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Statusnotat på affaldsplaner februar 2015
Af dette notat fremgår status på kommunernes udarbejdelse af affaldsplaner, samt
en oversigt over mål og planlagte ordninger i de 75 planer som i februar 2015 er
endeligt vedtaget eller i høring. 62 planer er endeligt vedtaget, mens 13 er i høring
eller behandling efter høring. De fleste af de resterende 23 kommuner har oplyst at
affaldsplanen forventes sendt i høring første kvartal eller første halvår af 2015.
Nye ordninger, pilotforsøg og undersøgelser
Miljøstyrelsen har fået en konsulent til at screene de 75 affaldsplaner for mål,
initiativer og mængder (sidstnævnte som hhv. status og mål i ton og %) inden for
de 7 husholdningsfraktioner: organisk affald, papir, pap, glas, plast, metal og træ.
Nedenfor opsummeres antallet af planer i forhold til beslutning om ordninger,
1
pilotforsøg eller undersøgelser vedr. de 7 fraktioner . Opsummeringen er suppleret
med en status på, hvor mange kommuner, der allerede har ordninger for den
2
pågældende materialetype .
Organisk affald
Status er, at 18 kommuner allerede har en ordning med kildesortering af organisk
affald. I 14 kommuner til biogas, og i 4 kommuner til kompostering.
Ud fra de 75 affaldsplaner/planudkast ses det at:


9 kommuner påtænker derudover at igangsætte en henteordning for
organisk fra 2015 og frem,



8 kommuner vil gennemføre pilotforsøg og



35 kommuner derudover vil undersøge og overveje om de skal
implementere en ordning for det organiske affald.

Endelig har 2 kommuner besluttet at skifte ordning fra kompostering til
biogasproduktion (Slagelse og Vejle).

1

Der tages forbehold for fortolkning af formuleringerne i affaldsplanerne i forhold
til de valgte kategorier: planer, pilotforsøg og undersøgelser
2

Status er baseret på en oversigt, som Affaldskontoret har udarbejdet pr oktober 2014 over
ordninger, der ellerede er etableret i kommunerne.

De tørre fraktioner
Status for de tørre fraktioner eksklusivt træ er at:


80 kommuner har henteordning for papir, 68 i beholdere og resten via
forskellige former for fortovsafhentning.



73 kommuner henteordning for pap, hvoraf de 21 kommuner indsamler
pap i beholder sammen med papir og i nogle tilfælde også plastfolier.
Resten indsamler typisk pap i fortovsafhentning sammen med storskrald.



46 kommuner har henteordning for glas, hvoraf 26 afhenter fra beholder
ved husstanden.



57 kommuner har henteordning for metalemballager, hvoraf de 25
kommuner har opstillet beholdere ved husstandene mens resten typisk
indsamler metalemballager fra fortov, ofte sammen med
storskraldsindsamlingen.

Endelig har 41 kommuner henteordning for plastemballager, hvoraf 24 indsamler
plastemballage i beholdere ved husstanden, mens resten typisk afhenter
plastdunke o.lign. fra fortov sammen med storskraldsindsamlingen. Nogle
kommuner har dog en mere organiseret fortovsindsamling af emballageaffald af
bl.a. metal og plast i sække, der lægges ud på fortovet.
Ud fra 75 affaldsplaner/planudkast ses det at:


25 kommuner3 har besluttet at indføre nye henteordninger for de tørre
fraktioner, i alle tilfælde omfattende metal- og plastemballager.
Beslutningerne omfatter som minimum enfamilieboliger, men ofte også
flerfamilieboliger og beskrives som oftest som en beholderindsamling.



10 kommuner planlægger forsøgsindsamling af bl.a. metal- og plastaffald



28 af de resterende affaldsplaner har besluttet at gennemføre
undersøgelse af mulige ordninger forud for endelig beslutning.

Træ
Der findes ingen oversigt over, hvor mange kommuner, der i dag sorterer træ til
genanvendelse, men det kan konstateres, at 13 kommuner i affaldsplanen konkret
har besluttet et øge sorteringen af træ, mens yderligere 13 har besluttet at øge
sorteringen generelt af storskrald.
Planmål og ambitionsniveau
Mange af de 75 planer, der er screenet, har ambitiøse målsætninger for øget
genanvendelse af fokusmaterialerne, også selvom der ikke er besluttet konkrete
ordninger. En del kommuner har også planer om at søge at øge sorteringen via
intensiveret kommunikation til borgerne.
32 kommuner har i deres affaldsplaner konkret forholdt sig til Ressourceplanens
genanvendelsesprocent på 50 % for husholdningsaffaldet. I 6 kommuner er målet
50 % genanvendelse i 2018, mens andre 31 kommuner har et mål på 50 %
genanvendelse i 2022, hvoraf 4 kommuner har sat målene lidt højere: 51-55 %. 21
af disse kommuner har dog hverken gennemført eller endeligt besluttet
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I en enkelt kommune (Kolding) som har en tæt net af miljøstationer lægges op til en
kombination af miljøstationsindsamling og henteordning for plast- og metalemballager i
områder med færre miljøstationer.
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husstandsindsamling af organisk affald og/eller plast- og metalemballageaffald i
deres affaldsplan. Typisk lægger de op til pilotforsøg eller undersøgelser, som skal
danne grundlag for en eventuel senere beslutning om sådanne ordninger.
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