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Torsdag den 30. juli 2020

Tidsfrister – Politisk aftale om øget og strømlinet indsamling af husholdningsaffald
Tak for det fremsendte brev af 30. juni 2020 omkring den politiske aftale om øget og
strømlinet indsamling af husholdningsaffald.
Renosyd varetager indsamling af affald i Skanderborg og Odder kommuner. På vegne af
kommunerne, som jeres henvendelse er rettet til, vil vi med dette brev gøre opmærksom på
en række problemstillinger i forhold til tidsfristerne i den politiske aftale.
Der er – naturligt nok – mange uafklarede spørgsmål i den politiske aftale, som er
nødvendige at få klarlagt, før vi kan igangsætte flere omfattende EU-udbud for indkøb af nye
spande og nye, flerkammer komprimatorbiler samt indsamling, transport og behandling af
affald. Det er således rigtig fint, at vi allerede nu kan orientere os om hovedlinjerne i
strømliningen, idet det giver os grundlag for at vurdere tidsfristerne.
Vi noterer os, at eksisterende ordninger kan udløbe, hvis affaldet hentes hos borgerne. I
Skanderborg og Odder henter vi papir, pap, metal, glas, plast og restaffald hos borgerne. Hver
husstand har tre etkammerspande. Vores nuværende kontrakt med renovatøren udløber 31.
maj 2024. Det vil være forbundet med omkostninger, hvis vi skal opsige kontrakten i utide.
Vores nuværende indsamlingsordninger skal suppleres med madaffald, tekstilaffald, drikkeog fødevarekartoner samt farligt affald. Tidsfristen i den politiske aftale er sat til 1. juli 2021.
Det er ikke realistisk at gennemføre de nødvendige EU-udbud med så kort tidsfrist. Det vil
desuden påføre borgerne en urimelig omkostning, hvis det ikke er muligt at planlægge et nyt
udbud, så det omhandler både de fraktioner vi indsamler i dag og de nye fraktioner, vi skal
indsamle fremover. Med en samlet planlægning og samtidighed i et nyt udbud, vil vi f.eks.
udbyde indsamling af restaffald og madaffald i en ny tokammerspand.
Vores nuværende indsamling af MGP-fraktionen (metal, glas og plastik) skal i henhold til den
politiske aftale udfases senest 1. januar 2025. Dette passer med fint med udløb af vores
nuværende aftale 31. maj 2024 og udbud af nye tokammerspande.
Vores vurdering på nuværende tidspunkt er dermed, at vi i Skanderborg og Odder
kommuner forventer at implementere sortering af alle 10 fraktioner i forbindelse med
opstart af en ny kontraktperiode fra 1. juni 2024.
Vi imødeser den nye nationale affaldsplan og den nye affaldsbekendtgørelse med tilhørende
vejledning, som I forventer at sende i høring efter sommerferien. Vi bidrager meget gerne
med input og erfaringer, og deltager naturligvis i et konstruktivt samarbejde omkring
implementeringen af den politiske aftale.
Med venlig hilsen
Annemette Fuglsang
Direktør
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