordning en mulighed for borgeren at vælge en større beholder
ved husstanden til emballageaffald via henvendelse til Renosyd. Den nuværende
tømningsfrekvens af emballagebeholderen er af flere årsager vurderet til at være den mest
optimale løsning ift. diverse transport- og driftshensyn.

Ad 4 b

Renosyd har etableret et samarbejde med Repair Café Skanderborg, som er et initiativ, hvor
borgere kan få hjælp til reparation af diverse ting. Der afholdes p.t. et månedligt
arrangement, hvor alle kan deltage.
Derudover vil ideen om reparation og involvering af frivillige indgå i det videre arbejde med
den indsats i affaldsplanen, der omhandler levetidsforlængelse og reparationsværksteder
(Affaldsplanens Tema 2: ”Indsats 3: Mere genbrug gennem levetidsforlængelse”, side 54).

Ad 4 c

Dette harmonerer med det af affaldsplanens fokusområder, der omhandler, at Renosyd vil
understøtte lokale initiativer til eksempelvis begrænsning af madspild (Affaldsplanens Tema
2: Indsats 1: Mere genanvendelse – mindre affald til forbrænding – Udsortering af organisk
affald).

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.
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5.

Mogens Høeg

a.

Afsender er utilfreds med, at affaldsbeholdere skal stå på fortov og i vejskel for at lette
tømningen, da det skæmmer. Afsender foreslår en godkendt fysisk konstruktion/et
beholderskjul, som muligvis ville betyde, at renovationsmedarbejderen skal køre et par
meter længere ved tømning.

Bemærkninger
Ad 5 a

Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkt:
I forbindelse med godkendelse af den forrige affaldsplan godkendte Odder og Skanderborg
Kommuner en række ændringer i indsamlingsordningerne, bl.a. husstandsindsamling af
emballage. Det var en målsætning i affaldsplanen, at omlægningen af ordningerne ikke
måtte medføre prisstigninger for kunderne.
De nye husstandsindsamlinger blev derfor designet, så ”standardløsningen” var
omkostningsneutral, og ud fra princippet om, at den løsning, der er obligatorisk for alle
kunder, skal være den billigste løsning.
Standardløsningen indebærer, at affaldsbeholderen skal stå i skel på tømmedagen og at
affaldsbeholderen tømmes hver 14. dag. Såfremt kunderne har andre behov, er det muligt at
købe tillægsydelser, som f.eks. tømning hver uge eller en standpladsløsning, så
skraldemanden går ind på husstanden og henter affaldsbeholderen.
Affaldsplanen danner grundlag for udbud af opgaven vedr. afhentning og transport af
affaldet, som udføres en privat renovatør. Som en del af tilbuddet har renovatøren prissat
ydelserne ud fra bl.a. overenskomstens ”normtal” for afhentning af affaldsbeholdere og
arbejdsmiljømæssige krav. Hvis ordningerne skal ændres ift. afstandskrav for hhv. skel- og
standpladsløsninger, vil det kræve en ændring af de nuværende kontraktforhold.
Se i øvrigt bemærkning: Ad 8 b vedr. ændringer i de nuværende indsamlingsordninger.

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.

6.

Peter Søgaard

a.

Afsender anbefaler at læse ”Afskaf affald” af Tor Nørretranders.

Bemærkninger
Ad 6 a

Administrationens bemærkninger til anbefaling:
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Vi takker for anbefalingen. Et af hovedbudskaberne i affaldsplanen er at fokusere på,
hvordan mængden af affald kan nedbringes i fremtiden, og i dette arbejde er alle
anbefalinger og gode ideer meget velkomne.

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.

7.

Vibeke Johnsen
Afsender mener, at affaldssortering skal ensrettes i hele landet. Begrundelser:

a.

1. Ensartet sortering må gøre forarbejdningen af affaldet nemmere/billigere.

b.

2. Afsender arbejder på en institution med medarbejdere fra forskellige kommuner og
mener, at ens sortering i alle kommuner vil betyde mere korrekt sortering, fordi man tager
sine vaner hjemmefra med sig på arbejde.

Bemærkninger
Ad 7 a-b

Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkt:
Renosyd arbejder i høj grad med videns- og erfaringsdeling med andre kommuner og
affaldsselskaber, bl.a. ved at implementere de fælles sorteringskriterier og affaldsikoner,
som er udviklet på tværs af landets kommuner og Dansk Affaldsforening. Formålet er at opnå
mere ensartethed og genkendelighed i affaldssorteringen samt mere ensartede
affaldsfraktioner, der lettere kan genanvendes (Affaldsplanens Tema 5: Indsats 1:
Kommunikation).

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.

8.

Kim og Anne-Mie Hermansen

a.

Afsender ønsker, at glas (ikke bygningsaffald såsom hele vinduer i ramme, men glasskår o.l.)
lægges i beholderen til emballageaffald, hvori der indgår husholdningsglas.

b.

Afsender ønsker, at blød plast/plastfolie kan sorteres ved husstanden, evt. i den eksisterende
affaldsbeholder til emballage, som kunne deles op i to rum til hhv. blød plast og den
nuværende emballage-fraktion (glas, metal, hård plast). Begrundelserne er dels en mindre
mængde restaffald og dels mere/bedre genanvendelse af blød plast, idet afsender mener, at
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systematisering af sortering af blød plast i en emballagebeholder ved husstanden ville få flere
til at sortere plast fra restaffaldet.
c.

Afsender anbefaler at tage kontakt til andre kommuner for at få og dele erfaringer.

Bemærkninger
Ad 8 a

Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkt:
Glasskår fra almindelig husholdningsemballage (f.eks. syltetøjsglas) må gerne kommes i
husstandens emballagebeholder.

Ad 8 b

Husstandsindsamling af blød plast vil kræve en ny ordning og nye affaldsspande hos alle
borgere. Da evt. udrulning af nye affaldsordninger skal koordineres med øvrig udskiftning af
affaldsspande ved borgerne og nyt udbud af affaldsindsamling og -transport, vil den
nuværende sammensætning af fraktioner, der afhentes ved husstandene, og dermed
indretningen af affaldsspandene, blive evalueret og eventuelt ændret i forbindelse med
udrulning af ny ordning med separat indsamling af organisk affald, senest i år 2023. Indtil da
kan borgerne aflevere blød plast på Renosyds genbrugspladser.

Ad 8 c

Se bemærkning: Ad 7 a-b

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.

9.

Birgit Andersen

a.

Afsender efterspørger mere oplysning til børn og unge om affaldssortering og udtrykker
bekymring for henkastet affald.

b.

Afsender mener, at man bør kunne skille ting ad for at kunne reparere dem. Derudover
opfordrer afsender til formidling om økonomiske og bæredygtige perspektiver i reparation.
Afsender spørger, hvor man kan gå hen, hvis man ikke selv kan reparere ting.

c.

Afsender efterspørger husstandsindsamling af blød plast/plastikposer, da de er en stor del af
køkkenaffaldet.

Bemærkninger
Ad 9 a

Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkt:
Affaldsplanens Tema 3 er i høj grad er målrettet børn og unge, idet det omhandler
implementering af sortering i kommunale institutioner og at gøre børn og unge til
affaldsambassadører. Det skal ske gennem involvering og undervisning i affaldssortering,
affaldsminimering og generel ressourcebevidsthed.
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Ad 9 b

Se bemærkning: Ad 4 b

Ad 9 c

Se bemærkning: Ad 8 b

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.

10.

Nikolaj Møller

a.

Afsender mener, at affaldsplanens afsnit om udsortering af organisk affald skal nuanceres, og
at fordele og ulemper ved henholdsvis forbrænding og genanvendelse af organisk affald skal
beskrives mere nøgternt.

b.

Afsender mener, at udsortering af organisk affald hjemme ved borgerne bør opstartes
hurtigst muligt (ikke først i 2023).

c.

Afsender mener, at sagligheden i afsnittet om organisk affald er fraværende, og at det
fremgår, at Renosyd er skeptisk over for udsortering af organisk affald. Afsender bemærker,
at dette ikke harmonerer 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.

d.

Afsender fremhæver, at et i afsnittet fraværende men vigtigt argument for udsortering af
organisk affald er, at bioforgasning af organisk affald producerer en fleksibel energikilde
(biogas), som kan lagres.

e.

Afsender efterspørger kildehenvisninger til de ”videnskabelige analyser”, der omtales på side
45 i affaldsplanen.

f.

Afsender undrer sig over, hvorfor Renosyd som optakt til ny indsamlingsordning hos private
husstande vil igangsætte et pilotprojekt hos kommunale institutioner i Skanderborg og Odder
Kommuner for at undersøge, hvordan organisk affald bedst sorteres, indsamles og
behandles, når en kommunal institution ikke er sammenlignelig med en privat husholdning.

g.

Afsender mener, at Renosyd bør revurdere, hvilke projekter og analyser, der reelt er behov
for, før Skanderborg Kommune kan implementere udsortering af organisk affald hos
borgerne, da mange andre (nabo)kommuner allerede har implementeret ordningen.
Afsender mener ikke, at der er behov for at lave et pilotprojekt eller andre analyser i
Skanderborg og fremhæver i stedet erfaringsudveksling med andre kommuner.

Bemærkninger
Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkt:
Ad 10 a

Fordele og ulemper ved henholdsvis forbrænding og forskellige behandlingsmuligheder til
genanvendelse af organisk affald bliver afdækket i en analyse, der udarbejdes for Renosyd af
DTU Miljø i første halvår af 2019. Analysen har til formål at belyse forhold og konsekvenser
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for indsamling, håndtering, behandling og udnyttelse af organisk affald i og omkring
Skanderborg og Odder Kommuner (Affaldsplanens Tema 2: Indsats 1: Mere genanvendelse –
mindre affald til forbrænding, Udsortering af organisk affald).
Ad 10 b

Se bemærkning: Ad 1 a

Ad 10 c

Borgerne i Skanderborg og Odder Kommuner skal sortere organisk affald senest fra år 2023.
Det er nødvendigt for at leve op til EU’s krav om udsortering af organisk affald fra
restaffaldet og indsamling ved husstandene senest fra 2023. Derudover er det nødvendigt at
indføre separat indsamling af organisk affald for at nå målet i EU’s affaldsdirektiv om, at
mindst 55% af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2025.
Årsagen til, at Skanderborg og Odder Kommuner vælger først at implementere ordningen fra
2023 er, at der er kortlagt en række problemstillinger i forhold til behandling og udnyttelse af
det organiske affald (se kildehenvisninger i Ad 10 e), som det prioriteres at undersøge
nærmere for at forberede og implementere den løsning, der giver bedst miljømæssig mening
samt at finde frem til den bedst egnede aftager af det organiske affald.

Ad 10 d

Se bemærkning: Ad 10 a
Der er mange forskellige mulige løsninger til behandling af organisk affald, som skal
undersøges nærmere for at finde frem til den bedst mulige løsning. Dette prioriteres set i
lyset af, at miljøeffekten af den på nuværende tidspunkt mest gængse behandlingsform,
bioforgasning, ikke er entydig fordelagtig (Kilde: Astrup, Thomas F. og Damgaard, Anders,
DTU Miljø: Notat til Reno Djurs vedr. miljøvurdering af håndtering af organisk affald og
emballage af metal, glas og plast fra husholdninger, 12. januar 2018).

Ad 10 e

”Videnskabelige analyser”: Kilde: Astrup, Thomas F. og Damgaard, Anders, DTU Miljø: Notat
til Reno Djurs vedr. miljøvurdering af håndtering af organisk affald og emballage af metal,
glas og plast fra husholdninger, 12. januar 2018.
Citat, side 45 i affaldsplanen: Kilde: Jensen, M. B., Møller, J., & Scheutz, C.: Miljøvurdering
(LCA) af fremtidige behandlingsmuligheder for organisk affald fra husholdninger i den dansktyske grænseregion, DTU Miljø, 2015.
Kildehenvisningerne indsættes i affaldsplanen.

Ad 10 f

En af indsatserne i affaldsplanen omhandler sortering i de kommunale institutioner og
virksomheder i Skanderborg og Odder Kommuner. Indsatsen har til formål at implementere
sortering i alle de kommunale institutioner i løbet af de kommende år. Når de nye
indsamlingsordninger udrulles i institutionerne, medtages organisk affald som fraktion, da
denne fraktion under alle omstændigheder skal sorteres i fremtiden. Hensigten er at lave et
pilotprojekt i udvalgte institutioner, der skal frembringe mere viden om og erfaringer ift.
hvordan det organiske affald sorteres, indsamles og behandles mest optimalt. Disse
erfaringer vurderes at være yderst relevante også i forhold til den efterfølgende udrulning af
ordningen til de private husstande, da de sorterings-, drifts- og miljømæssige faktorer og
overvejelser i høj grad er sammenlignelige.

Ad 10 g

Affaldsplanen beskriver, at der skal indsamles erfaringer og viden gennem samarbejde med
andre kommuner/affaldsselskaber, som allerede har implementeret sortering af organisk
affald for at kvalificere løsninger og beslutninger (side 47). Renosyd vil bruge disse erfaringer
ifm. implementering af ny ordning for sortering af organisk affald. Hensigten er ikke at
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opstarte mange enkeltstående pilotprojekter, men i højere grad at anvende erfaringerne fra
andre kommuner til at opstarte den nye indsamlingsordning for organisk affald i de private
husstande i Skanderborg og Odder Kommuner.

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.

11.

Jette Vilstrup Tomsen og Ib Salomon, bestyrelsen for Danmarks
Naturfredningsforening i Odder

a.

Afsender mener, at ambitionen om at reducere hver borgers affaldsmængde fra 835 kg til
820 kg er for beskeden, og at dette tal skal være højere.

b.

Afsender foreslår på baggrund af (a.) at det skal gøres muligt at sortere ren, klar, blød plast
fra i husstandene.

c.

Afsender foreslår mere oplysning til borgerne, så de undlader at smide ting i restaffald, som
kan genanvendes.

d.

Afsender foreslår frasortering i selve forbrændingsanlægget af bl.a. metaller fra restaffaldet.

e.

Afsender fremhæver et stort potentiale i bedre anvendelse af byggeaffald. Dels i form af
direkte genbrug af f.eks. mursten og klinker (i overensstemmelse med affaldsplanens forslag
om et lagerhotel), dels i form af bedre genanvendelse af nedknust materiale.

f.

Afsender foreslår at sortere udtjente tekstiler fra restaffaldet i husstanden, f.eks. ved at
tekstiler indsamles i sække udleveret til formålet.

g.

Afsender beder Renosyd om at undersøge, om kompostering af haveaffald kan foregå mere
lokalt end det gør i dag for at spare transport, f.eks. ved at tilbyde kompostbeholdere til
private husstande billigt.

h.

Afsender mener, at det organiske affald fra private husholdninger bør indsamles separat,
afgasses og bruges som jordforbedring for at udnytte næringsstoffer bedre ift. ved
energiudnyttelse (forbrænding).

i.

Afsender mener, at de poser, der indsamles bioaffald i, skal kunne nedbrydes, så manuel
frasortering i behandlingsanlægget undgås.

j.

Afsender opfordrer til, at Renosyd formidler tydeligere, hvilke affaldsfraktioner, der kan
afleveres på genbrugspladserne (f.eks. blød plast og tekstiler), og hvad de forskellige
fraktioner bruges til.

k.

Afsender mener, at det bør være obligatorisk for alle skolebørn i Skanderborg og Odder
Kommune at besøge Renosyd og opfordrer desuden til at lave events for børn.

l.

Afsender foreslår opstilling langs udvalgte veje af særlige affaldsbeholdere, som man kan
kaste sit affald ned i fra bilen, som kendes fra f.eks. tankstationer ved motorveje.
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Bemærkninger
Ad 11 a

Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkt:
Affaldsmængderne har siden 2012 været konstant stigende og prognoserne viser, at
affaldsmængden fortsat vil stige, hvis vi ikke gør noget. Tallene ser således ud:

År

2012
2017
2022
2030

Affaldsmængde
pr. borger, hvis vi
ikke gør noget
802 kg
835 kg
842 kg
860 kg

Målsætning
pr. borger i
2022

820 kg

Målsætningen om at reducere affaldsmængderne er derfor først og fremmest en målsætning
om at ”knække kurven”. Dertil kommer affaldsplanens målsætning om at reducere
mængden med 15 kg. borger, fra 835 kg i 2017 til 820 kg. i 2022.
Reelt svarer det til, at vi i 2022 skal reducere affaldsmængden fra 842 kg til 820 kg., dvs. en
reduktion på 22 kg, når vi både skal knække kurven og reducere mængden.
Mængden af affald pr. borger er en gennemsnitsberegning, ud fra den samlede mængde
affald, Renosyd indsamler pr. år (ca. 70.000 ton), delt med det samlede antal borgere i
Skanderborg og Odder kommuner, jf. affaldsplanens s. 16-17.
Det betyder, at en familie på 4 personer reelt skal reducere affaldsmængden med 88 kg.
inden 2022 – og endnu mere, hvis ikke alle borgere bidrager - for at nå den gennemsnitlige
målsætning pr. borger.
Affaldsplanen indeholder flere målsætninger og initiativer, som fokuserer på bedre sortering
af affaldet, således en større andel kan genanvendes. Dette medvirker til opfyldelsen af de
øvrige miljømålsætninger, som der redegøres for på side 17 i affaldsplanen (afsnittet
Affaldsindsamling og -behandling), - men det bidrager imidlertid ikke til at reducere
affaldsmængden.
Stigende affaldsmængder er i høj grad knyttet til vores forbrugsadfærd. Det betyder, at
reduktionen af affaldsmængden derfor udelukkende kan realiseres gennem mindre forbrug,
mindre madspild, reparation og genbrug, så ting holdes længere tid i forbrug. Renosyd skal
bidrage til at reducere affaldsmængden, men erkender også, at det er en udfordring at skabe
den nødvendige adfærdsændring. Det er dog vurderingen, at det vil være en realistisk
målsætning at reducere affaldsmængden med 1 % om året de næste fire år, således at
affaldsmængden kommer ned på niveau med affaldsmængden i 2012, dvs. til ca. 800 kg. pr.
borger pr. år.
Ad 11 b

Se bemærkning: Ad 8 b

Ad 11 c

Dette er en del af Affaldsplanens indsats, der omhandler kommunikation (Tema 5: Indsats 1).
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Ad 11 d

Frasortering af metaller i Renosyds forbrændingsanlæg sker allerede. Restaffald forbrændes i
anlægget, og ud af slaggen (restproduktet fra forbrændingsprocessen) sorteres metaller
(jern, aluminium, kobber m.fl.). Metallerne afsættes til genanvendelse, og den resterende
del af slaggen genanvendes til eksempelvis underlag til anlægning af veje.

Ad 11 e

Kommentaren medtages i det videre arbejde med affaldsplanens indsats vedrørende mere
genbrug af byggematerialer (Tema 2: Indsats 2: Mere genbrug gennem bedre udsortering af
affaldet).

Ad 11 f

Den bedste løsning for indsamling af tekstiler vurderes at være den eksisterende ordning,
hvor udtjente tekstiler kan afleveres i tøj- og tekstilcontainere på genbrugspladsen.
Potentialet for tekstilaffald er i gennemsnit ca. 10 kg. pr. husstand pr. år, hvilket vurderes at
være for lavt til at drifte en selvstændig affaldsspand eller et rum i affaldsspand til
indsamling af tekstiler ved husstanden. Derfor ændres der ikke på affaldsfraktionerne i
Renosyds nuværende husstandsindsamling. Der igangsættes til gengæld en
kommunikationsindsats, der skal gøre borgerne opmærksom på den eksisterende mulighed
for at aflevere udtjente tekstiler på genbrugspladsen.

Ad 11 g

Hjemmekompostering af haveaffald kan være en god løsning, som bl.a. sparer transport
til/fra genbrugspladsen. Renosyd vil derfor informere om muligheder for
hjemmekompostering af haveaffald i egen have, herunder eksempelvis råd om, hvordan man
laver den bedste kompost og samtidigt undgår negative miljøpåvirkninger (metangas).
Renosyd har tidligere tilbudt kompostbeholdere, som kunderne kunne købe. Der var meget
lille efterspørgsel, så derfor henviser vi nu til byggemarkeder osv., som forhandler
beholderne.
Forslaget tages med i det videre arbejde med kommunikation og information, herunder
særligt med fokus på muligheder for behandling af haveaffald.

Ad 11 h

Se bemærkning: Ad 1 a

Ad 11 i

En vurdering af den bedste løsning ift. hvilke poser, der anvendes til indsamling af organisk
affald, vil indgå i det videre arbejde med den kommende implementering af ordningen.

Ad 11 j

Det er en del af affaldsplanens kommunikationsindsats, at der i 2019 igangsættes en
kampagne om affaldssortering og affaldets rejse fra spand til nyt produkt, der kommunikerer
til borgerne hvad man skal gøre, hvordan man skal gøre og hvorfor man skal gøre det.

Ad 11 k

Kommentaren tages med i det videre arbejde med affaldsplanens indsats omhandlende børn
og unge som affaldsambassadører (Tema 3: indsats 2).

Ad 11 l

Kommentaren tages med i det videre arbejde med affaldsplanens indsats omhandlende
affald i det offentlige rum (Tema 5: Indsats 3).

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Målsætningen om at reducere den samlede affaldsmængde (side 20 i affaldsplanen) ændres
til: ”Den samlede mængde husholdningsaffald skal reduceres med 1 % om året de næste fire
år, svarende til 2012-niveau (ca. 800 kg. pr. borger. pr. år)”
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12.

Edith Nielsen

a.

Afsender opfordrer til, at der skal tages mere hensyn til mennesker med nedsat/ingen
læseevne gennem mere tydelig og visuel kommunikation på Renosyds hjemmeside, på
husstandens affaldsbeholdere mm., f.eks. ved at anvende QR-koder på affaldsspande eller
digitale video-vejledninger.

b.

Afsender foreslår Renosyd at opfordre borgere til at hjemmekompostere deres organiske
husholdningsaffald.

c.

Afsender ønsker mere samarbejde/ensretning i affaldshåndtering med landets øvrige
kommuner, da det opleves som forvirrende at skulle sortere affald på forskellige måder.

d.

Afsender spørger, hvordan det kan undgås at bruge plastikposer til restaffaldet i husstanden
og efterlyser alternativer, så mængden af plastik, der forbruges, kan nedbringes.

Bemærkninger
Ad 12 a

Administrationens bemærkninger til indsigelsespunkt:
Kommentaren tages med i det videre arbejde med affaldsplanens indsats omhandlende
Renosyds kommunikation. Mere tydelig og visuel kommunikation kan eventuelt indgå i
arbejdet med at implementere de fælles sorteringskriterier og affaldsikoner, som er udviklet
på tværs af landets kommuner og Dansk Affaldsforening, som har til formål at skabe mere
ensartethed og genkendelighed i affaldssorteringen.

Ad 12 b

En del af Renosyds kommunikationsindsats omkring organisk affald og den kommende nye
indsamlingsordning vil fokusere på, hvad borgerne selv kan gøre: ”Mens du venter, kan du
kompostere dit grønne affald, minimere madspild etc.”

Ad 12 c

Se bemærkning: Ad 7 a-b

Ad 12 d

Det er helt i tråd med affaldsplanens målsætninger at arbejde for at begrænse forbruget af
plast samt at genbruge og genanvende plast så meget som muligt.
Det er dog først og fremmest et hygiejnespørgsmål, at plastikposer er at foretrække til
restaffaldet i husstandens affaldsspand (da det pt. er den mest holdbare løsning). Da
restaffaldet forbrændes og energiudnyttes, udgør eksempelvis komposterbare poser ikke
umiddelbart et meningsfuldt alternativ. Til gengæld er det muligt at købe affaldsposer lavet
af genbrugsplast, hvilket sparer på ressourcerne ift. forbrug af nyt plastmateriale
(eksempelvis genanvendes den plastfolie, som Renosyd indsamler via genbrugspladserne, til
produktion af nye affaldsposer).

Indstilling
Administrationens indstilling til bestyrelsen på baggrund af bemærkningerne:
Ingen ændringer.
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