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Affaldshåndtering
i Assens Kommune
Velkommen! Du er i gang med at læse en forkortet
udgave af Assens Kommunes samlede plan for
håndtering af affald i 2020-2032.
I planen beskriver vi, hvordan Assens Kommune - ”med vilje og hjerte” - vil arbejde aktivt
for at mindske påvirkningerne på klimaet og gå målrettet efter bæredygtige løsninger. Vi
skal nedbringe mængden af affald, og vi skal håndtere og udnytte vores affald mere effektivt. På den måde taber vi færre ressourcer og mindsker affaldets belastning af miljøet.
Affaldskurven skal knækkes
Udover kommunens egne klimaambitioner er vores affalds- og ressourceplan baseret på
”Den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi”, som bl.a. sætter rammerne for, hvordan affaldskurven skal knækkes. Målet er mindre affald, mindre spild og mere genbrug. I
2030 skal affaldssektoren være klimaneutral, og samtidig skal 80 % af al plast være sorteret fra det forbrændingsegnede affald.
I Assens Kommune har vi taget skridtet videre og tilsluttet os målene fra Fyn 2030 om
ikke bare at frasortere 80 % af al plast i 2030, men at genanvende 80 % af al plast.
Desuden sigter vi efter at genanvende 70 % af det øvrige husholdningsaffald i 2030.
I denne plan præsenterer vi nogle af de nye initiativer, der skal til, for at vi i Assens Kommune kan løse vores del af opgaven. Vi skal bl.a. sorterere madaffald og mælkekartoner fra
i en særskilt beholder, og på genbrugspladsen afskaffer vi småt og stort brændbart.
Vi håber, at du tager godt imod de nye forslag. Uden velvilje og en ekstra indsats fra
borgere og virksomheder kommer vi ikke i mål med vores ambitiøse genanvendelses- og
klimamål.

Med venlig hilsen
Dan Gørtz (V)
Formand for Miljø, Teknik og Plan
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Cirkulær økonomi
og klimamål
Assens Kommune ønsker at tage ansvar for klimaet og for
en bæredygtig udvikling med respekt for FN’s Verdensmål.
Som et led i de bestræbelser arbejder vi med cirkulær økonomi, hvor vi sigter efter at
genanvende materialer og ressourcer mest muligt. Derfor har vi et konkret målepunkt for
affaldsområdet, der netop støtter op om det:
Vi reducerer vores affaldsmængde gennem øget genanvendelse
Cirkulær økonomi – hvad er det?
Cirkulær økonomi præsenterer en ny tilgang til, hvordan vi fremstiller og forbruger vores
produkter. Det handler om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med
den højest mulige værdi længst muligt. Det betyder, at vi skal fremstille nye produkter
med sigte på, hvordan det anvendte materiale kan genbruges bedst muligt – og gerne flere
gange. Cirkulær økonomi gør altså op med den gamle tankegang om brug og smid ud.
Ambitioner for klimaet
I Assens Kommune har vi store ambitioner – også for klimaet. I kommunens klimastrategi
for 2020-2050 har vi sat et ambitiøst mål om, at vi skal være foran de nationale klimamål.
De nationale mål er at opnå 70 % CO2-reduktion i 2030 og at være klimaneutrale i 2050.
To af de indsatsområder, der skal bidrage til Assens Kommunes overordnede klimamål,
vedrører affaldsområdet:
• Indsamling af madaffald: Madaffald omdannes til biogas, som erstatter fossilt
brændstof.
• Klimavenlige køretøjer: Assens Forsynings køretøjer til indsamling og transport af
affald skal anvende klimavenligt brændstof. I udvalgte områder vil der være krav om
eldrevne køretøjer.
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Verdensmål
Med vores vision ”Med vilje og hjerte” for øje, ønsker vi i Assens Kommune at
tage ansvar for fremtiden og for en bæredygtig udvikling med respekt for FN´s
Verdensmål. Vi har valgt at fokusere på følgende delmål under de 17 verdensmål.

Delmål 2.4 Bæredygtig fødevareproduktion
Kompost fra biogasproduktion af madaffald, fra spildevandsslam og fra haveaffald giver
næringsstoffer tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.

Delmål 3.9 Reducer sygdom pga. kemikalier
Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke forbrændingsegnet affald
og deraf emissioner til luften. Mere miljørigtig transport giver mindre partikelforurening.

Delmål 6.3 Styrk vandkvaliteten
Jo nemmere og mere husstandsnær affaldssorteringen er for borgerne, jo mindre tendens
til affaldsdumping og større sikkerhed for korrekt håndtering.

Delmål 7.1 Giv alle adgang til moderne energi
Både biogas og affaldsforbrænding bidrager til uafhængighed af fossile brændstoffer.
Biogas er en vedvarende energikilde.

Delmål 8.4 Brug ressourcerne rigtigt og 8.8 Sikre arbejdsmiljøer
• Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til bæredygtigt forbrug og
produktion.
• Renovering og nybygning af genbrugspladserne har stort fokus på gode arbejdsforhold
og sikkerhed.

Delmål 11.6 Minimer byernes miljøpåvirkning
Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til
reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger. Mere miljørigtig transport giver
mindre partikelforurening.

Delmål 12.2 Brug ressourcer bæredygtigt, 12.3 Halvér madspil,
12.4 Håndtering af kemikalier, 12.5 Reducer affaldsmængden.
• Et større cirkulært økonomisk perspektiv på affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
• Ved husstandsnær indsamling af madaffald øges borgernes fokus på madspild og vil føre
til minimering her af.
• Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært, herunder farligt affald, jo
større sikkerhed for miljømæssig forsvarlig håndtering.
• Mere direkte genbrug og genanvendelse og en øget opmærksomhed hos borgerne på
egne affaldsmængder vil samlet set give fald i affaldsmængden

Delmål 14.1 Reducer forurening af havet
Ved husstandsnær indsamling af farligt affald, tekstiler og plastaffald vil mikro-plast i
havet minimeres, da borgere vil blive mere bevidst om affaldshåndtering.

Delmål 15.3 Stop ørkendannelse og genopret udpint jord
Kompost fra biogasproduktion af madaffald, fra spildevandsslam og fra haveaffald giver
næringsstoffer tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.
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Målet er mere
genanvendelse

Beregning af genanvendelse
I 2020 er beregningsmetoden for genanvendelse ændret. Tidligere regnede man på den
mængde affald, der blev indsamlet eller afleveret til genanvendelse. Nu ser man i stedet
på den mængde, der rent faktisk bliver genanvendt til nyt materiale/produkter.

Gammel
beregningsmetode

Ny
beregningsmetode

For at nå både de nationale mål og de skærpede Fyn 2030mål er det helt centralt, at vi genbruger og genanvender
mere af vores affald.
GENBRUG: Ting og sager der kan bruges af andre, som de er, fx alt der sælges i
genbrugsbutikker.
GENANVENDELSE: Materialer, der anvendes som råstof til nye produkter. Jo mere
af et produkt, der kan genanvendes og med mindst mulig forarbejdning, jo bedre.

Hvilke mål skal vi leve op til?
Der er flere mål, vi i Assens Kommune skal leve op til. Nogle er egne ambitioner, andre er
nationale eller EU-mål.
Hvad

Hvem

Hvornår

Mål

Status i Assens

Genanvendelsesprocent
for emballageaffald

EU

2025

50 %

45 %

Genanvendelse af plast

Fyn 2030

2030

80 %

46 %

Genanvendelse af øvrigt
husholdningsaffald

Fyn 2030

2030

70 %

70 %

Deponi

Nationalt

Max 1 %

0,1 %

Indsamlet
genanvendeligt
affald

*Der indsamles mere træ, end
det beregnede potentiale for
træ er opgjort til.

Nøgletal per husstand per år
Indsamlet

2013
(kg)

2018
(kg)

Indsamlet

Dagrenovation

359,6

401,6

Glas

-

1,3

257,2

310,1

Bærbare batterier

0,5

0,9

Madaffald

Deponeringsegnet

48,4

1,8

Metal

4,4

14,7

34,2

Bilbatterier

Materiale

Mål

Plast

50 %

32 %

Træ

25 %

211 % *

Dæk

Metal

70 %

100 %

Elektronik

Aluminium

50 %

37 %

Glas

70 %

74,3 %

Forbrændingsegnet

Pap og papir

75 %

78,2 %

Gips
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Status i Assens

Modtageanlæg

Vores forbrug stiger
Samlet set har der været en stigning på 24 % i den totale affaldsmængde per husstand
over 5 år. Det er et udtryk for et stigende forbrug af forbrugsgoder. Forhåbentlig vil mere
sortering i husstandene gøre os alle mere opmærksomme på forbruget af varer og motivere til mere genbrug og reparation. Heldigvis har der været et fald på 40 % i forbrændingsmængden i samme periode og viser, at alle sorterer fra til genbrugsbeholderen.

Bygge- og anlægsaffald
Hvordan går det i Assens?
Udover det overordnede mål
om 50 % genanvendelse af
emballageaffald, er der sat
delmål op for de enkelte typer.

Sorteringsanlæg

Farligt affald

2013
(kg)

2018
(kg)

25,2

53,4

348,3

513,0

15,6

0,2

-

0,1

118,8

91,5

Pap

23,7

37,0

30,6

Papir

43,0

76,4

5,2

6,5

Plast

13,2

30,1

194,8

117,4

Tekstiler

-

1,9

14,4

16,2

Træ

-

160,0

Haveaffald
Imprægneret træ
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Hvad kommer der til at ske?

Vi skal sorterere i 10
fraktioner derhjemme
Som noget nyt skal borgerne i Assens Kommune fremover
sortere og aflevere i alt 10 forskellige typer affald direkte
ved husstanden.
I dag får alle borgere indsamlet dagrenovation, batterier, papir-, pap-, plast-, glas- og metalaffald tæt på deres husstand, enten i egen skraldespand eller i fælles beholdere. Derudover kan man vælge at få en miljøboks til farligt affald, småt elektronik og batterier.

MADAFFALD, der er sorteret fra det øvrige affald, kan indgå som råstof i biogasanlæg. På den måde bliver både energiindholdet og plantenæringsstofferne
udnyttet. Restproduktet fra biogasanlægget kan anvendes som gødning til
jorden.
For hvert ton madaffald der anvendes til biogas, reducerer vi klimabelastningen med 0,1 tons CO2e.

FARLIGT AFFALD hører IKKE til i skraldespanden. I dag er 30 % af husstandene
i Assens tilmeldt ordningen med en mijøboks til farligt affald, småt elektronik
og batterier. Fremover skal alle have en miljøboks.
Fra elektronik, batterier og andet farligt affald kan man udvinde sjældne
råstoffer, hvilket er langt mindre klimabelastende end at udvinde nye
råstoffer. Samtidig kan der opnås CO2-besparelser gennem særlig behandling af bl.a. kemikalier til genanvendelse. Desuden vil miljøboksen
reducere mængden af farligt affald, der havner i forbrændingen.

TEKSTILER er primært ødelagt eller udtjent tøj, fodtøj og andet tekstilmateriale som fx håndklæder, tøjdyr, gardiner og duge. Tøj, der kan bruges igen som
det er, kan afleveres til genbrugsbutikker.
Produktion af tekstiler er meget belastende for klimaet, fordi det kræver
mange ressourcer som vand, kemikalier, energi og fossilt materiale. Mere
genbrug og g
 enanvendelse vil gavne klimaet. For hvert ton tekstilaffald
der genanvendes, reducerer vi klimabelastningen med 20,4 tons CO2e.

Fremover vil den nuværende sortering bliver udvidet, så hver husstand kan sortere
følgende affald og aflevere det i særskilte beholdere:
•
•
•
•

Madaffald
Mad- og drikkekartoner
Tekstilaffald
Farligt affald (den frivillige ordning bliver obligatorisk)

MAD- OG DRIKKEKARTONER er sammensat af flere typer materiale, og med
ny teknologi er det muligt at skille lagene fra hinanden. Papirfibrene fra kartoner er af god kvalitet og derfor attraktive til genanvendelse.
Med mad- og drikkekartoner får vi mere plast og pap sorteret fra til genanvendelse, som kan bruges til nye produkter, i stedet for at bruge nye
råvarer. Det er en gevinst for klimaet.
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Hvad kommer der til at ske?

Nye genbrugspladser
og slut med stort og
småt brændbart
Genbrugspladsen er et helt centralt sted, når vi skal
sigte efter øget genanvendelse. For at sikre en optimal
anvendelse af genbrugspladserne er der allerede nye
tiltag i gang, og der kommer flere til over de næste år.
Ny struktur for genbrugspladser
Arbejdet med at renovere og tilpasse genbrugspladserne i Assens Kommune er allerede i
gang. På flere pladser er der kommet døgnåbne zoner til aflevering af haveaffald og genanvendeligt emballageaffald, og åbningstider er udvidet.

Slut med stort og småt brændbart
På genbrugspladserne er der i dag containere til stort og småt brændbart. Men det er ikke
kun brændbart, som kommer i – det meste er faktisk genanvendeligt. Medarbejderne er
rigtig gode til at sortere en stor del af det genanvendelige fra, så kommunens genbrugspladser ligger i top ift. at sende mest muligt til genanvendelse.
For at lette medarbejdernes arbejde og hjælpe borgerne til selv at bruge containerne til genanvendelse, overvejer vi at nedlægge de to fraktioner og i stedet indføre nye fraktioner:
• Uegnet til genanvendelse (sammensatte produkter, glasfiber, armeret plastpresenning)
• Polstrede møbler
Det er set i andre kommuner, at fjernelse af de brændbare containere, gør borgerne mere
opmærksomme på, om deres affald kan genanvendes.

Blandt de bedste i Danmark
Genbrugspladserne i Assens Kommune sendte i 2019 samlet
set hele 91,5 % af ALT affald, der kom ind på pladsen, videre
til genanvendelse.
Til sammenligning er gennemsnittet på 77 % for 286 danske
genbrugspladser. Glamsbjerg genbrugsplads er absolut topscorer i Danmark med 95 % genanvendelse af alt affald.

I de kommende år opføres ny genbrugsplads i Vissenbjerg, døgnåben i Assens og borgerne
i Barløseområdet kan se frem til en døgnåben plads. Flere andre pladser vil blive udvidet
med døgnåbne zoner.
De renoverede genbrugspladser giver både bedre brugervenlighed for borgerne og bedre
arbejdsforhold for genbrugsmedarbejderne. Indretningen sker med fokus på genbrug og
genanvendelse, sådan at borgerne først møder containerne til diverse genanvendelige
fraktioner.
Adgangsregistrering af døgnåbne zoner
De døgnåbne zoner på genbrugspladserne er godt for tilgængeligheden, men det har vist
sig at være dårligt for sorteringen. Bl.a. oplever vi, at der afleveres dagrenovation, farligt
affald og byggeaffald forkert, og at der afleveres erhvervsaffald uden aftale og betaling.
For at sikre god og korrekt sortering vil der derfor blive arbejdet på at indføre adgangsregistrering på de døgnåbne zoner.
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Hvad kommer der til at ske?

Andre løsninger til
mere genanvendelse
Det er ikke kun for de private husstande med egen
beholder og egen trailer, at affaldshåndteringen
skal føre til mere genanvendelse. Alle skal bidrage.
Sommerhus
Ligesom ved helårsbeboelse skal affaldsindsamlingen i sommerhusområder også udvides
med madaffald, mad- & drikkekartoner, tekstiler og farligt affald. Ligesom de eksisterende
fraktioner til genanvendelse (pap, plast, glas mv.) må indsamlingen stadig gerne foregå
ved fælles affaldsøer inden for rimelig gåafstand. Indsamling af farligt affald, småt elektronik og batterier må gerne ske via en ordning, hvor beboerne skal aflevere og bytte miljøboksen på en central placeing.

Erhverv
Virksomheder skal betale for at aflevere affald på genbrugspladserne. Det sker i dag enten
via abonnement og klippekort. Dog kan små servicevirksomheder og viceværter aflevere
borgeraffald gratis.
Arbejdsbelastningen for genbrugsmedarbejderne med adgangskontrol af erhverv er blevet
for tidskrævende, og der skal derfor udvikles en mere simpel betalingsmodel. F.eks. kan
nummerpladekontrol kombineret med elektronisk registrering af betaling give automatisk
adgang for den pågældende bil.

Assens indre by
Allerede i sidste planperiode blev det
vedtaget, at der skal etableres syv genbrugsøer i Assens indre by, som erstatning for en eksisterende ordning med aflevering i sække. Genbrugsøerne er ikke
etableret endnu, men projektet er i gang.
Sorteringen på genbrugsøerne vil følge
den nye ordning med flere fraktioner.
Samtidig skal der findes en ny løsning for
mad- og restaffald i indre by, som i dag
sker via sækkeordning. Vi skal i første
omgang undersøge hvor mange nedgravede affaldscontainere til mad- og restaffald, der vil være behov for i indre by,
når gåafstanden max må være 50-100
m. Økonomisk skal løsningen sammenlignes med prisen på at udlevere en 2-delt
beholder til hver husstand i indre by.
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Virksomheder og institutioner
Alle virksomheder, herunder kommunale institutioner og virksomheder, skal senest 31.
december 2022 sortere deres husholdningslignende affald i de samme 10 fraktioner som
private husstande. Affaldsbeholderne skal mærkes med de samme piktogrammer som for
husholdninger.
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