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Notat - Fremtidig affaldsindsamling

Supplerende information til igangværende proces med vedtagelse af nye
affaldsregulativer
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Til

Skanderborg Kommune, Odder Kommune

Fra

Renosyd/Michael Nørgaard

Odder og Skanderborg Kommuner har i samarbejde med Renosyd i løbet af 2020 udarbejdet
udkast til nye affaldsregulativer for både husholdninger og erhvervsvirksomheder. Regulativerne er
fremsendt til kommunernes behandling med henblik på efterfølgende udsendelse i offentlig høring
i henhold til retningslinjer herfor i Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.
(BEK nr 2097 af 14/12/2020). Det er forventningen, at de nye regulativer efter høring kan være
gældende fra sidst på foråret 2021.
Der er i løbet 2020 sket en række tiltag i forhold til affaldssektorens rammevilkår.
Regeringen indgik med et bredt flertal i folketinget en politisk aftale i juni 2020, som bl.a. lagde op
til en række markante ændringer i den måde affaldsindsamling foregår på og er organiseret på.
Konkret blev der lagt op til, at affaldsindsamlingen skal strømlines på tværs af kommuner ved at
indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: Mad, Papir, Pap,
Metal, Glas, Plast, Tekstilaffald, Drikke- og fødevarekartonner, Restaffald, Farligt affald.
Den politiske aftale er udmøntet i lovgivning gennem en ny Affaldsbekendtgørelse (BEK nr 2159 af
09/12/2020). Affaldsbekendtgørelsen definerer (sammen med den tilhørende vejledning) de
konkrete retningslinjer og rammer, som den fremtidige affaldsindsamling skal opfylde. Kravet om
indsamling af ovennævnte 10 fraktioner er stadfæstet og mere præcise retningslinjer for, hvordan
indsamlingen kan organiseres i beholdere, blandinger af fraktioner mv. er ligeledes defineret.
Det fremlagte udkast til regulativ sigter ikke mod implementering af de retningslinjer, som er
defineret i Affaldsbekendtgørelsen. Når de nye løsninger er klar til implementering, vil der blive
behov for at godkende nye og stærkt reviderede affaldsregulativer.
Affaldsbekendtgørelsen indeholder et krav om at de fremtidige indsamlinger er implementeret
senest 1. juli 2021. Bekendtgørelsen giver desuden mulighed for, at der kan ansøges om
dispensation fra denne frist.
Flere kommuner og affaldsselskaber, herunder Renosyd i brev til Miljøstyrelsen d. 30. juli 2020, har
i processen med udarbejdelse af lovgrundlag dokumenteret, at det er umuligt at opfylde de
opstillede frister, dels fordi fristerne griber ind i igangværende kontrakter, som ikke kan ophæves,
dels fordi indgåelse af nye kontrakter kræver nye udbud, efterfølgende indkøb af renovationsbiler,
materiel mv. Leveringstid på renovationsbiler er +12 måneder.

Implementering af de fremtidige affaldsløsninger
Med henblik på implementeringen af de fremtidige løsninger har Renosyds bestyrelse på
bestyrelsesmødet den 29. september 2020 godkendt en hensigtserklæring om et flerkommunalt
samarbejde bl.a. om indsamling af 10 affaldsfraktioner. Samarbejdspartnerne er Affald Varme
Aarhus, Reno Djurs og Favrskov Forsyning. Tilsammen dækker de 4 østjyske affaldsselskaber 6
kommuner og et sammenhængende geografisk opland på 560.000 indbyggere.
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Hensigtserklæringen går ud på at bruge samme metoder og systemer for indsamling af de 10
fraktioner, samt så vidt muligt at udbyde indsamlingsopgaven i et fælles udbud.
Værdien af løsninger i det geografiske fællesskab skabes gennem
•

størst mulig ensartethed for borgerne i det samlede geografiske opland (560.000 indbyggere),

•

flest mulige stordriftsfordele (miljømæssigt, økonomisk og teknisk/administrativt) i
planlægning, indkøb/udbud, drift og kommunikation,

•

højst mulige kvalitet i affaldsbehandlingen (et stort mængdemæssigt volumen i kombination
med fælles kvalitetssikring), samt

•

synergi ved fælles og ensartet kommunikation til borgerne om affaldssystemet

Der er foretaget en række analyser, beregninger mv. af økonomi, genanvendelse og klima for et nyt
fælles system. Der arbejdes med følgende tre scenarier (med udgangspunkt i enfamilieboliger):
i.
ii.
iii.

2 beholdere med i alt 3 kamre inkl. optisk sortering
3 beholdere med i alt 5 kamre
4 beholdere med i alt 7 kamre

Der er markant forøgede omkostninger ved alle tre scenarier. Men de foreløbige analyser viser, at
effekten på økonomi, genanvendelse og klima er tilnærmelsesvis den samme i de tre scenarier.
Valget mellem scenarier skal derfor baseres på andre forhold, og der er vurderes et scenarie med 3
beholdere som det mest attraktive i forhold til risici, fleksibilitet og kundeoplevelser. Dette scenarie
er skitseret i figuren nedenfor, der viser, hvordan de 10 fraktioner kan fordeles på beholdere.
Det videre forløb forventes i grove træk at være:
•

1. halvår 2021: Beslutningsproces inkl. politisk godkendelse af systemvalg og
udbudskriterier

•

2. halvår 2021: Udbud af indsamling, beholdere og afsætning

•

1. kvartal 2022: Kontraktindgåelse (efterfølgende forberedelse)

•

I løbet af 2023: Idriftsættelse af nyt koncept
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