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Beslutning: Affaldsindsamling ved husstande med beholdere på egen matrikel - Serviceniveau
Sagsnr. i ESDH:
22/3214
Beslutningskompetence: Natur og Klima
Beslutningstema
Natur og Klima skal beslutte, om madaffald og restaffald fra enfamilieboliger og tæt-lavboliger med
affaldsbeholderne på egen matrikel skal indsamles hver 14. dag fra 2023, og om plast- og mad- og
drikkekartonaffald og papiraffald fra disse boliger skal indsamles hver 14. dag fra september 2022.
Sagsfremstilling
Nationale krav gør det obligatorisk at hente affald i en række fraktioner fra samtlige husstande. Af
hensyn til effektiviteten i indsamlingsordningerne anbefaler forvaltningen, at der sammen med de
nye ordninger indføres ens tømningsfrekvens fra alle husstande med ”husstandsindsamling”. Det vil
sige enfamilieboliger og tæt-lavboliger, med affaldsbeholderne på egen matrikel.
Madaffald – Restaffald
Den eksisterende praksis, hvor grundejere kan vælge mellem tømning hver 14. dag og ugetømning
af mad- og restaffald, foreslås ændret, da det både økonomisk og miljømæssigt er
uhensigtsmæssigt, at der kører indsamlingsbiler, som kun skal hente affald på nogle af adresserne
på en vej.
For at reducere omkostningsstigninger på affaldsområdet anbefaler forvaltningen, at der året rundt
indsamles mad- og restaffald hver 14. dag fra husholdninger med affaldsbeholdere på egen
matrikel. Affaldsrådgiver, Econet AS, vurderer på baggrund af en undersøgelse, som firmaet har
gennemført for Ballerup Kommune i efteråret 2021, at ”tømningsfrekvensen for beholdere til madog restaffald godt kan reduceres til hver 2. uge.” Der er generelt tilstrækkelig kapacitet i en
standardbeholder på 240 liter til at indsamle mad- og restaffald hver 14. dag ved enfamilieboliger
og tæt-lavboliger. Enkelte husstande kan, fx i perioder med små børn, dog have brug for øget
beholderkapacitet. Det vil lige som hidtil være muligt mod højere gebyr.
Tømning af mad- og restaffaldsbeholdere hver 14. dag fungerer, også i sommerhalvåret, i en lang
række kommuner. Potentielle lugtgener ved tømning hver 14. dag kan undgås ved at følge nogle
enkle råd, som allerede ligger på kommunens hjemmeside, blandt andet at slå knude på
madaffaldsposerne fra køkkenet.
Den eksisterende ugetømning i sommermånederne er en dyr praksis. Konsekvensen heraf er, at
indsamlingsfirmaet, Ressourceindsamling A/S, for at have tilstrækkelig kapacitet til
ugeindsamlingen, må leje ekstra renovationsbiler samt ansætte yderligere mandskab om sommeren.
Plast- og mad- og drikkekartonaffald – Papiraffald
Mad- og drikkekartonaffald kan fra i år indsamles i samme beholderrum som plastaffald, PMDKaffald. Beholdere til PMDK- og papiraffald, bliver p.t. tømt hver tredje uge ved boliger med
husstandsindsamling. Når mad- og drikkekartonaffald og plastaffald skal i samme rum, kan det give
problemer med overfyldning, og/eller at brugeren på grund af pladsmangel lægger genanvendeligt
PMDK-affald i beholderrum til restaffald. Derfor anbefaler forvaltningen, at PMDK- og papiraffald
bliver indsamlet hver 14. dag fra 1. september 2022.
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Econet AS foreslår på baggrund af sin undersøgelse for Ballerup Kommune, at overveje at indsamle
PMDK-affald hver anden uge frem for hver tredje.
Tre af i alt fem kommuner i Indsamling på Tværs I/S, Ballerup, Albertslund og Vallensbæk, er gået
eller går over til tømning af PMDK- og papiraffald hver anden uge.
Tømningsfrekvenser – nuværende og anbefalede
Fraktion

2022

Madaffald – Restaffald

2023

Valgfrit
hver uge/ hver 2. uge
Plast- og mad- og
Hver 3. uge jan-aug
drikkekartonaffald – Papiraffald Hver 2. uge sep-dec
Glasaffald – Metalaffald
Hver 8. uge

Hver 2. uge

Papaffald

Hver 4. uge

Tekstilaffald
Farligt affald

Ingen indsamling i
beholdere ved bolig
Ingen indsamling i
beholdere ved bolig
Ingen indsamling ved
bolig

Hver 2. uge
Hver 8. uge

Anbefales senere
Anbefales senere

Økonomiske konsekvenser
Affaldsområdet er brugerfinansieret via affaldsgebyrerne og skal hvile i sig selv. Omkostningerne
på affaldsområdet ventes at stige som følge af de nye indsamlingsordninger. Tømningsfrekvensen
påvirker omkostningerne, idet indsamling og transport udgør ca. 40 % af det samlede affaldsbudget.
Indsamlingsomkostningerne er ca. halvt så store ved tømning hver 14. dag som ved ugetømning,
mens behandlingsomkostningerne kun er marginalt påvirkede af tømningsfrekvensen. Hvis
indsamling af mad- og restaffald koster 5 mio. kr. med tømning hver 14. dag, vil ugetømning koste
ca. 10 mio. kr. Besparelsen ved at overgå til tømning hver 14. dag vil bidrage til at dæmpe
omkostningsstigningerne.
Omkostninger til at indsamle PMDK- og papiraffald fra boliger med husstandsindsamling hver
anden uge frem for hver tredje vil overslagsmæssigt stige med 1,6 mio. kr. pr. år, svarende til knap
200 kr. pr. husstand pr. år.
Størrelsen af de kommende affaldsgebyrer forelægges til politisk vedtagelse i forbindelse med
behandling af budget 2023-26.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Kildesortering ved husholdningerne understøtter Furesø Kommunes 2030 mål 1 og succeskriterium
1.4, bl.a.: ”Genanvendelsesgraden af affald fra husholdninger og virksomheder er på minimum 70
% som følge af bedre kildesortering …”
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I 2021 blev 43,8 % af den samlede mængde papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, træ- og madaffald fra
Furesø Kommune indsamlet til genanvendelse, hvilket svarer til en stigning på 3,3 procentpoint i
forhold til 2020. Mængden indsamlet til genanvendelse ventes at stige væsentligt igen i 2023, når
kildesorterede affaldsfraktioner bliver hentet separat fra alle husholdninger.
Borgerinddragelse
Før 1. september vil kommunen informere borgerne om, at mad- og drikkekartonaffald skal i
samme beholderrum som plastaffald, og om hvad der sker med disse affaldsfraktioner. Der bliver
taget forbehold for, at nogle enfamilieboliger endnu ikke har en beholder til PMDK- og papiraffald.
Information om, at mad- og restaffald skal indsamles hver 14. dag fra 2023, vil blive sendt ud,
inden denne ændring træder i kraft.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse om affald, BEK nr 2512 af 10. december 2021.
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv., BEK nr 2097 af 14. december
2020.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima beslutter, at
 mad- og restaffald fra husholdninger med husstandsindsamling indsamles hver 14. dag fra og
med 2023.
 plast- og mad- og drikkekarton- og papiraffald fra husholdninger med husstandsindsamling
indsamles hver 14. dag fra og med september 2022.
Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022
Godkendt.
Bilag:

