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Indledning
Denne Affalds- og Ressourceplan udgør Assens
Kommunes samlede plan for håndtering af affald
fra husholdningerne, fra kommunens institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald, bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til genanvendelse, som ikke er en del af kommunens
opgaver. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at opnå på affaldsområdet frem til
2026 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2026 – 2032.
Affalds- og Ressourceplanen er udarbejdet i
overensstemmelse med den nationale Handlingsplan for cirkulær økonomi2. Denne er en udmøntning af regeringens Klimaplan for en grøn
affaldssektor og cirkulær økonomi1, hvor affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre
spild og mere genbrug. Affaldssektoren skal
være klimaneutral i 2030 og 80 % plast skal sorteres fra det forbrændingsegnet affald i 2030.

Assens Kommunes overordnede vision3 er aktivt
at arbejde for at mindske påvirkningerne på klimaet ved at arbejde ud fra det brede bæredygtighedsbegreb. Endvidere sikre, at affaldsmængderne nedbringes, og at affaldet håndteres effektivt og med øget kvalitet, så tabet af
ressourcer nedsættes og affaldets belastning af
miljøet mindskes. Målet er at sikre, at regeringens målsætninger for området opfyldes. Dog er
kommunen gået et skridt videre ved at indgå i
den fælles fynske vision Fyn 2030 – sammen
om en bæredygtig fremtid. Her øges målene til
80 % genanvendelse af plastaffaldet og 70 %
genanvendelse af det øvrige husholdningsaffald
i 2030.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen19 skal alle kommuner hvert 6. år udarbejde affaldshåndteringsplaner for en 12-årig periode. Denne plan dækker således perioden 2020 – 2032.
Forbehold
I planen er brugt tal for affaldsmængderne i
årene 2014 – 2018 med status for året 2018, enkelte steder er tal for 2019 brugt. De fleste tal i
planen er fra det nationale Affaldsdatasystem
(ADS), hvor tallene er vurderet retvisende. ADS
bruges til at lave statistik om affald, og kommunens udvikling i genanvendelse af husholdningsaffaldet måles på dataene i ADS.
Alle indsamlere af affald og modtageanlæg skal
indberette data til ADS. Dette giver mulighed for
at få mere præcise data for, hvilken branche affaldet oprindeligt stammer fra. Datasættene for
2014 - 2018 bærer dog præg af, at indsamlere
og modtageanlæg stadig skal vænne sig til at
indberette til systemet.
I planen har det været nødvendigt at bruge egne
tal for affaldsmængderne for kommunale institutioner og bygninger, da data ikke er indberettet
for den enkelte lokalitet. Ligeledes har det været
nødvendigt at supplere data for slam i ADS med
Assens Forsynings årsopgørelser for slam fra
renseanlæg til landbrugsjord, idet der ikke har
været indberetningspligt på disse.

Mål for Affalds- og Ressourceplanen
Assens Kommune har med Vision 2030 Med
vilje og hjerte5 sat mål og retning for vores fremtidige udvikling. Den har taget udgangspunkt i
potentialer og udfordringer i 2018 sammen med
en ambition om, hvor vi vil nå hen i 2030.
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Visionen bygger på, at kommunen skal bidrage
til en grønnere verden og tage ansvar for fremtiden og for en bæredygtig udvikling med respekt
for FN´s Verdensmål.

der burde være registreret en forbrændingsmængde. Fra 2020 skal alle tal være opgjort
som den reelle genanvendelse:

Et af de prioriterede områder i visionen er:
Vi passer godt på vores natur og miljø.
Kommunen går forrest i beskyttelse af vores ressourcer, miljø og rent drikkevand. Byggerier skal
være bæredygtige og vedvarende energikilder
skal udnyttes. Der arbejdes med en cirkulær
økonomi, hvor materialer og ressourcer genanvendes mest muligt.

For fremtidig sammenligning er alle tal korrigeret
med tabsraten 54 %, se bilag H.
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Tillige her med er visionen Fyn 2030 – sammen
om en bæredygtig fremtid4, hvor målene er 80 %
genanvendelse af plastaffaldet og 70 % genanvendelse af det øvrige husholdningsaffald i
2030.
For plastaffald er der ikke registreret mængder
til forbrænding eller deponi i perioden 2014 2019. Alle tal er baseret på aflevering til genanvendelse, men der bliver altid kasseret en del
ved sorteringen på modtageanlæg og der forsvinder store mængder via dagrenovationen. Så

Mængderne er stigende for genanvendelse, når
der ses bort fra 2017, hvor der tilsyneladende
mangler indberetninger i ADS. En reel genanvendelsesprocent kan først beregnes fra 2020.
For øvrigt affald ligger genanvendelsen fra 2017
og frem på 70 %, dog er alle tal baseret på aflevering til genanvendelse og ikke på reel genanvendelse.
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Cirkulær økonomi
Et af fokuspunkterne i denne plan er cirkulær
økonomi. Hvis vi skal sikre bæredygtighed i
fremtiden, kræver det en mere cirkulær tankegang i forhold til, hvordan vi fremstiller vores
produkter og hvordan vi forbruger.

inden for Assens Kommune som geografisk område. De nationale mål er at opnå 70 % CO2-reduktion i 2030 og at være klimaneutrale i 2050.
Affalds- og Ressourceplanen vil med den øgede
indsats for mere genanvendelse af affald bidrage med reduktion af klimabelastning, når det
genanvendte affald går til bæredygtig produktion
af nye materialer. Effekten vil dog ikke kunne
henføres til Assens Kommune, idet den meste
produktion af emballager sker andre steder i
Danmark og EU.
Med indsamling af ca. 2.500 tons madaffald pr.
år bidrages der til indsatsområdet energi, når organisk affald omdannes til biogas, som fortrænger fossilt brændstof. Mængden er skønnet ud
fra erfaringstal fra andre kommuner og kan sagtens vise sig at blive langt større.

Cirkulær økonomi handler simpelthen om, at
holde materialer og produkter i det økonomiske
kredsløb med den højest mulige værdi længst
muligt. Cirkulær økonomi gør op med den gamle
tankegang om brug og smid ud.
Med cirkulær økonomi vil ressourcer, som ellers
ville være endt som affald, kunne gå et eller flere
skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt
nyt kredsløb. Cirkulær økonomi er altså enten
genanvendelse af materialer eller - endnu bedre
– direkte genbrug gennem produkter, der f.eks.
kan repareres eller opgraderes.
De fleste initiativer i planen understøtter direkte
genbrug og genanvendelse.

Indsatsområdet transport understøttes med Assens Forsynings løbende overgang til klimavenlige drivmidler til køretøjer og eventuel eldrevne
køretøjer i områder med høj indsamlingsintensitet på et begrænset geografisk område. Det vil
sige de store byer i kommunen, hvor deres aktionsradius er egnet. Der vil blive stillet krav om
klimavenlig transport ved kommende indsamlingsudbud. Assens Forsyning er allerede i gang
med at udskifte materiel til eldrevne eller med
klimavenlige drivmidler til genbrugspladserne og
kørsel her imellem. Det forventes at kunne give
reduktion på 107 tons CO2e i 2030 og 2050.

Klima
Med Vision 2030 Med vilje og hjerte5 har Byrådet i Assens Kommune sat et ambitiøst mål om,
at Assens Kommune skal være foran de nationale mål for den grønne omstilling. Dette er udmøntet i kommunens Klimastrategi 2020 –
20506 med efterfølgende handleplan ”Beskrivelse af de nuværende klimaindsatser i klimastrategi 2020 – 2050”7.
Målet er CO2-reduktion med mindst 70 % i 2030
og klimaneutral i 2050 for indsatsområderne
energi, transport, landbrug og arealanvendelse
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Verdensmål
Med Vision 2030 Med vilje og hjerte5 skal kommunen bidrage til en grønnere verden og tage
ansvar for fremtiden og for en bæredygtig udvikling med respekt for FN´s Verdensmål8.

Affalds- og Ressourceplanen bidrager til en lang
række delmål af FN´s Verdensmål8, som kan
ses ved de nye initiativer.

Delmål 2.4: Gør fødevareproduktionen
mere bæredygtig - Inden 2030 skal der
sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser,
som øger produktivitet og produktion,
medvirker til at bevare økosystemer,
styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold,
tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder forbedring
af land og jordkvalitet.
Kompost fra biogasproduktion af madaffald, fra spildevandsslam og fra haveaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.

Delmål 3.9: Reducer sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening - Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af
udsættelse for farlige kemikalier samt
luft-, vand- og jordforurening væsentligt
reduceres.
Mere genanvendelse af affald giver
mindre forbrænding af ikke forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til
luften. Mere miljørigtig transport giver
mindre partikelforurening. Mere viden
hos børn og unge om affaldsforebyggelse, affaldssortering, genbrug og genanvendelse vil reducere forurening af
luft, vand og jord fra forkert affaldshåndtering.

Delmål 4.7: Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab - Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og
studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt
andet uddannelse i bæredygtig livsstil,
menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel
diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.
Mere viden hos børn og unge om affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse af affald understøtter en bæredygtig livsstil.

Delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten og
rens og brug spildevand bedre - Inden
2030 skal vandkvaliteten forbedres ved
at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige
kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker
genbrug globalt.
Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært herunder farligt
affald, jo mindre tendens til affaldsdumping og større sikkerhed for korrekt
håndtering. Jo nemmere affaldssortering for børn og unge husstandsnært og
i institutioner, jo mindre tendens til affaldsdumping.

Delmål 7.1: Giv alle adgang til moderne energi - Inden 2030 skal alle sikres adgang til pålidelig og moderne
energiforsyning til en overkommelig
pris.
Både biogas og affaldsforbrænding bidrager til uafhængighed af fossile
brændstoffer. Biogas er vedvarende
energikilde.
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Delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivt
i forbrug og produktion - Frem til 2030
skal den globale ressourceeffektivitet
inden for forbrug og produktion løbende
forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de
10-årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.
Mere affaldsforebyggelse, direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den
økonomiske vækst.

Delmål 8.8: Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer Vi skal beskytte arbejdstagerrettigheder
og fremme sikre og stabile arbejdsmiljøer for alle arbejdere. Heriblandt migrantarbejdere, især kvinder, samt ansatte med løs tilknytning til arbejdsmarkedet.
Renovering og nybygning af genbrugspladserne har stort fokus på gode arbejdsforhold og sikkerhed for genbrugsmedarbejderne.

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning - Inden 2030 skal den negative
miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt
på luftkvalitet og på husholdnings- og
anden affaldsforvaltning.
Mere affaldsforebyggelse, 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 og håndter naturressourcer bæredygtigt - Inden 2030 skal
der opnås en bæredygtig forvaltning og
effektiv udnyttelse af naturressourcer.
Mere affaldssortering, jo større fokus
får borgerne på eget forbrug og spild
herunder madspild. Et større cirkulært
økonomisk perspektiv på affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug. Mere affaldsforebyggelse og affaldssortering giver større fokus hos børn og unge på eget forbrug
og spild herunder madspild.

Delmål 12.3: Halver det globale
madspild per person - Inden 2030 skal
det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og
fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder
efter høst, skal reduceres.
Ved husstandsnær indsamling af madaffald øges borgernes fokus på
madspild og vil føre til minimering her
af. Ved husstandsnær indsamling af
madaffald øges børn og unges fokus på
madspild og vil føre til minimering her
af.

Delmål 12.4: Håndter kemikalier og
spildprodukter ansvarligt - Inden 2020
skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i
hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale
rammer, og udledning til luft, vand og
jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.
Jo nemmere affaldssortering for borgerne er husstandsnært herunder farligt
affald, jo større sikkerhed for miljømæssig forsvarlig håndtering. Jo nemmere
affaldssortering for børn og unge husstandsnært inkl. farligt affald og tilsvarende i institutionerne, jo større sikkerhed for miljømæssig forsvarlig håndtering.
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Delmål 12.5: Reducer affaldsmængden
betydeligt - Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.
Mere direkte genbrug og genanvendelse og en øget opmærksomhed hos
borgerne på egne affaldsmængder vil
samlet set give fald i affaldsmængden.
Mere affaldsforebyggelse, affald til direkte genbrug og genanvendelse og en
øget opmærksomhed hos børn og unge
på egne affaldsmængder vil samlet set
give fald i affaldsmængden.

Delmål 14.1: Reducer forurening af havet - Inden 2025 skal alle former for
havforurening forhindres og væsentligt
reduceres, især forurening forårsaget af
landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.
Ved husstandsnær indsamling af farligt
affald, tekstiler og plastaffald vil mikroplast i havet her fra minimeres, da borgere vil blive mere bevidst om affaldshåndtering og der ved vil affaldsdumpning minimeres. Ved husstandsnær indsamling af farligt affald, tekstiler og
plastaffald vil mikroplast i havet her fra
minimeres, da børn og unge vil blive
mere bevidste om affaldshåndtering og
affaldsdumpning vil minimeres.

Delmål 15.3: Stop ørkendannelse og
genopret udpint jord - Inden 2030 skal
ørkendannelse bekæmpes, forringet
land og jord genoprettes, herunder land
påvirket af ørkendannelse, tørke og
oversvømmelse, og det skal forsøges
at opnå en jordforringelsesneutral verden.
Kompost fra biogasproduktion af madaffald, fra spildevandsslam og fra haveaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.

Døgnåben Aarup
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 50 % af aluminium 37 % (32,2 %
reel genanvendelse)
 70 % af glas 74,3 % (71,3 % reel
genanvendelse)
 75 % af papir og pap 78,2 %
(75,9 % reel genanvendelse)

Udgangspunkt 2018
Assens Kommune har allerede i 2018 opfyldt en
del af kravene i den nationale handlingsplan for
cirkulær økonomi 2 og de gældende direktiver.
Dog er data fra 2018 opgjort efter hvor meget,
der er indsamlet til genanvendelse og fra 2020
skal kravene opfyldes på data opgjort som den
reelle genanvendelse, se bilag H:


Senest i 2030 genanvendes som minimum af emballageaffaldstyperne (Emballagedirektivet12)
 55 % af plast 32 % (30,7 % reel
genanvendelse)
 30 % af træ 211 % (192% reel
genanvendelse) – der indsamles
mere træ end det beregnet potentiale for træ9 er opgjort til.
 80 % af jernholdige metaller 100
% (87 % reel genanvendelse)
 60 % af aluminium 37 % (32,2 %
reel genanvendelse)
 75 % af glas 74,3 % (71,3 % reel
genanvendelse)
 85 % af papir og pap 78,2 %
(75,9% reel genanvendelse)



Senest i 2035 må der maksimalt deponeres 10 % af kommunalt affald*.

Endvidere er tallene korrigeret ud fra de enkelte
potentialer for emballageaffald9. Ud fra Affaldsstatistik 201810 er den reelle genanvendelse
estimeret på de fraktioner, hvor der er lavet
tabsrater, som følgende opgørelse viser:


I 2020 skal minimum 70 % af det ikkefarlige byggeaffald i Danmark nyttiggøres
ved genbrug, genanvendelse eller anden
materialenyttiggørelse (Affaldsdirektivet11).
 I 2018 er alt byggeaffald fra husholdninger sendt til genanvendelse. For erhverv er 66 % sendt
til genanvendelse. (Ingen tabsrater).



Senest i 2020 indføre særskilt indsamling
af minimum papir, glas, plast og metal
(Affaldsdirektivet11).
 I 2014 indførte vi indsamling af
papir, pap, plast, metal og glas i
2-delt beholder.



Senest i 2025 genanvendes som minimum af emballageaffaldstyperne (Emballagedirektivet12)
 50 % af plast 32 % (30,7 % reel
genanvendelse)
 25 % af træ 211 % (192 % reel
genanvendelse) – der indsamles
mere træ end det beregnet potentiale for træ9 er opgjort til.
 70 % af jernholdige metaller 100
% (87 % reel genanvendelse)

 I 2018 er der deponeret 0,1 %.
Samlet kommunalt affald i DK er
for 2018 opgjort til 1 %2.

For at nå genanvendelsesmålene for 2030 og
2035, hvor det er den reelle genanvendelse, der
skal ses på, er Assens Kommune i samarbejde
med de andre fynske kommuner i gang med at
se på et udbud til et eftersorteringsanlæg for
restaffald og eventuelle andre fraktioner. Et eftersorteringsanlæg vil kunne udsortere en stor
del af det plast, papir og metal, som er i restaffaldet. Her ved ventes en øgning af genanvendelsesprocenten.
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Nationale og EU krav
Affalds- og Ressourceplanen er udarbejdet i
overensstemmelse med de regler og rammer
som henholdsvis EU og regeringen har fastlagt.
Kommunen er forpligtet til at overholde disse.



Affaldsdirektivet



EU’s affaldsdirektiv har som overordnet mål at
beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at
forebygge eller mindske produktionen af affald
og de negative følger af affaldsproduktion og –
håndtering, og ved at mindske de samlede følger af ressourceanvendelsen og forbedre effektiviteten af en sådan anvendelse, hvilket er afgørende for omstillingen til en cirkulær økonomi og
for at sikre Unionens konkurrenceevne på lang
sigt.
Affaldsdirektivet11 har fastlagt et affaldshierarki,
som viser den prioritering af behandlingen af affald, som kommunens affaldshåndtering skal
ske efter:
1. Affaldsforebyggelse – herved mindskes
forbruget af materielle ressourcer.
2. Forberedelse med henblik på genbrug –
herved sikres, at materialerne ikke tages
ud af kredsløbet.
3. Genanvendelse – herved sikres, at materialerne ikke tages ud af kredsløbet.
4. Anden nyttiggørelse – ved forbrænding
erstattes andre fossile brændsler, men
kun ikke-genanvendelige materialer skal
i fremtiden forbrændes, da materialerne
mistes i kredsløbet.
5. Bortskaffelse – ved deponering spildes
ressourcerne helt.
11













visse typer affald, såfremt det ikke forringer kvaliteten af den enkelte type. Herved fremmes genanvendelse af høj kvalitet.
Minimumskrav til ordninger for udvidet
producentansvar med overholdelse senest 5. januar 2023.
Senest i 2023 indføre særskilt indsamling
af madaffald (bioaffald). Kompostering
kan tillades.
Senest i 2024 indføre særskilt indsamling
af farligt affald.
Senest i 2024 indføre særskilt indsamling
af tekstiler.
Senest i 2025 skal forberedelse med
henblik på genbrug og genanvendelse af
kommunalt affald* øges til mindst 55 %.
Senest i 2030 skal forberedelse med
henblik på genbrug og genanvendelse af
kommunalt affald* øges til mindst 60 %.
Senest i 2035 skal forberedelse med
henblik på genbrug og genanvendelse af
kommunalt affald* øges til mindst 65 %.
Fremme selektiv nedrivning og minimums kildesortering af træ, beton, mursten, tegl, keramik, sten, metal, glas,
plast og gips.
Tilskyndelse til etablering af og støtte til
netværk for forberedelse med henblik på
genbrug og reparationsnetværk.

*Kommunalt affald er husholdningsaffald og affald lignende husholdningsaffald i art og
mængde, f.eks. servicevirksomheder, se bilag I.

I affaldsdirektivet11 er der konkrete mål om særskilt indsamling og genanvendelse af husholdningsaffaldet:






Fra 2020 ændres beregningen af genanvendelsesmålet, idet vægten af det genanvendte kommunale affald* måles, når
affaldet bringes ind i genanvendelsesprocessen.
I 2020 skal minimum 70 % af det ikke
farlige byggeaffald i Danmark nyttiggøres
ved genbrug, genanvendelse eller anden
materialenyttiggørelse.
Senest i 2020 indføre særskilt indsamling
af minimum papir, glas, plast og metal.
Der kan tillades kombineret indsamling af

Placering af den kommende nye Vissenbjerg genbrugsplads
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Emballagedirektivet
I EU’s emballagedirektiv gælder kravene for
den samlede mængde emballageaffald i Danmark, altså både husholdninger og erhverv. Men
kravene vil kommunen bruge som sigtelinjer.
Kravene er:
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Senest i 2025 genanvendes mindst 65 %
af alt emballageaffald.
Senest i 2025 genanvendes som minimum af emballageaffaldstyperne
o 50 % af plast
o 25 % af træ
o 70 % af jernholdige metaller
o 50 % af aluminium
o 70 % af glas
o 75 % af papir og pap
Senest i 2030 genanvendes mindst 70 %
af alt emballageaffald.
Senest i 2030 genanvendes som minimum af emballageaffaldstyperne
o 55 % af plast
o 30 % af træ
o 80 % af jernholdige metaller
o 60 % af aluminium
o 75 % af glas
o 85 % af papir og pap
Fra 2020 ændres beregningen af genanvendelsesmålet, idet vægten af det genanvendte kommunale affald* måles, når
affaldet bringes ind i genanvendelsesprocessen.

Der er producentansvar for håndteringen
og genanvendelsen.

Deponeringsdirektivet
EU’s deponeringsdirektiv15 stiller følgende krav
om deponeringsegnet affald:




Fra 2030 må affald egnet til genanvendelse eller anden nyttiggørelse ikke afleveres til deponi.
Senest i 2035 må der maksimalt deponeres 10 % af kommunalt affald*.

*Kommunalt affald er husholdningsaffald og affald lignende husholdningsaffald i art og
mængde, f.eks. servicevirksomheder, se bilag I.

Et bud på kommende Vissenbjerg Genbrugsplads

National plan for forebyggelse og
håndtering af affald 2020-2032

Batteridirektivet
EU’s batteridirektiv13 stiller følgende krav om
bærbare batterier:




Fra 2009 må udtjente batterier ikke bortskaffes til forbrænding eller deponering.
I 2016 skal 45 % af de bærbare batterier
indsamles.
Der er producentansvar for håndtering
og genanvendelse.

Direktiv for elektronik og elektronisk
udstyr (WEEE)

”Handlingsplan for cirkulær økonomi”
Den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi2 følger udviklingen for mere og bedre genanvendelse ved brug af ovenstående bindende
EU-mål.
Den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi2 har fastsat mål og forventninger om:


EU’s direktiv14 om affald fra elektronik og elektronisk udstyr stiller følgende krav:



Fra 15. august 2018 skal WEEE indsamles særskilt.
Fra 2019 skal minimum 65 % indsamles.



Fra 1. juli 2021 krav om husstandsnær
henteordning for mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plastik- og restaffald, samt
mad- og drikkekartons og farligt affald
inkl. batterier og småt elektronik.
Fra 1. januar 2022 krav om husstandsnær henteordning for tekstilaffald.
De frivillige velgørende organisationer
11


























skal have adgang til genbrugelige tekstiler
Henteordningerne skal være særskilte
med enkelte undtagelser for kombinering
af affaldsfraktionerne.
Krav om brug af nationale sorteringskriterier og brug af ens piktogrammer fra 1.
juli 2021.
Krav om eftersortering af storskrald.
Krav om udbud af sortering og behandling af det genanvendelige husholdningsaffald.
Mindre virksomheder med husholdningslignende affald i art og mængde må
bruge kommunens ordning for genanvendeligt affald.
Inden 2023 krav om samme sorteringskriterier og brug af ens piktogrammer for
husholdningslignende affald fra virksomheder.
Fra 1. januar 2025 krav om særskilt indsamling af plastikaffald i det offentlige
rum.
Fra 2025 indføres udvidet producentansvar på alle typer af emballager i alle typer materialer.
I 2023 krav om standardiserede nedrivningsplaner og kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggerier for at sikre højere genbrug og genanvendelse af materialerne.
Entydige regler og bedre sporbarhed for
byggeaffald, idet anmeldelse skal følge
byggeaffaldet til modtageanlægget.
Fra 2022 stilles krav om minimum 60 %
reel genanvendelse af plastaffaldet ved
udbud af behandling.
Senest i 2022 skal mindst 50 % af den
samlede mængde husstandsaffald i Danmark i form af papir-, pap-, glas-, metalog træaffald genanvendes.
Mere direkte genbrug på genbrugspladser, hvor borgere kan levere genstande.
Private aktør, herunder frivillige organisationer og borgere skal først have adgang
til genstandene.

Aarup Genbrugsplads

Glamsbjerg Genbrugsplads

Haarby Genbrugsplads januar 2021
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Status og mål
Behandlingen af husholdningsaffaldet har i
Assens Kommune i 2018 fordelt sig, som vist i
diagrammet.



Husholdningsaffald 2018
%
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I Regeringens Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 ”Danmark uden affald”16 var der
opstillet mål for husholdningsaffaldet, som skulle
opnås i 2018 for Assens Kommune:








I 2022 skal der genanvendes 50 % af husholdningsaffald i form af papir-, pap-, glas-,
metal- og træaffald (Beregnet på mængde
afleveret til sortering, gammel model i Bilag
G). Samlet national krav.
 I 2018 genanvendte vi 45 % af emballageaffaldet (ADS).
I 2018 skal der energiudnyttes 25 % af alt
haveaffald ved forbrænding eller bioforgasning, højst 2 % deponeres og resten komposteres. Samlet krav for erhverv og husholdninger.
 I 2018 blev alt haveaffald fra husholdninger og erhverv komposteret (ADS).
I 2018 forventes 75 % af brugt elektronik indsamlet fra husholdninger. Samlet national
krav.
 Alt indsamlet elektronik er afleveret til
producentansvarsordningen DPA. DPA
har beregnet en indsamlingsprocent på
45 % for 20181.
I 2018 forventes 55 % af bærbare batterier
indsamlet fra både erhverv og husholdninger.

 Alle indsamlede batterier er afleveret til
producentansvarsordningen DPA. DPA
har beregnet indsamlingsprocent i 2018
på 49 % for bærbare batterier1.
I 2018 forventes mindst 70 % af bygge- og
anlægsaffald nyttiggjort fra både erhverv og
husholdninger.
 I 2018 er alt byggeaffald fra husholdninger sendt til genanvendelse. For erhverv
er 66 % sendt til genanvendelse.
I 2018 forventes 80 % af fosfor fra spildevandsslam og industrielt slam fra fødevareindustrier genanvendt.
 98 % af spildevandsslam og industrielt
slam fra fødevareindustrier er genanvendt i 2018.

Vi nåede ikke helt i mål med genanvendelsen,
hvilket skyldes, at der stadig er en vedholdende
opgave med sorteringsinformation til borgerne.
Samlet set er Danmark nået i mål med genanvendelsen på 50 % af emballageaffaldet fra husholdninger2.
Til gengæld er resultatet for genanvendelsen af
haveaffald meget tilfredsstillende og målet er opfyldt.
Indsamlingen af bærbare batterier nåede ikke
målet, idet der stadig forputter sig batterier til forbrænding.
Det går fremad med genanvendelsen af byggeog anlægsaffald, men der er behov for et større
fokus på renheden af det genanvendte. Hvilket
den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi sætter fokus på.
Målet for genanvendelse af fosfor fra slam er så
rigeligt opfyldt. Endvidere bringes alt spildevandsslam fra forsyningen ud på landbrugsjord.
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Den gamle affaldsplans initiativer skulle også
sikre opfyldelse af Emballagedirektivets12 samlede mål for husholdninger og erhverv, hvor erhverv skulle stå for hovedparten af genanvendelsen. Assens Kommune har brugt kravene
som sigtelinjer for de enkelte affaldsfraktioner af
emballageaffald fra husholdninger og status i
2018 er:

Nedenstående fakta boks viser den gennemsnitlig sammensætning af affaldet per husstand i
2018 i Assens Kommune sammenholdt med
sidst plans udgangspunkt 2013.



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 indførsel af mere
sortering i husstandene, gøre borgere mere opmærksom på forbruget af vare og motivere til
mere genbrug og reparation.






Mængden af affald til forbrænding er faldende,
hvilket skyldes indførsel af 2-delt beholder til
emballageaffald i 2014.

60 % genanvendelse af papir og pap
 78,2 %
60 % genanvendelse af glas
 74,3 %
22,5 % genanvendelse af plast
 32 %
50 % genanvendelse af metal
 37 %
15 % genanvendelse af træ
 211 % - der indsamles mere træ end det
beregnede potentiale for træ9 er opgjort
til.

I 2018 producerede hver indbygger i Assens
Kommune 850 kg husholdningsaffald, hvor
landsgennemsnittet var 580 kg husholdningsaffald.

Nøgletal per husstand per år
Indsamlet
Dagrenovation
Bilbatterier
Bygge- og anlægsaffald

2013
[kg]

2018
[kg]

359,6

401,6 Glas

257,2

Bærbare batterier

0,5

Deponeringsegnet

48,4

Dæk
Elektronik
Farligt affald
Forbrændingsegnet
Gips

Indsamlet

1,3 Haveaffald
310,1 Imprægneret træ
0,9 Madaffald
1,8 Metal

2013
[kg]

2018
[kg]

25,2

53,4

348,3

513,0

15,6

0,2

-

0,1

118,8

91,5

4,4

14,7 Pap

23,7

37,0

34,2

30,6 Papir

43,0

76,4

5,2

6,5 Plast

13,2

30,1

-

1,9

-

160,0

194,8
14,4

117,4 Tekstiler
16,2 Træ
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Status for initiativer i affaldsplan
2013-2024

Målopfyldelsen er beskrevet under de enkelte
affaldsfraktioner.

Affaldsplanen 2013-2024 indeholdt en række initiativer til gennemførelse i sidst planperiode,
hvoraf en del skulle sikre kommunens målopfyldelse af planen. Nedenfor ses en gennemgang
af initiativerne og en vurdering af status.

√

Initiativet er gennemført.

→

Initiativet er igangsat og fortsætter i
næste planperiode.

─

Initiativet er ikke gennemført.

Bedre sortering og større genanvendelse

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Initiativ/Aktivitet

X

X

X

X

X

X

Ansvar

Status

Husholdninger
Samarbejde med boligselskaber
Alle viceværter er blevet tilbudt skiltemateriale,
foldere og røde Miljøbokse. Der er udleveret ca.
100 sæt sorteringsskilte til affaldshuse m.m.,
derudover er der i samme forbindelse sat en del
røde Miljøbokse ud.
Flere af boligselskaberne har ønske om nedgravede løsninger til håndtering af affald. Forsyningen er i dialog med boligselskaber, der skal opføre nye boliger, omkring molokker (delvis nedgravede løsninger).
Undersøge muligheder for fællesløsninger
for sommerhusområder
I dag indsamles der kun dagrenovation ved
sommerhusene. I alle sommerhusområder er
der opsat igloer til de samme fraktioner som den
2-delte beholder til husstandsindsamling af genanvendeligt emballageaffald – papir, pap, blød
plast, metal, glas og hård plast.
Der mangler stadig en evaluering af sommerhusområderne mht. praktisk håndtering af dagrenovation, andel af helårsbeboelse og vejenes
beskaffenhed, herefter politisk beslutning af løsning.

Forsyningen

√

X

X

Forsyningen
Kommunen

→

X

X

Husholdninger og Erhverv
Genbrugspladser - et sted for kommunikation og dialog
Genbrugspladsmedarbejderne bliver oftere
brugt som informatører.
På alle pladser ligger sorteringsvejledninger og
foldere, og der bliver skiltet med nye affaldsløsninger.
Der er opsat LED-informationstavle ved indkørsel til pladsen i Assens. I takt med renoveringerne bliver der opsat informationstavler på alle
pladser.
Der er afholdt brugerundersøgelse i forbindelse
med Rent Træ projektet i 2016.
Udsortering af tagpap til genanvendelse
I dag indsamles tagpap på genbrugspladserne i
Småt brændbart, som sendes til forbrænding.
Undersøgelse af pladsforhold er gennemført og
møder med modtageanlæg er afholdt.

X

X

X

X

X

X

Forsyningen

√

Forsyningen

√
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Bedre sortering og større genanvendelse
Løsningen vil blive vurderet igen på et senere
tidspunkt af forsyningen, når mængderne er til
det.
Fokus på bygge- og anlægsaffald for at sikre
rene fraktioner på genbrugspladsen
Ved ansøgning om nedrivningstilladelse anvises
der i dag til, at der skal screenes for PCB, farligt
affald og tungmetaller, og bortskaffelse af byggeaffaldet herunder asbest skal anmeldes til
kommunen senest 14 dage før bortskaffelse. Oftest modtages screeningsskema og anmeldelsesskema først efter, at affaldet er bortskaffet.
Kommunens miljø- og byggesagsbehandlere arbejder sammen om forbedringer på området.
Forsyningen har strammet op på genbrugspladserne og beder nu om at se kommunens kvittering for anmeldelsen før aflevering. Det har
medført langt flere anmeldelser og sikret korrekt
bortskaffelse.
Fokus på erhvervs håndtering af affald
I hele planperioden har der været fokus på reglerne for håndtering af erhvervsaffald. Der har i
forbindelse med tilsynskampagner for virksomheder og landbrug været uddelt vejledningsfoldere for korrekt håndtering af landbrugsaffald
og korrekt håndtering af farligt affald.

X

X

X

X

X

X

Kommunen
Forsyningen

√

X

X

X

X

X

X

Kommunen

√

X

X

X

X

X

X

Kommunen

√

Kommunens institutioner og virksomheder
Affaldssystem ved kommunale institutioner
og virksomheder
Der er lavet status på alle kommunale institutioner og virksomheder for affaldsmængderne og
behandlingen heraf for 2019. Entreprisen har
været i udbud igen i 2019 og er overgået til City
Container Fyn A/S. I det nye udbud er der ud
over pris lagt vægt på større sorteringsgrad,
som dels opfylder lovens krav om udsortering af
genanvendeligt affald og derved bidrager til den
cirkulære økonomi. Og dels giver en besparelse
for den enkelte institution/virksomhed. Der skal
sorteres særskilt i brændbart, papir, pap, metal,
glas, plast, træ og sikkerhedsmakulering. Der er
indføjet option på særskilt indsamling af madaffald.
Der er oprettet en Facebook gruppe til institutionerne, alle på kontaktlisten er inviteret til medlemskab, men der er ikke mange tilmeldte
endnu.

xx
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Hold Assens ren

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Initiativ/Aktivitet

Ansvar

Status

Husholdninger, Erhverv, Kommunens institutioner og virksomheder

X

X

X

X

X

X

Kommunen

√

X

X

X

X

X

X

Forsyningen

√

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Henkastet affald
Kommunen har haft lavet skod-kampagne på
Østergade i Assens i 2013. Der har ikke været
en målbar effekt over tid, kun i et kort stykke tid
efter.
Kommunen trak sig i 2016 ud af samarbejdet
med Hold Danmark Rent, da der ikke var ressourcer til at følge op på kortlægningen af det
henkastet affald.
Kommunens Entreprenørgård tager sig fortsat af
at fjerne henkastet affald på offentlige arealer.
Der er i planperioden kommet mange lokale ildsjæle til, som har deres egne indsamlingsruter
hele året. Forsyningen er behjælpelige med
snappere og opstilling af containere.

Ansvar

Status

X

X

X

X

X

X

Kommunen
Forsyningen

√

Kommunens institutioner og virksomheder
Skolekampagner om affald
Forsyningen er medlem af Affald.dk, som har relevant materiale til skolebrug. Indsatsen har været øget og mere målrettet med en del skoleklasser på besøg på genbrugspladserne. Miljøstyrelsen har i 2014 udsendt nyt undervisningsmateriale om affald til folkeskolerne.
Der indkøbes løbende materiale til skolebrug.

Affaldsordninger
Initiativ/Aktivitet

Husholdninger
Løbende optimering på ordningen for genanvendeligt emballageaffald
Siden 1. april 2014 har husstande kildesorteret
papir, pap, blød plast, hård plast, metalemballage og glasemballage i den 2-delte beholder.
Vi ligger på niveau i indsamlede mængder med
andre kommuner, som har haft samme ordning i
flere år.
Der er gennemført kampagne for bedre sortering i april/maj 2017.
Der annonceres løbende i Lokalavisen med information om genbrugsbeholderen.
Assens Forsyning er på Facebook, og dette medie benyttes rigtig meget til informationer om
sortering.
Forsyningen har løbende i planperioden lavet
stikprøver på forskellige boligområder inden
tømmedag og der ses klart en bedring i sorteringen.
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Affaldsordninger
Undersøge muligheder for indsamling og behandling af organisk affald fra dagrenovation
Der er i planperioden blevet lavet undersøgelser
af løsninger for organisk affald af andre kommuner og Miljøstyrelsen. Anbefalingerne er indeholdt i den nye nationale affaldshåndteringsplan.
Der har således ikke været et behov for at lave
en forsøgsordning i kommunen, da en ordning
for organisk affald vil blive indført i kommende
planperiode. EU´s Affaldsdirektiv stiller krav om
seneste indførelse af ordning ved udgangen af
2023. Hvilket er strammet i Affaldsbekendtgørelsen med seneste indførsel den 1. juli 2021.
Undersøge samlet løsning for indsamling og
behandling af genanvendeligt emballageaffald og organisk affald for husstande med
sække-løsning
Byrådet vedtog den 25. januar 2017 etablering
af 7 genbrugsøer i Assens indre by til genanvendeligt emballageaffald, restaffald og organisk affald for husstande med sække-løsning.
Forarbejde med skitseplan for de 7 placeringer
med nedgravede containere pågår og der forventes etablering i 2021.
Der mangler politisk vedtagelse af placeringer af
nedgravede containere til restaffald og organisk
affald, idet gåafstand skal være kortere end til
en genbrugsø.
I dag indsamles dagrenovation i beholdere eller
sække.
Fra 1. februar 2019 er genanvendeligt emballageaffald indsamlet i sække for det berørte område.
Øge indsamling af batterier og småt elektronik
Byrådet vedtog den 25. november 2015 en frivillig ordning med Miljøbokse til batterier, farligt affald og småt elektronikaffald.
Ordningen gik i luften i april 2016. Der er i februar 2021 tilmeldt 5.920 husstande til ordningen.
Miljøboksene ombyttes i forbindelse med tømning af dagrenovationsbeholderen. Hvis renovatøren ikke har plads nok på bilen, sørger forsyningens driftspersonale for afhentning. Borgere
kan også få ombyttet Miljøbokse på genbrugspladserne.
Batterier indsamles fortsat også samtidig med
dagrenovation (pose på låget) og småt elektronik kan afleveres på alle 6 genbrugspladserne.
Farligt affald kan afleveres på de 3 supergenbrugscentre.

X

X

X

X

X

X

Kommunen
Forsyningen

─

X

X

X

X

X

X

Kommunen
Forsyningen

→

X

X

X

X

X

Kommunen
Forsyningen

√

X

X

X

X

X

Kommunen
Forsyningen

→

Husholdninger og Erhverv
Indførsel af ny genbrugspladsstruktur
Byrådet vedtog den 26. august 2015 den nye
struktur med 3 supergenbrugscentre (Assens,
Haarby og Vissenbjerg), 3 minigenbrugscentre
(Aarup, Glamsbjerg og Tommerup) og 2 døgngenbrugscentre (Barløse og Helnæs), med

X
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Affaldsordninger
døgnåben zone 1 på de 6 første for haveaffald
og genanvendeligt emballageaffald. Åbningstiderne blev udvidet og Vissenbjerg genbrugsplads skulle flyttes til ny lokalitet. Erhverv fik adgang til supergenbrugscentrene, hvortil der også
kun kan afleveres farligt affald, asbest og PCB
bygningsaffald. Endvidere skulle alle pladser renoveres.
Zone 1 er implementeret på pladserne i Aarup,
Glamsbjerg og Vissenbjerg.
Nye åbningstider er indført.
Forskellene mellem supergenbrugscentre og minigenbrugscentre mht. erhverv og affaldsfraktioner er implementeret.
Ny lokalitet til Vissenbjerg er købt. Lokalplan og
miljøgodkendelse er under myndighedsbehandling.
Renovering af Tommerup afventer afgørelse om
eventuelt salg af eksisterende plads og dermed
etablering af ny plads.
Assens afventer adgangsvej til del 2 for at
kunne etablere zone 1.
Haarby er under renovering med forventet åbning foråret 2021.
Aarup, Assens og Glamsbjerg er renoveret.
Der er købt en lokalitet til døgngenbrugscentret
på Helnæs og der pågår godkendelsesarbejde.
Pladsen forventes taget i brug første halvår af
2021.

Erhverv
Evaluere betalingsmodel for erhverv på genbrugspladser
Byrådet vedtog den 26. november 2014 ny betalingsmodel for erhverv på genbrugspladser.
Fra 2015 er der indført en abonnementsordning
for virksomheder med begrænset mængde affald svarende til en husstand. Taksten er den
samme som for en husstand.
For virksomheder med større mængder affald
skal der fortsat betales med klippekort.
Byrådet vedtog den 28. maj 2014, at små servicevirksomheder med dokumentation på kørsel
af borgeres affald kan får et Id-kort hos forsyningen og afleverer affald på borgeres vegne, idet
borgere betaler for genbrugspladsordningen. Viceværter og ansatte på plejehjem kan ligeledes
aflevere beboernes affald.
Arbejdsbelastningen for genbrugsmedarbejderne med adgangskontrol af erhverv er blevet
for tidskrævende og der skal i næste planperiode ses på en mere simpel betalingsmodel.

X

X

X

X

X

X

Kommunen
Forsyningen

→
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Affaldsfraktioner og deres håndtering
Affaldet i Assens Kommune inddeles i fraktioner,
som der enten er fastsat mål for eller potentialer
for, som vi skal leve op til ved håndteringen. I de
følgende afsnit redegøres for de indsamlede
mængder i 2018, hvilke ordninger der er til bortskaffelse, hvorledes affaldsfraktionen hidtil er
behandlet, og hvorledes fraktionen forventes
håndteret i fremtiden.

lovgivning og udmøntningen af initiativer fra affaldsplaner.

Husholdninger
Alle borgere og grundejer har pligt til at bruge de
kommunale ordninger til bortskaffelse af deres
affald, som er fastlagt i Regulativ for husholdningsaffald af 2. september 201617.

Ordninger
Assens Kommune har i regulativer fastlagt bestemmelser for omfang og driften af kommunens
affaldsordninger. Regulativerne er kommunens
administrationsgrundlag baseret på gældende

Indsamlingsordninger for husholdninger er enten
hente- eller bringeordninger. Ved henteordninger indsamles affaldet ved husstanden eller husstandsnært og ved bringeordninger skal man
selv aflevere affaldet på genbrugspladserne.

Husholdninger
Ordninger
Dagrenovation
Papiraffald
Papaffald
Glasemballageaffald
Metalemballageaffald
Plastemballageaffald
Genbrugspladserne

Hente Bringe Beskrivelse
√
√
√
√
√
√

√
√
√

PVC-affald
Imprægneret træ
Farligt affald

Affald af elektriske og elektroniske produkter
Bærbare batterier og akkumulatorer
Bygge- og anlægsaffald
Haveaffald
Storskrald
Genanvendeligt emballageaffald
Asbestaffald
Afbrænding i fastbrændselsovne/-fyr

√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√
√

Beholder ved husstand
2-delt beholder ved husstand og genbrugsplads
2-delt beholder ved husstand og genbrugsplads
2-delt beholder ved husstand og genbrugsplads
2-delt beholder ved husstand og genbrugsplads
2-delt beholder ved husstand og genbrugsplads
Alle affaldstyper bort set fra dagrenovation, fødevarer,
medicinrester, kanyler og lign.
Genbrugsplads
Genbrugsplads
Genbrugsplads undtagen medicinrester, kanyler og lign.,
som skal afleveres på apoteket. Miljøboks – frivillig ordning
Store genstande kan afleveres gennem storskrald ellers
genbrugsplads
Små batterier kan afleveres på dagrenovationsbeholderen, miljøboks eller genbrugsplads. Akkumulatorer på
genbrugsplads
Genbrugsplads
Genbrugsplads eller hjemmekompostering
2 gange om året hentes 6 store genstande ved husstand
– frivillig ordning
2-delt beholder ved husstand eller genbrugsplads
Genbrugsplads.
Vejledning om afbrænding
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Ordninger for erhverv opdeles i indsamlingsordninger som hente- og bringeordninger, eller i anvisningsordninger. Ved en henteordning har
kommunen ansvaret for affaldet gennem den efterfølgende håndtering. Ved en bringeordning
overtager kommunen ansvaret for affaldet ved
aflevering på genbrugspladsen. En anvisningsordning betyder, at virksomheden har ansvaret
for affaldets håndtering, men skal følge kommunens anvisning.

Virksomheder
Alle virksomheder har pligt til at bruge de kommunale ordninger til bortskaffelse af deres affald, som er fastlagt i Regulativ for erhvervsaffald af 29. maj 201418. Virksomheder skal dog
bortskaffe kildesorteret genanvendeligt affald i
henhold til reglerne i Affaldsbekendtgørelsen19
og Affaldsaktørbekendtgørelsen20.

Erhverv
Ordninger

Hente Bringe

Anvisning

Dagrenovationslignende affald
√
√

Genbrugspladserne
Ikke-genanvendeligt farligt affald
√

Klinisk risikoaffald

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ikke-genanvendeligt PVC-affald
Forbrændingsegnet affald

Deponeringsegnet affald

Affald fra olie- og benzinudskillere
Affald af elektriske og elektroniske produkter

√

Bygge- og anlægsaffald indeholdende PCB, tungmetaller
og andre farlige stoffer
Bærbare batterier og akkumulatorer

√
√

Asbestaffald
√
Imprægneret træ
√

√

Beskrivelse
Beholder enten ved kommunal indsamling (frivillig ordning) eller ved anden transportør som
småt brændbart
Frivillig ordning
Emballeret farligt affald afhentes ved erhverv
(tvungen ordning). Max. 200 kg farligt affald
kan afleveres på genbrugsplads pr. år (frivillig
ordning). Ved meget specielle typer af farligt
affald anviser kommunen
Emballeret klinisk risikoaffald afhentes ved erhverv (tvungen ordning)
Kommunen anviser til deponeringsanlæg. Kan
afleveres på genbrugsplads (frivillig ordning)
Kommunen anviser til forbrændingsanlæg eller
omlastestationer. Kan afleveres på genbrugsplads (frivillig ordning)
Kommunen anviser til deponeringsanlæg eller
omlastestationer. Kan afleveres på genbrugsplads (frivillig ordning)
Olie- og benzinudskillere samt sandfang kontrolleres og tømmes ved erhverv (tvungen ordning)
Kommunen anviser til forhandlere eller DPA
modtagepladser. Kan afleveres på genbrugsplads (frivillig ordning)
Kommunen anviser til speciel behandling eller
deponeringsanlæg afhængig af koncentrationen
Kommunen anviser til distributører og lignende. Kan afleveres på genbrugsplads (frivillig ordning)
Kommunen anviser til deponeringsanlæg. Kan
afleveres på genbrugsplads, indgår i max. 200
kg farligt affald pr. år (frivillig ordning)
Kommunen anviser til genanvendelsesanlæg
eller indsamlingsvirksomhed. Kan afleveres på
genbrugsplads (frivillig ordning)
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Fremtidig håndtering
Batterier
Batterier indeholder tungmetaller som zink, nikkel, cadmium og lithium. Især lithium forventes
at udgøre en knap ressource i fremtiden, og det
er derfor vigtigt at indsamle og genanvende ressourcerne i batterierne. Ved husstandsnær indsamling minimeres risikoen for, at batterierne
ender i dagrenovationen/restaffald til forbrænding. Hvilket kan give risiko for luftforurening ved
forbrændingen og tungmetaller i askefraktionen,
som så skal deponeres.









Mad- og restaffaldsordning – det vil forsat være muligt at lægge pose med batterier på låget.
Miljøboks for farligt affald, småt elektronik og batterier – med en miljøboks til
alle husstande gøres det let at komme
af med batterierne på den rigtige måde.
Fællesløsninger for sommerhusområder
– pose på låg og evt. miljøboks til bytteskabe på affaldsøer.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge kan virke som affaldsambassadører i hjemmet.

Byggeaffald

Status på indsamlede mængder
Der blev i 2018 indsamlet ca. 16 tons batterier til
genanvendelse, hvilket svarer til ca. 0,85 kg pr.
husstand pr. år. Erfaringsmæssigt kan der indsamles 1 kg batterier ved husstandsindsamling.
I sidste plan var målet at indsamle mindst 0,80
kg batterier pr. husstand pr. år inden 2018.
Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at øge indsamling
til ca. 1 kg batterier pr. husstand pr. år inden
2026 og derved opnå den erfaringsmæssige
mængde.

Byggeaffald indeholder mange genanvendelige
ressourcer, dog skal der større fokus på at fjerne
forurenet og farlige dele inden genanvendelse,
så det ikke spredes i miljøet til skade for menneskers sundhed. I dag genanvendes f.eks. nedknust beton og mursten til vej- og pladsopfyld
som erstatning for primære ressourcer. Byggeaffald er den største affaldsstrøm i Danmark og
udgør ca. 40 % af alt affald2. Produktion af byggematerialer belaster klimaet, men ved at genbruge og genanvende kan belastningen minimeres f.eks. giver genanvendelse af 1 ton cementaffald en reduktion på ca. 0,4 tons CO2e.
Regeringen er i gang med at se på krav til selektiv nedrivning og grænseværdier for farlige stoffer i byggeaffald for at undgå spredning af uønsket stoffer i miljøet og for at kunne genbruge og
genanvende endnu mere som højkvalitet.

I planperioden iværksættes følgende initiativer,
som direkte vil øge mængden af batterier til genanvendelse:


Cirkulær fokus på genbrugspladser –
brugervenlig indretning af pladserne gør
det nemmere at aflevere batterierne det
rigtige sted.

22

Status på indsamlede mængder

Kommunens sigtelinje og initiativer

I 2018 blev der indsamlet ca. 6 144 tons byggeaffald og gips til genanvendelse. Mængden er
reelt højere, da en del er registreret under forbrændingsegnet, deponeringsegnet, imprægneret træ og farligt affald.

Assens Kommune sigter efter at fastholde det
fine resultat og gerne reducere mængden yderligere i planperioden. Alle initiativerne i planperioden har fokus på sortering og skulle gerne hindre fejlsorteringer til deponi.

Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at indarbejde ny
lovgivning på området så hurtigt som muligt for
at understøtte fokus på højkvalitetsgenanvendelse af byggeaffald.
Der laves ikke særskilt initiativ i denne plan for
byggeaffald.

Deponeringsegnet affald
Affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, bortskaffes til deponering. Selvom flere forskellige fraktioner deponeres på samme deponi,
er det vigtigt at holde dem adskilt med henblik
på senere genanvendelse, når teknologien dertil
er udviklet.

Direkte genbrug
Affald til direkte genbrug indsamles på genbrugspladserne i en genbrugscontainer, hvor
genbrugseffekterne sorteres og afhændes af almennyttige organisationer. Der er indgået samarbejdsaftaler med organisationerne. Ordningen
er ens for alle genbrugspladserne
Affald til ”byttecontainerne” er nips, møbler,
brugsting og cykler. Endvidere er der på alle
genbrugspladser containere til tøj og sko opstillet af hjælpeorganisationer og fraktionen Klude
og tekstiler.

Deponeringsegnet affald består i Assens Kommune af ikke-genanvendeligt PVC, mineraluld,
affald forurenet med tungmetaller, skiferplader,
asbest, eternit, keramik, porcelæn, farvet sanitet
og shredderaffald fra køretøjer.
Status på indsamlede mængder
Der blev i 2018 indsamlet ca. 35 tons deponeringsegnet affald (uden forurenet jord) i Assens
Kommune. Det svarer til ca. 1,9 kg pr. husstand
pr. år.
I 2018 blev 0,1 % af den samlede mængde affald fra husholdninger sendt til deponi.

Eksport og import af affald
I dag importerer og eksporterer Danmark affald
til en lang række lande i EU og EØS. Dette skyldes, at forskellige lande råder over forskellige
behandlingsteknologier. På denne måde sikrer
man, at affaldet bliver behandlet på den miljømæssigt mest forsvarlige måde. Og så meget
affald som muligt bliver genanvendt.
Status på indsamlede mængder
I 2018 blev der eksporteret ca. 4.000 tons affald,
hvor af 71 % gik til genanvendelse. Det var hovedsagligt metaller, batterier, akkumulatorer, farligt affald, lysstofrør, mineralske olier til regenerering, kemikalier og lægemidler. Der blev importeret ca. 2.000 tons affald til genanvendelse i
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Assens Kommune bestående af oliefiltre og metaller.
Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at genanvende
flest mulige affaldsfraktioner og for de affaldsfraktioner, som kræver specielbehandling, at benytte sig af behandlingsanlæg i udlandet, når
dette er miljømæssigt og økonomisk mest forsvarligt.

Elektronik småt
For at kunne genbruge eller genanvende småt
elektronik er det vigtig med en skånsom indsamling for at undgå, at det går i stykker. Derfor indføres der husstandsnær indsamling. Elektronik
indeholder værdifulde metaller og andre genanvendelige stoffer. I dag ender ca. 0,4 % af småt
elektronik i dagrenovationen. Resten afleveres
på genbrugspladserne eller i miljøboksen (ca. 30
% af husstandene).



hver husstand gøres det nemt at sortere
korrekt.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge kan virke som affaldsambassadører i hjemmet.

Farligt affald
Farligt affald skal håndteres forsvarligt på særlige anlæg, så det ikke kommer til at udgøre en
risiko for mennesker og miljø. Ved håndteringen
på særlige anlæg kan mange værdifulde ressourcer udtages til genanvendelse f.eks. regenerering af kemikalier. En stor del af det farlige
affald forbrændes f.eks. maling eller deponeres
f.eks. asbest og PVC. Meget miljøfarligt affald
forbrændes ved særligt høje temperaturer med
specielle rensefiltre på forbrændingsluften.

Status på indsamlede mængder
I 2018 blev der indsamlet ca. 169 tons småt
elektronik, som blev afleveret til DPA til genanvendelse. Ca. 80 % af småt elektronik genanvendes2.

Status på indsamlede mængder
I 2018 blev der indsamlet ca. 35 tons til deponi,
ca. 101 tons til forbrænding, ca. 19 tons til genanvendelse og ca. 3 tons til særlig behandling.
Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at indsamle alt
farligt affald, så det kan håndteres forsvarligt.
Følgende initiativ iværksættes for at sikre dette:
Kommunens sigtelinje og initiativer
Kommunen sigter efter at indsamle alt småt
elektronik og således undgå det i restaffaldet.
Følgende initiativ i planen vil hjælpe hertil:


Miljøboks for farligt affald, småt elektronik og batterier – med en miljøboks til





Cirkulær fokus på genbrugspladserne –
mere overskuelige pladser gør det nemt
at aflevere farligt affald det rigtige sted.
Indsamling af 10 affaldsfraktioner – en
fastlæggelse af den overordnede strukturen gør det nemmere at indføre ordning
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for farligt affald, småt elektronik og batterier.
Miljøboks for farligt affald, småt elektronik og batterier – med en miljøboks til
hver husstand gøres det nemt at sortere
korrekt.
Fællesløsninger for sommerhusområder
– eventuelle bytteskabe på affaldsøer til
miljøbokse sikre forsvarlig håndtering.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge kan virke som affaldsambassadører i hjemmet.

borgerne været rigtig gode til at sortere ud og
ikke bare komme i dagrenovation.
Via storskrald og genbrugspladerne blev der indsamlet ca. 2 697 tons brændbart. Det svarer til
ca. 142 kg pr. husstand pr. år, det er et fald på
27 % siden 2013 med ca. 195 kg pr. husstand
pr. år. Det viser tydeligt, hvor dygtig genbrugsmedarbejderne er på alle genbrugspladserne til
at eftersortere containerne.
I 2018 blev 28 % af den samlede mængde affald
fra husholdninger sendt til forbrænding.
Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at fastholde resultatet og gerne nedbringe mængden yderligere i
planperioden.
I planperioden iværksættes følgende initiativer,
som indirekte vil nedbringe mængden af forbrændingsegnet affald:


Forbrændingsegnet affald
Det forbrændingsegnede affald forbrændes på
Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S affaldsanlæg,
og energien udnyttes til varme og el. Afbrænding
af det forbrændingsegnede affald er dog ikke
den optimale løsning for miljøet, hvis sorteringen
forinden ikke har taget alt genanvendeligt materiale fra. Er affaldet først brændt af, er ressourcerne i affaldet tabt. Det forbrændingsegnede affald indsamles dels som dagrenovation ved husstandsindsamling, som brændbart via storskraldsordningen og på genbrugspladserne som
forbrændingsegnet herunder forurenet træ og
øvrigt affald.
Status på indsamlede mængder
I 2018 blev der indsamlet ca. 7 562 tons brændbart affald som dagrenovation. Det svarer til ca.
402 kg pr. husstand pr. år eller ca. 7,7 kg dagrenovation pr. husstand pr. uge. I Miljøprojekt 1721
er det fundet, at der i gennemsnit er 7,9 kg dagrenovation pr. husstand pr. uge. Assens Kommune ligger 3 % under landsgennemsnittet, hvilket viser, at ved indførsel af den 2-delte beholder til genanvendeligt emballageaffald i 2014 har
















Cirkulær fokus på genbrugspladserne –
større fokus på genanvendelse for borgerne.
Adgangsregistrering på døgnåbne zoner
– øget sorteringsvejledning til borgerne
med fokus på genanvendelse.
Farvel til stort og småt brændbart – flytte
fokus på brændbart hos borgerne over til
genanvendelse.
Mere simpel betalingsmodel for erhverv
på genbrugspladser – frigiver arbejdsressourcer til finsorteringer og vejledning af
borgere.
Indsamling af 10 affaldsfraktioner – flere
genvendelige fraktioner vil blive sorteret
fra.
Mad- og restaffaldsordning – ca. 46 % af
dagrenovation er madaffald21.
Mad- og drikkekartonsordning – ca. 16
kg pr. husstand pr. år2 af dagrenovation
er mad- og drikkekartons.
Miljøboks for farligt affald, småt elektronik og batterier – med en miljøboks til
hver husstand gøres det nemt at sortere
korrekt.
Tekstilaffald – ca. 2 % af dagrenovation
er tekstilaffald21.

25



Fællesløsninger for sommerhusområder
– jo flere fraktioner til genanvendelse jo
mindre til forbrænding.







fraktioner gør det nemt at komme af med
ekstra glasaffald.
Indsamling af 10 affaldsfraktioner – nuværende kombination af metal, glas og
hård plast giver mindre reel genanvendelse af glas grundet plastdelen2.
7 genbrugsøer i Assens indre by – vil
øge genanvendelsen, da borgerne ikke
skal have en sæk stående i 3 uger.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge kan virke som affaldsambassadører i hjemmet.

Haveaffald
Glasemballage
Glas fremstilles af fint sand, og det kræver syv
gange så meget energi at fremstille glas af råstoffer fremfor at genanvende glas. Glasemballage, der ikke indsamles til genanvendelse eller
genbrug, ender som regel i dagrenovationen.
Det drejer sig i gennemsnit om 1,4 % af glasemballagen, som ender i forbrændingsanlæg,
selvom det ikke er brændbart. Det er klimamæssigt uhensigtsmæssigt, idet ved at genanvende 1 ton glas reduceres klimabelastningen
med ca. 0,4 tons CO2e. Ved genanvendelse af
glas bliver 96 % til nyt glas.
Status på indsamlede mængder
Der blev i 2018 indsamlet ca. 1 005 tons glasemballage til genanvendelse i Assens Kommune. Det svarer til ca. 24,3 kg pr. indbygger.
Potentialet for 20189 er på 32,7 kg pr. indbygger
opgjort som landsgennemsnit og der blev derfor
indsamlet 74,3 % af den mulige mængde glasemballage til genanvendelse.

Haveaffald er velegnet til kompostering og komposten har en positiv effekt på miljøet, idet den
kan erstatte spagnum og handelsgødning, og
give en jordforbedrende virkning, hvor den anvendes. Assens Kommune opfordrer til hjemmekompostering, men haveaffald kan også afleveres på genbrugspladserne. Her komposteres det
komposterbare efter frasortering af træstubbe og
trærødder (biomasse), som afsættes til forbrænding. Her ved kan energien i den energirige,
men næringsfattige del af haveaffaldet udnyttes.
Status på indsamlede mængder
Der blev i 2018 indsamlet ca. 5 692 tons haveaffald, heraf gik 3 % til forbrænding og 97 % til
genanvendelse (Egne tal fra Assens Forsyning,
idet ADS ikke har særskilt opgørelse for biomassedelen). Det svarer til ca. 302 kg haveaffald pr.
husstand pr. år. På landsplan indsamles der årligt omkring 100 – 150 kg pr. husstand om året.
Det samlede nationale mål for husholdninger og
erhverv i 2018 er, at 25 % af haveaffaldet energiudnyttes ved forbrænding eller bioforgasning.
Kommunens sigtelinje og initiativer

Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at indsamle 22,9
kg glas pr. indbygger i 2025 og øge til 24,5 kg
glas pr. indbygger i 2030 for at opnå kravene i
Emballagedirektivet12. Følgende initiativer iværksættes for at nå dette:


Assens Kommune vil vedblive med at udsortere
træstubbe og trærødder fra haveaffaldet til energiudnyttelse fra genbrugspladserne.

Cirkulær fokus på genbrugspladserne –
døgnåbne zoner med genanvendelige
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Der er ingen særskilte initiativer for haveaffald,
idet udsorteringen af den brændbare andel er en
del af driften på genbrugspladserne.

udbud for de kommunale institutioner og bygninger.
Ved kortlægning af dagrenovation i 201721 viste
det en indsamling på 3,337 kg madaffald pr.
husstand per uge i Danmark.
52 kommuner havde ved kortlægning af ordninger i 202022 en henteordning for madaffald.
Vi har ud fra sammenlignelige kommuner vurderet en sandsynlig mængde på 2 500 tons madaffald per år ved indførsel af en henteordning. Det
svarer til 132,8 kg per husstand per år eller 2,55
kg per husstand per uge (regnet for 2018).

Madaffald
Kommunens sigtelinje og initiativer
I 2018 blev der ikke indsamlet madaffald til genanvendelse som særskilt fraktion. Størstedelen
af den organiske del af dagrenovationen bortskaffes i dag ved forbrænding. En mindre del
hjemmekomposteres. Ved Miljøprojekt nr. 1721
fandt man, at organisk affald i gennemsnit udgør
ca. 46 % af dagrenovationen. Der er derfor et
stort genanvendelsespotentiale at gå efter.
Ved genanvendelse af det organiske affald som
råstof til biogasanlæg kan både energiindholdet
og plantenæringsstofferne udnyttes tillige med
reduktion af klimabelastning med 0,1 tons CO2e
for hvert ton madaffald. Ved kompostering derimod udledes der metangas grundet de anaerobe bakteriers omsætning.

Assens Kommune sigter efter at indsamle 2,8 kg
madaffald per husstand per uge baseret på
sammenlignelige kommuner og grundet hjemmekompostering i planperioden. Kommunen
iværksætter følgende initiativer for madaffald:










Indsamling af 10 affaldsfraktioner – en
fastlæggelse af den overordnede strukturen gør det nemmere at indføre madaffaldsordning.
Mad- og restaffaldsordning – husstandsnær indsamling af madaffald gør det
nemt for borgerne.
Fællesløsninger for sommerhusområder
–hustandsnær indsamling af madaffald
gør det nemt for borgerne.
Nedgravede løsninger for mad- og restaffald i Assens indre by – borgerne skal
enten aflevere madaffald i en ny 2-delt
beholder eller i en fælles nedgravede
container.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge lærer at sortere rigtigt, og kan
virke som affaldsambassadører i hjemmet.

Status på indsamlede mængder
I 2018 er der indsamlet 2 304 kg organisk affald,
som hovedsagligt stammer fra kommunale institutioner. De har af egen drift lavet aftale med en
privat renovatør, inden det blev indeholdt i sidste
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Metalemballage
Klima- og miljømæssigt er det en fordel at indsamle metalemballage med henblik på genanvendelse frem for at bortskaffe det til forbrænding, idet forbrænding medfører udledning af forurenende stoffer og udvinding af metal fra forbrændingsslagger giver en dårligere kvalitet.
Endvidere hører metaller til verdens ikke-fornybare ressourcer og fremstilling af metal fra jomfruelige råmaterialer er meget energi- og råstofkrævende. Genanvendelse af 1 ton aluminium
reducerer klimabelastning med ca. 10,6 tons
CO2e, for stål er det ca. 2,1 tons CO2e. Til gengæld kan 2 konservesdåser blive til 1 ringeklokke til en cykel.
Status på indsamlede mængder
Der blev i 2018 indsamlet ca. 117 tons metalemballage og ca. 1605 tons metalskrot til genanvendelse. Det svarer til ca. 2,8 kg metalemballage pr. indbygger. Det gennemsnitlige landspotentiale 9 er opgjort til 7,5 kg metalemballage pr.
indbygger. Det svarer til 37 % af det mulige. I
metalskrotfraktionen fra genbrugspladserne er
der også indeholdt metalemballage og vi ligger
nok tættere på det optimale. Samlet for metalemballage og metalskrot fås 41,7 kg metal pr.
indbygger.
Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at indsamle 5,3 kg
metalemballage pr. indbygger i 2025 og 6,0 kg
metalemballage pr. indbygger i 2030 for at opnå
kravene i Emballagedirektivet12. Følgende initiativer iværksættes for metalemballage:




fraktioner gør det nemt at komme af med
ekstra metalaffald.
Indsamling af 10 affaldsfraktioner – giver
større fokus på udsortering af genanvendeligt affald med indførsel af flere fraktioner husstandsnært.
Fællesløsninger for sommerhusområder
- giver større fokus på udsortering af
genanvendeligt affald med indførsel af
flere fraktioner ved affaldsøer.
7 genbrugsøer i Assens indre by – vil
øge genanvendelsen, da borgerne ikke
skal have en sæk stående i 3 uger.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge lærer at sortere rigtigt, og kan
virke som affaldsambassadører i hjemmet.

Pap
Genanvendelse af pap gavner miljøet og klimaet, idet der spares ressourcer i forhold til at
producere pap fra nye råmaterialer. Papaffaldet
renses for urenheder, omdannes til pulp (blød
masse) med vand og laves til nyt pap, genanvendelsen er herved ca. 97 %. Genanvendelse
af 1 ton papaffald giver en reduktion på ca. 0,4
tons CO2e.
Status på indsamlede mængder
Der blev i 2018 indsamlet ca. 697 tons pap til
genanvendelse i Assens Kommune. Det svarer
til ca. 16,9 kg pap pr. indbygger. Potentialet for
fiber9 er på 66,1 kg pr. indbygger, fiber er papirog papaffald sammen. For Assens Kommune er
den indsamlet mængde af fiber på 51,7 kg pr.

Cirkulær fokus på genbrugspladserne –
døgnåbne zoner med genanvendelige
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indbygger og der blev indsamlet 78,2 % fiber af
det mulige.

Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at fastholde det
fine resultat for fiber (pap og papir) og øge indsamlingen til 56,2 kg fiber pr. indbygger i 2030
for at opnå kravene i Emballagedirektivet12. Følgende initiativer vil medvirke hertil:










Cirkulær fokus på genbrugspladserne –
døgnåbne zoner med genanvendelige
fraktioner gør det nemt at komme af med
ekstra papaffald.
Indsamling af 10 affaldsfraktioner – giver
større fokus på udsortering af genanvendeligt affald med indførsel af flere fraktioner husstandsnært.
Fællesløsninger for sommerhusområder
- giver større fokus på udsortering af
genanvendeligt affald med indførsel af
flere fraktioner ved affaldsøer.
7 genbrugsøer i Assens indre by – vil
øge genanvendelsen, da borgerne ikke
skal have en sæk stående i 3 uger.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge kan virke som affaldsambassadører i hjemmet.

Papir
Genanvendelse af papir gavner miljøet og klimaet, idet der både spares energi og andre ressourcer ved produktion, genanvendelsen herved
er ca. 97 %. Papir kan genanvendes 7 – 10
gange, blandt andet kan 1 kg papiraffald blive til
32 æggebakker. Og 1 kg udsorteret papiraffald,
som ikke går til forbrænding, mindsker smogproduktionen svarende til den mængde, som en almindelig personbil udleder ved at køre 10 km.
Genanvendelse af 1 ton papiraffald giver en reduktion på ca. 0,4 tons CO2e.
Status på indsamlede mængder
Der blev i 2018 indsamlet ca. 1 439 tons papir til
genanvendelse i Assens Kommune. Det svarer
til ca. 34,8 kg papir pr. indbygger. Potentialet for
fiber9 er på 66,1 kg pr. indbygger, fiber er papirog papaffald sammen. For Assens Kommune er
den indsamlet mængde af fiber på 51,7 kg pr.
indbygger og der blev indsamlet 78,2 % fiber af
det mulige.
Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at fastholde det
fine resultat for fiber (pap og papir) og øge indsamlingen til 56,2 kg fiber pr. indbygger i 2030
for at opnå kravene i Emballagedirektivet12. Følgende initiativer vil medvirke hertil:


Cirkulær fokus på genbrugspladserne –
døgnåbne zoner med genanvendelige
fraktioner gør det nemt at komme af med
ekstra papiraffald.
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Indsamling af 10 affaldsfraktioner – giver
større fokus på udsortering af genanvendeligt affald med indførsel af flere fraktioner husstandsnært.
Fællesløsninger for sommerhusområder
- giver større fokus på udsortering af
genanvendeligt affald med indførsel af
flere fraktioner ved affaldsøer.
7 genbrugsøer i Assens indre by – vil
øge genanvendelsen, da borgerne ikke
skal have en sæk stående i 3 uger.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge kan virke som affaldsambassadører i hjemmet.

Status på indsamlede mængder
Der blev i 2018 indsamlet ca. 566 tons plast til
genanvendelse i Assens Kommune. Det svarer
til ca. 13,7 kg plast pr. indbygger. Det gennemsnitlige landspotential9 er på 42,5 kg plast pr.
indbygger. Det vil sige, at 32 % af det mulige er
indsamlet til genanvendelse og resten er bortskaffet med dagrenovationen og brændbart til
forbrænding.
Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at indsamle 21,3
kg plast pr. indbygger i 2025 og øge til 34,0 kg
plast pr. indbygger i 2030 for at opnå kravene i
Emballagedirektivet12. Følgende initiativer vil
medvirke hertil:






Plastemballage
Det medfører store miljø- og klimagevinster at
genanvende plast, idet plast som oftest er produceret af fossil olie, og hvert ton jomfrueligt plastik medfører udledning af ca. 2,1 tons CO2e.
Ved forbrænding af 1 tons plast affald udledes
ca. 2,8 tons CO2e, hvorimod genanvendelse af 1
ton plastaffald reducere klimabelastningen med
ca. 0,8 tons CO2e.





Cirkulær fokus på genbrugspladserne –
døgnåbne zoner med genanvendelige
fraktioner gør det nemt at komme af med
ekstra plastaffald.
Indsamling af 10 affaldsfraktioner – giver
større fokus på udsortering af genanvendeligt affald med indførsel af flere fraktioner husstandsnært.
Fællesløsninger for sommerhusområder
- giver større fokus på udsortering af
genanvendeligt affald med indførsel af
flere fraktioner ved affaldsøer.
7 genbrugsøer i Assens indre by – vil
øge genanvendelsen, da borgerne ikke
skal have en sæk stående i 3 uger.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge kan virke som affaldsambassadører i hjemmet.

Forbrænding af plastaffald giver også uønsket
udledninger af andre stoffer, da en del plast indeholder problematiske stoffer fra farvning og
blødgøring. Udfordringen med genanvendelse af
plast, er de mange forskellige typer på markedet. Tabsraten for plastaffald er estimeret til 54
%, hvor kvaliteten af det resterende ikke har en
høj genanvendelseskvalitet. Derfor ses der i
disse år på løsninger med blandt andet pyrolyse,
som er forbrænding ved høje temperatur, der giver en oliebase. Oliebasen kan bruges til at lave
rent plast.
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Mængden til genanvendelse er stigende
og er spildevandsslam fra renseanlæg
og produktionssted, sandfangs slam og
kloakslam.

Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at fastholde genanvendelsen på 100 %. Dette sikres ved løbende aftaler med landmænd om modtagelse af
slammet.
Der laves ikke særskilt initiativ i denne plan for
slam.

Slam
Al slam fra kommunens 8 renseanlæg bortskaffes til genanvendelse på landbrugsjord. Herved
føres plantenæringsstoffer, specielt fosfor og humus tilbage til markerne og forbruget af kunstgødning nedsættes. Herved reduceres klimabelastninger fra kunstgødning med drivhusgasudledning og et stort energiforbrug ved produktionen.
Renseanlæggene er placeret i Assens, Gummerup, Holmehave, Haarby, Tommerup St., Vissenbjerg, Aa og Aarup. Anlæggene drives af Assens Forsyning A/S. For tiden pågår der anlægsarbejde med et stort fælles renseanlæg i
Assens, når det er i drift ultimo 2022, vil de små
renseanlæg blive nedlagt.
Status på indsamlede mængder

Tekstil

Der blev i 2018 bortskaffet 9 039 tons slam med
et tørstofindhold på 10 til 30 %, som blev kørt på
landbrugsjord. Spildevandsslam fra renseanlæg,
som udbringes på landbrugsjord, er ikke indeholdt i ADS, da der ikke er indberetningspligt.
Data fra Assens Forsyning er tilføjet data fra
ADS. Udviklingen i slammængderne, bilag E i
perioden 2014 – 2018 viser følgende:

Tekstil indsamles på genbrugspladserne dels i
containere fra humanitære organisationer og
dels i fraktionen Klude og tekstiler. En del af
tekstilerne kan genbruges direkte og resten skal
til genanvendelse. I dag er det svært at genanvende tekstilfibre, da de er lavet af mange forskellige typer fibre, men noget går til produktion
af industriklude og isolering, resten energiudnyttes. Genanvendelse af tekstiler skal fremmest,
da produktionen af tekstiler er meget belastende
for miljøet og klimaet, idet der medgår mange
ressourcer – vand, energi, kemikalier, kul, råolie
osv. Ved afbrænding af tekstiler sker der en stor
CO2-udledning. Genanvendelse af 1 ton tekstilaffald reducere klimabelastningen med ca. 20,4
tons CO2e.







Mængden til deponering varierer fra 0,3
til 152 tons – slammet stammer fra sandfang og septiktanke.
Mængden til speciel behandling er faldende og stammer hovedsagligt fra kemikalieholdigt slam.
Mængden til forbrænding er faldende og
stammer fra spildevandsbehandling på
produktionsstedet.
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Status på indsamlede mængder
I 2018 blev der ikke indsamlet tekstilaffald til
genanvendelse husstandsnært som særskilt
fraktion. De humanitære organisationer har ikke
pligt til at indberette data for tekstiler, som de
modtager. Fra genbrugspladserne er der i 2018
indsamlet ca. 36 tons tekstilaffald til genanvendelse, det svarer til 0,9 kg tekstilaffald pr. indbygger.
Da der ikke er fuld indberetningspligt til ADS for
tekstilaffald, er der ikke opgjort et potentiale.
Fra 2022 skal kommunen indsamle tekstil husstandsnært, hvor humanitære organisationer efterfølgende skal have adgang først til direkte
genbrug. Den endelige udformning af lovkravet
ventes først fastlagt en gang i 2021.
Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune vil starte indsamlingen op i
planperioden med en forventning om at få langt
størstedelen af tekstilaffaldet ind. Følgende initiativer iværksættes:







Indsamling af 10 affaldsfraktioner – en
fastlæggelse af den overordnede strukturen gør det nemmere at indføre tekstilaffaldsordning.
Fællesløsninger for sommerhusområder
–hustandsnær indsamling af tekstilaffald
gør det nemt for borgerne.
Tekstilaffald – husstandsnær indsamling
gør det nemt for borgerne.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge kan virke som affaldsambassadører i hjemmet.

Træ
Træemballage og andet træ indsamles på genbrugspladserne og det meste kan genanvendes,
såfremt det ikke er forurenet. Det genanvendes
som regel til spånpladeproduktion. Tabsraten for
træaffald er estimeret til 9 %. Resten af træaffaldet energiudnyttes på forbrændingsanlæg med
røggasrensning for at undgå miljøbelastninger.
Status på indsamlede mængder
Der blev i 2018 indsamlet ca. 2 5319 tons træ til
genanvendelse og ca. 482 tons til forbrænding i
Assens Kommune. For den genanvendelige del
svarer det til ca. 61,2 kg træ pr. indbygger. Potentialet for træ9 er på 29,0 kg pr. indbygger. Det
vil sige, at 211 % af det mulige er indsamlet til
genanvendelse og det viser tydeligt den store
indsats med finsortering fra alle containere, som
genbrugsmedarbejderne gør.
Kommunens sigtelinje og initiativer
Assens Kommune sigter efter at fastholde det
fine resultat. Følgende initiativer iværksættes:






Cirkulær fokus på genbrugspladserne –
større fokus på genanvendelse for borgerne.
Adgangsregistrering på døgnåbne zoner
– øget sorteringsvejledning til borgerne
med fokus på genanvendelse.
Farvel til stort og småt brændbart – flytte
fokus på brændbart hos borgerne over til
genanvendelse.
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virke som affaldsambassadører i hjemmet.

Øvrigt affald
En stor del af husholdningsaffaldet indsamles
via genbrugspladser, affaldsøer og storskraldsordning. Det husholdningsaffald, som ikke er behandlet særskilt, kan ses i nedenstående tabel
angivet ved fraktion, mængde fordelt pr. husstand, behandlingstype, mål og eventuelle initiativer for 2018. Det er ikke opgjort, hvor store
mængder der stammer fra henholdsvis husholdninger og erhverv.
Assens Kommune vil iværksætte følgende generelle og særskilte initiativer for genbrugspladserne:












Cirkulær fokus på genbrugspladserne –
stort fokus på genanvendelse af alle typer affaldsfraktioner og øget fokus på
brugervenlighed.
Adgangsregistrering på døgnåbne zoner
- øget sorteringsvejledning til borgerne
med fokus på genanvendelse.
Farvel til stort og småt brændbart - flytte
fokus på brændbart hos borgerne over til
genanvendelse.
Mere simpel betalingsmodel for erhverv
på genbrugspladser - frigiver arbejdsressourcer til finsorteringer og vejledning af
borgere og erhverv.
Klimavenligt indsamlingsmateriel – give
et sundere arbejdsmiljø og mindre klimabelastning.
Skole-virksomheds samarbejde – børn
og unge lærer at sortere rigtigt, og kan
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Øvrigt affald
H16 Imprægneret træ
H20 Uforurenet
jord kategori 1
H21 Forurenet
jord kategori 2
H27 Storskrald

Mængde
pr. husstand
[kg/år]
0,2
86,1
0,7

0,1

H29 Øvrigt affald
H31 Dæk
H42 Stort udstyr
(weee)
H43 Udstyr til
temperaturudveksling (weee)
H45 Skærme,
monitorer og udstyr med
skærme >100
cm2
H47 Blandet
elektronik
H 50 Bilbatterier

0,1
14,7
12,0

Behandling

Mål

Initiativ

Speciel forbrænding, hvor tungmetaller genvindes
Genanvendes efter
analysering
Deponeres efter
analysering
Sorteres af genbrugsmedarbejdere,
mest muligt genanvendes og en del
forbrændes
Sorteres til deponi,
forbrænding og speciel behandling
Genanvendes
Genanvendes

At sikre fortsat miljømæssig korrekt håndtering

Ingen særskilte

At sikre fortsat miljømæssig korrekt håndtering
At sikre fortsat miljømæssig korrekt håndtering
At sikre fortsat miljømæssig korrekt håndtering

Ingen særskilte

At få registreringer i ADS
over på relevante fraktioner
At fastholde status quo
Leveres til producentansvarsordning DPA
Leveres til producentansvarsordning DPA

Ingen særskilte

Genanvendes

Leveres til producentansvarsordning DPA

Ingen særskilte

Genanvendes

Leveres til producentansvarsordning DPA
Leveres til producentansvarsordning DPA

Ingen særskilte

Genanvendes
7,0

Ingen særskilte
Ingen særskilte

Ingen særskilte
Ingen særskilte
Ingen særskilte

2,7

0,02
1,3

Genanvendes

Affald fra kommunale institutioner og
virksomheder
Indsamlingen af affald fra de kommunale institutioner og virksomheder var i udbud forår 2019
og City Container Fyn A/S står for indsamlingen
til juni 2023. Der skal i planperioden laves nyt
udbud på indsamlingen, der ligesom anden indsamling af affald skal følge reglerne i Affaldsbekendtgørelsen19 og regulativet for erhvervsaffald18.

Ingen særskilte

hvor renovatøren blev opfordret til at tilskynde
de enkelte lokaliteter til udsortering af genanvendeligt affald, da det kunne give en økonomisk
gevinst i forhold til forbrænding. For 2019 er
halvdelen af året det nye udbud, hvor der er krav
om udsortering af genanvendeligt affald.
Genanvendelsen er sandsynligvis højere i 2019,
idet endnu flere af lokaliteter har tilmeldt sig genbrugsbeholderen fra forsyningen og denne
mængde ikke er opgjort for den enkelte lokalitet.

Status på indsamlede mængder
I 2018 er 56 % af affaldet genanvendt, kommunens mål var 25 % og som nedenstående figur
viser, har genanvendelsen været stigende over
de sidste 2 udbudsperioder. 2013 er første år og
2018 er sidste hele år i sidste udbudsperiode,
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Affald fra kommunale institutioner
og virksomheder

%
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Deponering

Forbrænding

Genanvendelse

Særlig behandling

Status på indsamlede mængder
For perioden 2014 – 2018 er tendensen for affaldsmængderne fra virksomheder, at deponering i normal år ligger stabilt på 16 - 25 % og
2017 har været et år med mange anlægsprojekter og oprensningsprojekter med her af store
mængder forurenet jord til deponering. Affaldsmængderne til forbrænding ligger på et stabilt niveau, genanvendelsesmængderne er steget til
68 % dog med et fald i 2017 og faldende for
særlig behandling.

Kommunens sigtelinje og initiativer

Erhvervsaffald
%

Assens Kommune sigter efter at øge genanvendelsen af affaldet fra de kommunale institutioner
og virksomheder til 55 % inden 2025 for at opnå
krav i Affaldsdirektivet11 og at øge genanvendelsen yderligere i perioden 2026 til 2032. Derfor
iværksættes følgende initiativ:
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10 affaldsfraktioner ved kommunale institutioner og virksomheder – inden 2023
skal der også sorteres madaffald og
mad- og drikkekartonsaffald til genanvendelse.

2014
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2018

Erhvervsaffald

Kommunens sigtelinje og initiativer

Assens Kommune har anvisningspligt for affald
fra virksomheder til henholdsvis forbrænding,
deponering og særlig behandling. Det vil sige, at
virksomheder har pligt til at følge kommunens
anvisning f.eks. hvilket modtageanlæg, affaldet
skal afleveres til. Kommunen har affaldsordninger for farligt affald, klinisk risikoaffald og olieog benzinudskillere, som virksomhederne har
pligt til at bruge. Endvidere kan virksomheder frivilligt bruge genbrugspladsordningen for erhverv
og ordning for dagrenovationslignende affald
mod betaling. Ordninger og generelle anvisninger er beskrevet i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Assens Kommune vil gennem tilsyn sikre, at
virksomheder har kendskab til de gældende regler for håndtering af erhvervsaffald, og at affaldet
sorteres efter retningslinjerne i affaldshierarkiet.

For det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald har Assens Kommune tilsynsforpligtigelsen i forhold til overholdelse af de gældende
regler fastsat i Affaldsbekendtgørelsen19 og Affaldsaktørbekendtgørelsen20.

I planperioden iværksættes følgende initiativer
som direkte og indirekte vil give en bedre håndtering af erhvervsaffald:








Cirkulær fokus på genbrugspladserne –
større fokus på genanvendelse for erhverv.
Adgangsregistrering på døgnåbne zoner
– bedre vejledning til erhverv om benyttelse af genbrugspladserne.
Farvel til stort og småt brændbart – vil få
erhvervskunderne til at tænke genanvendelse før forbrænding.
Mere simpel betalingsmodel for erhverv
på genbrugspladser - vil give mere genanvendelse, da flere virksomheder vil
gøre brug af ordningen i stedet for
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mange forskellige containere/beholdere
fra privat renovatør med de nye sorteringskrav fra 2023.
Sortering af husholdningslignende affald
fra erhverv - Fokus på genanvendelse af
erhvervs affald under de lovpligtige miljøtilsyn.
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Initiativer
I det følgende beskrives de initiativer med tidsplan, som der vil blive arbejdet på i denne planperiode.
Der er både initiativer for husholdninger, erhverv, og kommunale institutioner og virksomheder.

Husholdninger, Erhverv og Kommunale institutioner og virksomheder

Adgangsregistrering på døgnåbne zoner
Idé
På de døgnåbne zoner ses ofte fejlsorteringer/afleveringer i form af dagrenovation, farligt affald og byggeaffald. Endvidere bliver der jævnligt i tidsperioder uden bemanding afleveret
store mængder haveaffald med lastbiler fra erhverv.
For at hjælpe borgere med sorteringsvejledning og få erhverv til at betale for brug af
genbrugsplads ønskes indført registrering af besøgende. Adgangsløsningen vil også kunne
bruges til den generelle adgang på genbrugspladserne.
Status
I dag er der fri adgang med video overvågning, som dog ikke kan aflæse nummerplade.
Aktivitet
2020
 Undersøge markedet for bedste løsning.
2021 - 2025
 Politisk behandling af forslag.
 Implementering af politisk beslutning.
Klima
Større andel af det genanvendelige kan genanvendes og giver derved mindre
belastning på klimaet, da produktion ud fra genanvendt affald bruger mindre
energi og færre jomfruelige ressourcer.
Verdensmål
Delmål 2.4: Kompost fra haveaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden
herunder jordforbedring med kulstof.
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke
forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 15.3: Kompost fra haveaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden
herunder jordforbedring med kulstof.
Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Initiativet vil forebygge de negative følger af affaldshåndteringen, idet fejlsorteringer minimeres og derved kan en større andel af det genanvendelige genanvendes.
Indgår i driften.
Assens Affald & Genbrug A/S / Assens Kommune
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Cirkulær fokus på genbrugspladserne
Idé
I sidste planperiode blev den nye struktur for genbrugspladser vedtaget og en del af pladserne
er allerede renoveret. Endvidere er der lavet døgnåbne zoner på en del pladser til aflevering
af haveaffald og genanvendeligt emballageaffald. Og de ændrede åbningstider er indført.
Nye pladser for Vissenbjerg, Haarby og Helnæs skal opføres i denne planperiode. Tillige skal
der findes en lokalitet til døgnåben plads i Barløseområdet. De sidste døgnåbne zoner ved
genbrugspladserne skal opføres.
De renoverede genbrugspladser giver god brugervenlighed for borgerne og bedre arbejdsforhold for genbrugsmedarbejderne. Indretningen af genbrugspladserne sker med fokus på
genbrug, sikkerhed og især genanvendelse, da det er containere til diverse genanvendelige
fraktioner, borgerne møder først.
Status
Genbrugspladsstruktur er vedtaget 26. august 2015. Revurderinger af de enkelte genbrugspladsers miljøgodkendelser pågår i takt med renoveringerne.
Aktivitet
2020 - 2021
 Implementering af Ny Haarby genbrugsplads, ny døgnåben på Helnæs.
2021 - 2025
 Implementering af Ny Vissenbjerg genbrugsplads, ny adgangsvej til Assens genbrugsplads, ny døgnåben i Barløseområdet, manglende døgnåbne zone.
Klima
Ved øget bevidsthed om genanvendelse indsamles der mere og vil generelt
give mindre belastning på klimaet, da produktion ud fra genanvendt affald bruger mindre energi og færre jomfruelige ressourcer.
Verdensmål
Delmål 2.4: Kompost fra haveaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden
herunder jordforbedring med kulstof.
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke
forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften. Mere miljørigtig transport giver mindre partikelforurening.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til
bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske
vækst.
Delmål 8.8: Renovering og nybygning af genbrugspladserne har stort fokus
på gode arbejdsforhold og sikkerhed for genbrugsmedarbejderne.
Delmål 11.6: 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: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på
affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Delmål 12.4: Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært herunder farligt affald, jo større sikkerhed for miljømæssig forsvarlig håndtering.
Delmål 12.5: Mere affald til direkte genbrug og genanvendelse og en øget
opmærksomhed hos borgerne på egne affaldsmængder vil samlet set give fald i
affaldsmængden.

Cirkulær økonomi

Økonomi
Ansvarlig

Delmål 15.3: Kompost fra haveaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden
herunder jordforbedring med kulstof.
Initiativet vil forebygge de negative følger af affaldshåndteringen, idet sorteringen på genbrugspladserne vil blive styrket og mere affald vil blive afleveret, når
pladserne er mere ensrettet og med udvidet åbningstider. Herved skabes mere
genbrug og genanvendelse, hvorved der spares på jordens ressourcer.
Indgår i driften.
Assens Affald & Genbrug A/S / Assens Kommune.
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Farvel til stort og småt brændbart
Idé
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. Genbrugsmedarbejderne på genbrugspladser er rigtig gode til at sortere en stor del af det genanvendelige fra, så
kommunens genbrugspladser ligger i top for alle genbrugspladser i DK med genanvendelse.
For at lette deres arbejde kan de 2 fraktioner nedlægges og i stedet indføre nye fraktioner
f.eks. - Uegnet til genanvendelse (sammensatte produkter, glasfiber, armeret plastpresenning) og Polstrede møbler (møbler fra stort brændbart).
Ved at fjerne de to brændbare containere bliver borgerne mere opmærksom på, om deres affald kan genanvendes frem for bare at tænke brændbart.
Status
Genbrugspladserne i Assens Kommune havde i 2019 en samlet genanvendelse
på 91,5 %. Gennemsnittet for 286 pladser i Danmark var 77 %. Glamsbjerg
genbrugsplads er topscore med 95 % genanvendelse af alt affald, som kommer
ind på pladsen.
Aktivitet
2023-2025
 Udarbejdelse af kommunikationsmateriale og nye skilte.
 Fejring af ibrugtagning af nye affaldsfraktioner.
Klima
Jo flere ressourcer til genbrug og genanvendelse, jo mindre belastning på klimaet.
Verdensmål
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke
forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til
bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske
vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på
affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.

Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Delmål 12.5: Mere affald til direkte genbrug og genanvendelse og en øget
opmærksomhed hos borgerne på egne affaldsmængder vil samlet set give fald i
affaldsmængden.
Initiativet vil sætte genbrug først, genanvendelse før energiudnyttelse og til sidst
deponering.
Indgår i driften.
Assens Affald & Genbrug A/S.
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Klimavenligt indsamlingsmateriel
Idé
Assens Forsyning vil i forbindelse med kommende udbud af indsamling afklare hvilke krav,
det er muligt at stille for klimavenligt indsamlingsmateriel. I det seneste udbud af indsamling
er der stillet krav om miljørigtig diesel (biodiesel), som umiddelbart kan anvendes på de køretøjer, der er på renovationsområdet i dag. Blandt andet er produktion af eldrevne komprimatorbiler meget dyr og der findes derfor ikke mange på markedet endnu. Endvidere er den
teknologiske udvikling utilstrækkelig, idet bilernes rækkevidde er for lille til vores geografisk
store kommune.
Assens Forsyning har taget de første skridt mod en minimering af deres klimabelastning med
indkøb af eldrevne fodervogne til flytning af personel og materialer internt på genbrugspladserne, en enkelt elbil samt 2 el-trucks og 2 el-stablere. De sigter efter i den løbende driftsudskiftning af læssemaskiner, at der er økofunktioner, som reducere diesel forbruget.
Status
Det nye udbud træder i kraft 1. april 2021 og kan forlænges til 31. marts 2024.
Aktivitet
2022 - 2024

Klima
Verdensmål
Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig



Afklaring af krav til klimavenligt indsamlingsmateriel i forbindelse med
genudbud af indsamlingsordninger.
 Politisk beslutning i forbindelse med serviceniveau i udbud.
Jo mere transport, der kan foregå med mindre klimabelastning end diesel, jo
bedre.
Delmål 3.9: Mere miljørigtig transport giver mindre partikelforurening.
Delmål 11.6: Mere miljørigtig transport giver mindre partikelforurening.
Jo mere genanvendeligt affald, der indsamles husstandsnært, jo mere bæredygtig produktion kan der opnås. Miljø- og klimabelastning fra den øgede transport skal helst ikke indvirke negativt her på.
Indgår i driften.
Assens Affald & Genbrug A/S / Assens Kommune.
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Husholdninger
Indsamling af 10 affaldsfraktioner
Idé
Assens Kommune skal senest 1. juli 2021 indføre særskilt indsamling af mad-, rest-, papir-,
pap-, plast-, glas-, metal- og mad- & drikkekartonsaffald tillige med farligt affald herunder
småt elektronik affald og batterier, samt tekstilaffald fra 2022. Ordningerne skal være i form af
henteordninger og omfatte husholdninger og sommerhuse. En del af fraktionerne må kombineres, hvor det ikke forringer genanvendelsen af affaldet. Hver affaldsfraktion skal mærkes
med piktogrammer. Strømliningen af affaldsindsamlingen gælder i hele Danmark og skal gøre
affaldssorteringen nemmere for borgerne.
Assens Kommune har fået dispensation for fristen til den 31. december 2022.
Den overordnede struktur for udformningen af indsamlingsordningerne skal besluttes herunder sammensætning af beholdertyper og fraktioner.
Status
I dag indsamles der husstandsnært dagrenovation, batterier, papir-, pap-, plast-,
glas- og metalaffald. Endvidere er der en frivillig ordning med miljøboks til farligt
affald, småt elektronik og batterier.
Aktivitet
2021
 Politisk behandling af forslag til ny indsamlingsløsning.
2021 - 2022
 Implementering af politisk beslutning, hvor endelig udformning af hver
ordning skal politisk behandles.
Klima
Jo mere indsamlet genanvendeligt affald, jo mindre belastning på klimaet.
Verdensmål
Delmål 2.4: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer tilbage
til jorden herunder jordforbedring med kulstof.
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 6.3: Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært, jo mindre
tendens til affaldsdumping.
Delmål 7.1: Både biogas og affaldsforbrænding bidrager til uafhængighed af fossile
brændstoffer. Biogas er vedvarende energikilde.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og
spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Delmål 12.3: Ved husstandsnær indsamling af madaffald øges borgernes fokus på
madspild og vil føre til minimering her af.
Delmål 12.4: Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært herunder
farligt affald, jo større sikkerhed for miljømæssig forsvarlig håndtering.
Delmål 12.5: Mere affald til direkte genbrug og genanvendelse og en øget opmærksomhed hos borgerne på egne affaldsmængder vil samlet set give fald i affaldsmængden.
Delmål 14.1: Ved husstandsnær indsamling af farligt affald, tekstiler og plastaffald
vil mikroplast i havet her fra minimeres, da borgere vil blive mere bevidst om affaldshåndtering og der ved vil affaldsdumpning minimeres.
Delmål 15.3: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.

Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Initiativet vil sikre mere genanvendeligt affald til genanvendelse i stedet for forbrænding og vil der ved indgå i det cirkulære kredsløb.
Indgår i driften.
Assens Kommune / Assens Affald & Genbrug A/S.
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Mad- og restaffaldsordning
Idé
Ordningen skal lægges fast i form med hensyn til eventuel udlevering af indendørs materiel
som mini beholder og poser til madaffaldet. Hvad der er defineret som madaffald og restaffald
er lagt fast i Affaldsbekendtgørelsen med tilhørende vejledninger.
Der skal tages stilling til om hjemmekompostering af madaffald fortsat skal være en mulighed.
Da dagrenovation deles op i madaffald og restaffald, vil ordningen for restaffald blive fastlag
samtidigt. Det forventes fortsat at være en mulighed at aflevere batterier i en pose på låget af
beholderen, idet borgerne har vænnet sig til løsningen.
For sommerhuse kan ordningen for en del af kalenderåret være som bringeordning, det vil
sige aflevering på affaldsø. For Baagø kan mad- og restaffald indsamles i én almindelig beholder, det vil sige i samme rum.
Der skal laves informationsmateriale og ske borgerinddragelse ved opsøgende arbejde f.eks.
betjente infoborde ved supermarkeder.
Status
I dag forbrændes madaffaldet, idet det er en del af dagrenovationen. Det er tilladt at hjemmekompostere.
Aktivitet
2021 – 2022
 Politisk behandling af mad- og restaffaldsordning.
 Udarbejdelse af informationsmateriale og borgerinddragelse.
 Indarbejde ny ordning i regulativet for husholdningsaffald.
2022 - 2025
 Opstart af ordninger.
Klima
Genanvendelse af 1 tons madaffald i form af biogasproduktion medfører en reduktion på ca. 0,1 tons CO2e. Endvidere giver det næringsstoffer tilbage til jorden, hvor ved der skal kunstgødes mindre. Kunstgødning belaster klimaet med
drivhusgasudledning og et stort energiforbrug ved produktionen.
Verdensmål
Delmål 2.4: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer tilbage
til jorden herunder jordforbedring med kulstof.
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 7.1: Både biogas og affaldsforbrænding bidrager til uafhængighed af fossile
brændstoffer. Biogas er vedvarende energikilde.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og
spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Delmål 12.3: Ved husstandsnær indsamling af madaffald øges borgernes fokus på
madspild og vil føre til minimering her af.
Delmål 12.5: Mere affald til direkte genbrug og genanvendelse og en øget opmærksomhed hos borgerne på egne affaldsmængder vil samlet set give fald i affaldsmængden.
Delmål 15.3: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.

Cirkulær økonomi

Økonomi
Ansvarlig

Initiativet vil sikre mere genanvendeligt affald til genanvendelse i stedet for forbrænding og vil der ved indgå i det cirkulære kredsløb. Ved biogasproduktion af
madaffaldet, kan næringsstoffer gives tilbage til jorden tillige med at der vil være
jordforbedring ved tilførsel af kulstof.
Indgår i driften.
Assens Kommune / Assens Affald & Genbrug A/S.
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Mad- og drikkekartonsordning
Idé
Ordningen skal lægges fast i form med hensyn til eventuel udlevering af poser. Hvad der er
defineret som mad- og drikkekartons affald er lagt fast i Affaldsbekendtgørelsen med til- hørende vejledninger. For sommerhuse kan ordningen for en del af kalenderåret være som bringeordning, det vil sige aflevering på genbrugsplads. For Baagø kan det hele året være en
bringeordning til Baagø Genbrugsplads ved havnen.
Der skal laves informationsmateriale og ske borgerinddragelse ved opsøgende arbejde f.eks.
betjente infoborde ved supermarkeder.
Status
I dag forbrændes mad- og drikkekartons affaldet, idet det er en del af dagrenovationen.
Aktivitet
2021 – 2022
 Politisk behandling af mad- og drikkekartonsordning.
 Udarbejdelse af informationsmateriale og borgerinddragelse.
 Indarbejde ny ordning i regulativet for husholdningsaffald.
2022 - 2025
 Opstart af ordning.
Klima
Ved genanvendelse af mad- og drikkekartoner øges mængderne af plast og
pap til genanvendelse, hvor ved produktion af ny plast og pap belaster klimaet
mindre ved brug af genanvendelige råvarer.
Verdensmål
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke
forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 6.3: Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært, jo
mindre tendens til affaldsdumping.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til
bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske
vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på
affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.

Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Delmål 12.5: Mere affald til direkte genbrug og genanvendelse og en øget
opmærksomhed hos borgerne på egne affaldsmængder vil samlet set give fald i
affaldsmængden.
Initiativet vil sikre mere genanvendeligt affald til genanvendelse i stedet for forbrænding og vil der ved indgå i det cirkulære kredsløb.
Indgår i driften.
Assens Kommune / Assens Affald & Genbrug A/S.
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Miljøboks for farligt affald, småt elektronik og batterier
Idé
Den røde miljøboks til farligt affald, småt elektronik og batterier blev indført i 2016 som en frivillig ordning. Ca. 30 % af husstandene er tilmeldt ordningen. I Affaldsbekendtgørelsen er der
nu et krav om, at alle husstande skal have særskilt indsamling af farligt affald, småt elektronik
og batterier husstandsnært i form af en henteordning. Miljøboksen skal derfor udrulles til
samtlige husstande. For sommerhusområder kan henteordningen erstattes af en bringeordning, det vil sige aflevering på genbrugsplads. For Baagø kan det hele året være en bringeordning til Baagø Genbrugsplads ved havnen.
Det forventes, at borgere skal bestille afhentning hos forsyningen elektronisk, som selv vil stå
for indsamlingen med ombytning. Hidtil er miljøbokse indsamlet sammen med dagrenovation,
men komprimatorbilen har ikke nok kapacitet. Endvidere kan forsyningen gøre det efter
forskrifterne for kørsel med farligt affald.
Hvad der er defineret som farligt affald, småt elektronik og batterier til henteordningen er fastlagt i Affaldsbekendtgørelsen med tilhørende vejledninger.
Status
I dag afleveres farligt affald, småt elektronik og batterier på genbrugspladserne,
og gennem den frivillige ordning med miljøboks.
Aktivitet
2021 – 2022
 Politisk behandling af ordning for farligt affald, småt elektronik og batterier.
 Udarbejdelse af informationsmateriale.
 Indarbejde ny ordning i regulativet for husholdningsaffald.
 Opstart af ordning.
Klima
Genbrug og genanvendelse af elektronik og batterier reducerer klimabelastningen fra udvinding af råstoffer, produktionsprocesser og affaldshåndtering herunder forbrænding. Ved særlig behandling af f.eks. kemikalier kan regenerering og
genanvendelse rumme CO2-besparelser.
Ved særskilt indsamling minimeres fejlsorteringer til restaffaldet og derved forbrænding på ikke egnede anlæg uden særlige rensefiltre.
Verdensmål
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 6.3: Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært, jo mindre
tendens til affaldsdumping.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og
spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Delmål 12.4: Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært herunder
farligt affald, jo større sikkerhed for miljømæssig forsvarlig håndtering.
Delmål 12.5: Mere affald til direkte genbrug og genanvendelse og en øget opmærksomhed hos borgerne på egne affaldsmængder vil samlet set give fald i affaldsmængden.
Delmål 14.1: Ved husstandsnær indsamling af farligt affald, tekstiler og plastaffald
vil mikroplast i havet her fra minimeres, da borgere vil blive mere bevidst om affaldshåndtering og der ved vil affaldsdumpning minimeres.

Cirkulær økonomi

Økonomi
Ansvarlig

Elektronik og batterier indeholder bl.a. en lang række kritiske råstoffer (EU´s liste over 30 kritiske råstoffer). Farligt affald indeholder også værdifulde ressourcer, der kan udvindes på særlige anlæg. Ved genbrug og genanvendelse reduceres behovet for jomfruelige naturressourcer.
Indgår i driften.
Assens Kommune / Assens Affald & Genbrug A/S.
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Tekstilaffald
Idé
Senest 1. januar 2022 skal tekstil indsamles hustandsnært ved husholdninger som en henteordning. Hvad der er defineret som tekstilaffald er lagt fast i Affaldsbekendtgørelsen, men vejledningen kommer først i 2021. For sommerhuse kan ordningen for en del af kalenderåret
være som bringeordning, det vil sige aflevering på genbrugsplads. For Baagø kan det hele
året være en bringeordning til Baagø Genbrugsplads ved havnen.
Hvis statens vejledning giver mulighed for det, forventes tekstilaffald indsamlet i poser med
piktogram sammen med miljøboks.
Det forventes, at borgere skal bestille afhentning hos forsyningen elektronisk, som selv vil stå
for indsamlingen.
Der skal laves informationsmateriale.
Status
I dag afleveres tekstilaffald på genbrugspladserne dels i container fra humanitære organisationer og dels i fraktionen Klude og tekstiler.
Aktivitet
2021 - 2022
 Politisk behandling af ordning for tekstilaffald.
 Udarbejdelse af informationsmateriale.
 Indarbejde ny ordning i regulativet for husholdningsaffald.
 Opstart af ordning.
Klima
Produktion af tekstiler er meget belastende for klimaet, idet det kræver mange
ressourcer som vand, kemikalier, fossilt materiale til syntetiske fibre og energi.
Mere genbrug og genanvendelse vil have positiv indflydelse på klimaet.
Verdensmål
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke
forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 6.3: Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært, jo
mindre tendens til affaldsdumping.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til
bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske
vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på
affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Delmål 12.5: Mere affald til direkte genbrug og genanvendelse og en øget
opmærksomhed hos borgerne på egne affaldsmængder vil samlet set give fald i
affaldsmængden.

Cirkulær økonomi

Økonomi
Ansvarlig

Delmål 14.1: Ved husstandsnær indsamling af farligt affald, tekstiler og
plastaffald vil mikroplast i havet her fra minimeres, da borgere vil blive mere bevidst om affaldshåndtering og der ved vil affaldsdumpning minimeres.
Mere direkte genbrug og genanvendelse vil mindske belastningen på naturressourcer. En del tekstiler anvendes i dag til industriklude og isolering, men tekstilaffald består af mange typer fibre og det giver udfordringer med genanvendelsen.
Indgår i driften.
Assens Kommune / Assens Affald & Genbrug A/S.
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Haveaffald
Idé
Affaldsbekendtgørelsen ligger op til at væsentlige dele af haveaffaldet bliver indsamlet særskilt senest 31. december 2023. Ordningen kan være enten bringe- eller henteordning. Endvidere er det med den nye bekendtgørelse blevet forbudt for alle at afbrænde haveaffald, dog
tilladt Skt. Hans aften på bål.
I dag har vi bringeordning til genbrugspladserne tillige med hjemmekompostering.
Der skal ses på om serviceniveauet skal øges med f.eks. beholder til henteordning, opsætning af store container i byområder i begrænset perioder, hvor der ikke er en døgnåben zone
1 plads eller afhentning af bundter med kranbil.
I dag tæller haveaffald ikke med i genanvendelsesprocenten.
Status
Haveaffald afleveres på genbrugspladserne, hjemmekompostering og afbrænding i landzone fra 1. oktober til 1. marts.
Aktivitet
2023
 Evaluere ordningen for haveaffald.
 Evt. politisk behandling.
Klima
Kompostering af haveaffald afgiver drivhusgassen metan og påvirker derfor klimaet. Staten vil i planperioden støtte undersøgelser for andre håndteringsløsninger f.eks. pyrolyse. Kompost af haveaffald fortrænger brug af spagnum og
kunstgødning, som begge giver væsentlige CO2-udledninger.
Verdensmål
Delmål 2.4: Kompost fra haveaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden
herunder jordforbedring med kulstof.

Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Delmål 15.3: Kompost fra haveaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden
herunder jordforbedring med kulstof.
Genanvendelse af haveaffald ved kompostering giver næringsstoffer tilbage til
jorden tillige med jordforbedring
Indgår i driften.
Assens Kommune / Assens Affald & Genbrug A/S.
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Fællesløsninger for sommerhusområder
Idé
Der er etableret fællesløsninger som affaldsøer med igloer til papir, pap, blød plast, hård
plast, metal og glas. Dagrenovation afhentes ved sommerhusene. Med den nye affaldsbekendtgørelse skal løsningen udvides med indsamling af mad-, rest-, mad- & drikkekartonsog tekstilaffald tillige med farligt affald, småt elektronik og batterier.
Fra sidste planperiode mangler der gennemgang af vejenes beskaffenhed og andelen af helårsbeboelse i områderne.
For sommerhuse må husstandsnær indsamling gerne foregå ved fælles affaldsøer inden for
rimelig gåafstand og stadig blive betragtet som en henteordning. Dog må indsamling af
farligt affald, småt elektronik og batterier erstattes af en bringeordning, hvis undersøgelse af
bytteskabe viser sig at være en for dyr løsning til affaldsøerne.
Status
Der mangler løsning for indsamling af 5 fraktioner.
Aktivitet
2021 - 2022

Klima
Verdensmål

 Evaluering af vejenes beskaffenhed og andel af helårsbeboelse.
 Politisk behandling,
 Implementering af politisk beslutning.
Jo mere indsamlet genanvendeligt affald, jo mindre belastning på klimaet.
Delmål 2.4: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer tilbage
til jorden herunder jordforbedring med kulstof.
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 6.3: Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært, jo mindre
tendens til affaldsdumping.
Delmål 7.1: Både biogas og affaldsforbrænding bidrager til uafhængighed af fossile
brændstoffer. Biogas er vedvarende energikilde.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og
spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Delmål 12.3: Ved husstandsnær indsamling af madaffald øges borgernes fokus på
madspild og vil føre til minimering her af.
Delmål 12.4: Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært herunder
farligt affald, jo større sikkerhed for miljømæssig forsvarlig håndtering.
Delmål 12.5: Mere affald til direkte genbrug og genanvendelse og en øget opmærksomhed hos borgerne på egne affaldsmængder vil samlet set give fald i affaldsmængden.
Delmål 14.1: Ved husstandsnær indsamling af farligt affald, tekstiler og plastaffald
vil mikroplast i havet her fra minimeres, da borgere vil blive mere bevidst om affaldshåndtering og der ved vil affaldsdumpning minimeres.
Delmål 15.3: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.

Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Initiativet vil sikre mere genanvendeligt affald til genanvendelse i stedet for forbrænding og vil der ved indgå i det cirkulære kredsløb.
Indgår i driften.
Assens Affald & Genbrug A/S / Assens Kommune.
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7 genbrugsøer i Assens indre by
Idé
I sidste planperiode blev det vedtaget at etablere 7 genbrugsøer i Assens indre by, som i dag
har sække-løsning for indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald, da boligerne
ikke har direkte adgang til baggård eller portrum. De er derfor ikke omfattet af den nye
ordning for genanvendeligt emballageaffald med 2-delte beholdere. Projekteringen af de 7
genbrugsøer pågår og udbud af nedgravede container forventes udsendt i 2021 tillige med
etableringen af de 7 genbrugsøer. Sorteringen vil være efter den nye indsamlingsløsning.
Status
Sækkeløsning for indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald, mulighed for miljøboks.
Aktivitet
2021 - 2022
 Projektering og udbud.
 Etablering af 7 genbrugsøer.
Klima
Jo mere indsamlet genanvendeligt affald, jo mindre belastning på klimaet.
Verdensmål

Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke
forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 6.3: Jo nemmere affaldssortering for borgerne husstandsnært, jo
mindre tendens til affaldsdumping.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til
bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske
vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på
affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Delmål 12.5: Mere affald til direkte genbrug og genanvendelse og en øget
opmærksomhed hos borgerne på egne affaldsmængder vil samlet set give fald i
affaldsmængden.

Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Delmål 14.1: Ved husstandsnær indsamling af farligt affald, tekstiler og
plastaffald vil mikroplast i havet her fra minimeres, da borgere vil blive mere bevidst om affaldshåndtering og der ved vil affaldsdumpning minimeres.
Initiativet vil sikre mere genanvendeligt affald til genanvendelse i stedet for forbrænding og vil der ved indgå i det cirkulære kredsløb.
Indgår i driften.
Assens Affald & Genbrug A/S / Assens Kommune.
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Nedgravede løsninger for mad- og restaffald i Assens indre by
Idé
I sidste planperiode blev det vedtaget at etablere 7 genbrugsøer i Assens indre by, som i dag
har sække-løsning for indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald, da boligerne
ikke har direkte adgang til baggård eller portrum. Der skulle ventes med en løsning for dagrenovation.
Ved et forprojekt skal det undersøges hvor mange nedgravede affaldscontainere, der vil være
behov for, når samme område som for de 7 genbrugsøer skal dækkes. Gåafstanden skal
være kortere end for genbrugsøerne, ca. 50-100 m. Økonomien skal ligeledes afdækkes og
ses i forhold til udlevering af 2-delt beholder til hver husstand.
Status
I dag forbrændes madaffaldet, idet det er en del af dagrenovationen. Det er tilladt at hjemmekompostere.
Aktivitet
2021 - 2022
 Forprojekt udarbejdes.
 Politisk beslutning.
 Implementering af politisk beslutning.
Klima
Genanvendelse af 1 tons madaffald i form af biogasproduktion medfører en reduktion på ca. 0,1 tons CO2e. Endvidere giver det næringsstoffer tilbage til jorden, hvor ved der skal kunstgødes mindre. Kunstgødning belaster klimaet med
drivhusgasudledning og et stort energiforbrug ved produktionen.
Verdensmål
Delmål 2.4: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer
tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke
forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 7.1: Både biogas og affaldsforbrænding bidrager til uafhængighed af
fossile brændstoffer. Biogas er vedvarende energikilde.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til
bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske
vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på
affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Delmål 12.3: Ved husstandsnær indsamling af madaffald øges borgernes
fokus på madspild og vil føre til minimering her af.
Delmål 12.5: Mere affald til direkte genbrug og genanvendelse og en øget
opmærksomhed hos borgerne på egne affaldsmængder vil samlet set give fald i
affaldsmængden.

Cirkulær økonomi

Økonomi
Ansvarlig

Delmål 15.3: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.
Initiativet vil sikre mere genanvendeligt affald til genanvendelse i stedet for forbrænding og vil der ved indgå i det cirkulære kredsløb. Ved biogasproduktion af
madaffaldet, kan næringsstoffer gives tilbage til jorden tillige med jordforbedring
ved tilførsel af kulstof.
Indgår i driften.
Assens Kommune / Assens Affald & Genbrug A/S.
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Gebyrstruktur
Idé
Vores gebyrstruktur for renovation er blevet meget uoverskuelig. Når der skal til at indsamles
flere fraktioner ved husstande, vil det være klogt at lave en mere simpel gebyrstruktur for
borgerne. Det kunne f.eks. bestå af et grundgebyr og et restaffaldsgebyr. Grundgebyret
kunne f.eks. dække alle andre fraktioner end mad- og restaffald, herunder genbrugsplads.
Det vil være upraktisk at skulle skifte beholderstørrelse for f.eks. genanvendelige fraktioner,
idet det ville kræve en stor lagerbeholdning. Her kunne der i stedet skrues på tømningsintervallet. For mad- og restaffald ville det være bedst egnet med skift af beholderstørrelse, idet
tømningsintervallet er maksimalt 14 dage.
Regnskabsmæssigt vil være enkelt ordning skulle opgøres hver for sig for at overholde
kravene i affaldsbekendtgørelsen.
Dispensationsmuligheder for beholderordningerne skal i samme forbindelse efterses. Alle
tilkøb skal ligeledes evalueres herunder sommertømning.
Status
I dag er hver enkelt ordning med muligheder for beholderstørrelser anført i gebyrbladet inkl. andre tilkøbsmuligheder. Den enkelte borgers regning kan derfor
forekomme uoverskuelig.
Aktivitet
2021 - 2022
 Evaluering af gebyrstruktur.
 Politisk behandling af forslag til ny struktur.
 Implementering af politisk beslutning.
Klima
Ingen indflydelse.
Verdensmål
Ingen indflydelse.
Cirkulær øko- Ingen indflydelse.
nomi
Økonomi
Indgår i driften.
Ansvarlig
Assens Kommune / Assens Affald & Genbrug A/S.
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Husholdninger og Kommunale institutioner og virksomheder
Skole – virksomheds samarbejde
Idé
I dag er affaldsforebyggelse, affaldshåndtering og bæredygtighed en del af undervisningen i
folkeskolen. Vi støtter op om det med skolebesøg på genbrugspladserne og i Forsyningsparkens undervisningslokaler, hvor der gøres brug af Miljøstyrelsens undervisningsmateriale.
Der lægges vægt på affaldsforebyggelse, ressourcernes kredsløb ved direkte genbrug og
genanvendelse og affaldssorterings reglerne i Assens Kommune.
Forsyningen er medlem af Affald.dk, som har relevant materiale til skolebrug. IndStatus
satsen har været øget og mere målrettet med ca. 50 skoleklasser på besøg på genbrugspladserne om året.
Aktivitet
 Evaluering af hidtidig indsats og plan for videre forløb
2021 - 2025
 Udarbejdelse af informationsmateriale med beskrivelse af skolebesøg og
eksempler på, hvad besøgene kan indeholde, og hvordan klasserne kan
forberede sig hjemmefra.
 Afholdelse af skolebesøg på genbrugspladserne og i Forsyningsparkens
undervisningslokaler.
Jo bedre børn og unge bliver klædt på til at opnå viden om ressourcernes kredsløb
Klima
og affaldsforebyggelse, jo længere tid holdes ressourcerne i omløb. Hvis genbrug
ikke er muligt, lærer eleverne at affaldssortere til genanvendelse, så ressourcerne
bruges længst muligt og dermed mindre belastning på klimaet.
Verdensmål
Delmål 3.9: Mere viden hos børn og unge om affaldsforebyggelse, affaldssortering,
genbrug og genanvendelse vil reducere forurening af luft, vand og jord fra forkert affaldshåndtering.
Delmål 4.7: Mere viden hos børn og unge om affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse af affald understøtter en bæredygtig livsstil.
Delmål 6.3: Jo nemmere affaldssortering for børn og unge husstandsnært og i institutioner, jo mindre tendens til affaldsdumping.
Delmål 8.4: Mere affaldsforebyggelse, direkte genbrug og genanvendelse af affald
medvirker til bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske vækst.
Delmål 11.6: Mere affaldsforebyggelse og genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr.
indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldsforebyggelse og affaldssortering giver større fokus hos
børn og unge på eget forbrug og spild herunder madspild.
Delmål 12.3: Ved husstandsnær indsamling af madaffald øges børn og unges fokus
på madspild og vil føre til minimering her af.
Delmål 12.4: Jo nemmere affaldssortering for børn og unge husstandsnært inkl. farligt affald og tilsvarende i institutionerne, jo større sikkerhed for miljømæssig forsvarlig
håndtering.
Delmål 12.5: Mere affaldsforebyggelse, affald til direkte genbrug og genanvendelse
og en øget opmærksomhed hos børn og unge på egne affaldsmængder vil samlet set
give fald i affaldsmængden.
Delmål 14.1: Ved husstandsnær indsamling af farligt affald, tekstiler og plastaffald
vil mikroplast i havet her fra minimeres, da børn og unge vil blive mere bevidste om affaldshåndtering og affaldsdumpning vil minimeres.

Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Initiativet lærer børn og unge at se affald som en ressource, der kan gå til direkte
genbrug og genanvendelse, og giver dem et større fokus på det cirkulære kredsløb.
Indgår i driften.
Assens Affald & Genbrug A/S.
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Erhverv og Kommunale institutioner og virksomheder

Mere simpel betalingsmodel for erhverv på genbrugspladser
Idé
Der er i dag 2 betalingsformer for erhverv på genbrugspladserne – abonnementsordning
(mærkat) og klippekort. Og Id-kort løsning for små servicevirksomheder, viceværter og ansatte på plejehjem, hvor de kan aflevere affald på vegne af borgere, idet borgere betaler for
genbrugspladsordningen.
Arbejdsbelastningen for genbrugsmedarbejderne med adgangskontrol af erhverv er derfor
blevet for tidskrævende.
Der skal udvikles en mere simpel betalingsmodel, hvor der vil blive gjort brug af erfaringer fra
andre kommuner.
F.eks. kan nummerpladekontrol sammen med elektronisk registreringer om betaling give
automatisk adgang. Her ved vil gratister også kunne nås.
Status
Adgangskontrol af erhverv bruger mange ressourcer og kan give uheldige situationer for genbrugsmedarbejderne.
Aktivitet
2020 - 2021
 Undersøgelse af betalingsmodeller.
2021 - 2025
 Politisk behandling af forslag til ny betalingsmodel.
 Implementering af politisk beslutning.
Klima
Jo flere ressourcer til genbrug og genanvendelse, jo mindre belastning på klimaet.
Verdensmål
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke
forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til
bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske
vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.

Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får borgerne på eget forbrug og spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på
affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Initiativet vil give genbrugsmedarbejdere mere tid til at sortere fejlanbragt affald,
hvilket vil give mere direkte genbrug og genanvendelse af ressourcerne.
Indgår i driften.
Assens Affald & Genbrug A/S / Assens Kommune.
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Kommunale institutioner og virksomheder

10 affaldsfraktioner ved kommunale institutioner og virksomheder
Idé
Alle virksomheder herunder kommunale institutioner og virksomheder skal senest 31.
december 2022 sortere deres husholdningslignende affald i mad-, rest-, pap-, papir-, glas-,
metal-, plast- og mad- & drikkekartons-affald. Endvidere skal de sortere farligt affald, hvilket
allerede sker i dag og er dækket af en kommunal ordning.
Affaldsbeholderne skal mærkes med de samme piktogrammer som for husholdninger.
Alt andet affald til materialegenanvendelse skal også sorteres ud i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.
I det nuværende udbud for affaldsindsamling fra kommunale institutioner og virksomheder er
der option på indsamling af madaffald. Det vil fortsat være tilladt at benytte husholdningsordninger for genanvendeligt affald, blot de er etableret som henteordninger. Her ved kan de
manglende fraktioner dækkes – madaffald, mad- & drikkekartonsaffald og tekstiler.
Status
Ved indførsel af det nye udbud er der krav om at sortere særskilt i brændbart,
papir, pap, metal, glas, plast, træ og sikkerhedsmakulering. De fleste steder er i
dag dækket ind dels ved renovatør på udbuddet og dels ved genbrugsplads og
2-delt beholder ved forsyningen.
Aktivitet
2022
 Implementere indsamlingsløsning ved alle kommunale institutioner og
virksomheder ved kontakt med det enkelte sted for den bedst egnede
løsning.
Klima
Mere udsortering af genanvendeligt affald fra virksomhederne vil minimere klimabelastningen.
Verdensmål
Delmål 2.4: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer
tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke
forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 7.1: Både biogas og affaldsforbrænding bidrager til uafhængighed af
fossile brændstoffer. Biogas er vedvarende energikilde.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til
bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske
vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får medarbejdere og borgere på eget forbrug og spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk
perspektiv på affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Delmål 12.4: Jo nemmere affaldssortering for medarbejdere og borgere herunder farligt affald, jo større sikkerhed for miljømæssig forsvarlig håndtering.
Delmål 15.3: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.
Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Initiativet vil sikre mere genanvendeligt affald til genanvendelse i stedet for forbrænding og vil der ved indgå i det cirkulære kredsløb.
Egen betaling af den enkelte kommunale institution og virksomhed.
Assens Kommune.
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Erhverv

Sortering af husholdningslignende affald fra erhverv
Idé
Alle virksomheder skal senest 31. december 2022 sortere deres husholdningslignende affald i
mad-, rest-, pap-, papir-, glas-, metal-, plast- og mad- & drikkekartons-affald. Endvidere skal
de sortere farligt affald fra, hvilket allerede sker i dag og er dækket af en kommunal ordning.
Affaldsbeholderne skal mærkes med de samme piktogrammer som for husholdninger.
Alt andet affald til materialegenanvendelse skal også sorteres ud i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.
Hvert år udfører Assens Kommune en række lovpligtige miljøtilsyn på virksomhederne. Ved
disse tilsyn vil der blive fokuseret på virksomhedernes sortering af affald og informeret om de
nye krav. Tilsynsmedarbejderne vil få undervisning i de nye reglerne for sortering af affald,
således at de kan vejlede virksomhederne.
Det forventes, at staten laver informationskampagner til virksomhederne.
Status
I dag fokuseres mest på håndteringen af farligt affald herunder opbevaring og
bortskaffelse.
Aktivitet
2022
 Undervisning af tilsynsmedarbejdere.
 Eventuelt udarbejdelse af vejledningsfolder.
Klima
Mere udsortering af genanvendeligt affald fra virksomhederne vil minimere klimabelastningen.
Verdensmål
Delmål 2.4: Kompost fra biogasproduktion af madaffald giver næringsstoffer
tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.
Delmål 3.9: Mere genanvendelse af affald giver mindre forbrænding af ikke
forbrændingsegnet affald og deraf emissioner til luften.
Delmål 7.1: Både biogas og affaldsforbrænding bidrager til uafhængighed af
fossile brændstoffer. Biogas er vedvarende energikilde.
Delmål 8.4: Mere direkte genbrug og genanvendelse af affald medvirker til
bæredygtigt forbrug og produktion, og bidrager til afkobling fra den økonomiske
vækst.
Delmål 11.6: Mere genanvendelse af affald tillige med en reduktion i affaldsmængderne medvirker til reduktion af den negative miljøbelastning pr. indbygger.
Delmål 12.2: Mere affaldssortering, jo større fokus får virksomhederne på
eget forbrug og spild herunder madspild. Et større cirkulært økonomisk perspektiv på affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
Delmål 12.4: Jo nemmere affaldssortering for virksomhederne herunder farligt affald, jo større sikkerhed for miljømæssig forsvarlig håndtering.

Cirkulær økonomi
Økonomi
Ansvarlig

Delmål 15.3: Kompost fra biogasproduktion af madaffald og fra haveaffald
giver næringsstoffer tilbage til jorden herunder jordforbedring med kulstof.
Initiativet vil forebygge de negative følger af affaldshåndteringen, idet alle virksomheder skal sortere genanvendeligt affald ud, hvorved der vil spares på jordens ressourcer og materialerne vil kunne genanvendes.
Indgår i miljøtilsyns arbejdet, som er brugerbetalt.
Assens Kommune.
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Fremtidsprognose
Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for kommunens affaldssystem. Ændringer i affaldsmængden i en periode stiller kapacitetskrav til de modtage- og behandlingsanlæg, som kommunen
benytter. Det er derfor vigtigt for kommunen at forholde sig til den forventede udvikling i affaldsmængderne. Nedenstående diagram viser den samlede affaldsudviklingen i perioden 2014- 2018 for husholdninger, kommunens institutioner og virksomheder, og erhverv sammenholdt med udviklingen for boligmassen og befolkningen.

Affaldsudvikling 2014 - 2018
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Boligmassen er steget 2 % og befolkningen er steget 0,7 % i perioden, hvor tendensen for den samlede
affaldsmængde er steget med 20 %. Det viser, at der ikke er sket en afkobling mellem forbrug og affaldsmængder. Men tendensen for genanvendelse er stigende og deponeringsegnet er faldende, dog med et
atypisk år i 2017, hvor erhverv er registreret med forholdsvis meget til deponering og tilsvarende mindre
til genanvendelse. Det kan være registreringsfejl i ADS. Forbrænding er svagt stigende og mængden til
særlig behandling er næsten halveret.
Der forventes derfor samlet set i hele planperioden en stigende mængde affald til genanvendelse og faldende mængder affald til forbrænding, deponering og særlig behandling i Assens Kommune. Samlet forventes en afkobling mellem forbrug og affaldsmængder i planperioden grundet det store fokus på genbrug, genanvendelse og klimabelastning i disse år i Assens Kommune. Det vil give et større cirkulært
økonomisk perspektiv på affaldshåndteringen med øget genanvendelse og direkte genbrug.
For at nå genanvendelsesmålene for 2030 og 2035, hvor det er den reelle genanvendelse, der skal ses
på, er Assens Kommune i samarbejde med de andre fynske kommuner i gang med at se på et udbud til
et eftersorteringsanlæg for restaffald og eventuelle andre fraktioner. Et eftersorteringsanlæg vil kunne
udsortere en stor del af plast, papir og metal, som er i restaffaldet. Her ved kan genanvendelsesprocenten øges.
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Organisation
Siden 28. april 2009 har affaldsområdet i Assens
Kommune været organiseret i to dele, selvom
det ikke er et lovkrav. Det er derfor Byrådet, som
skal godkende alle serviceændringer og nye
ordninger på affaldsområdet.
Myndighedsdelen varetages af kommunens administration i Miljø og Natur. Myndighedsopgaverne er blandt andet udarbejdelse af affaldsplan, udarbejdelse af regulativer, behandling af
klagesager, anvisning af affald, vejledning om
affald og tilsyn.
Driftsdelen varetages af Assens Affald & Genbrug A/S, som er et datterselskab af Assens
Forsyning A/S. Assens Forsyning A/S er et 100
% ejet kommunalt aktieselskab, som har tilknyttet datterselskaber til varetagelse af kommunens
driftsområder for vand, spildevand og affald.
Assens Affald & Genbrug A/S varetager alle
driftsopgaverne på affaldsområdet herunder indsamling af dagrenovation, genanvendeligt emballageaffald og storskrald for husholdninger,
drift af genbrugspladser og affaldsøer, indsamling af farligt affald og klinisk risikoaffald for erhverv, og drift af tømningsordning for olie- og
benzinudskillere samt sandfang for erhverv.

Modtage- og behandlingsanlæg
Assens Kommune har kontrakter eller leveringsaftaler med flere modtage- og behandlingsanlæg
for at sikre tilstrækkelig kapacitet til affaldshåndteringen i kommunen for både husholdningsaffald og erhvervsaffald.
Kontrakterne og leveringsaftalerne genudbydes
eller forhandles løbende ved udløb afhængig af
beløbsstørrelsen.
Alle modtage- og behandlingsanlæg ligger uden
for kommunen. Det er derfor kun genbrugspladserne, som kommunen har tilsynspligt på.

Assens Affald & Genbrug A/S har i 2020 haft udbud af kørsel fra genbrugspladser og tømningskørsel for olie- og benzinudskillere samt sandfang. I 2021 er der lavet udbud af indsamling af
dagrenovation, indsamling af genanvendeligt
emballageaffald og indsamling af farligt affald og
klinisk risikoaffald. I løbet af 2021 kommer der
udbud på sortering af genanvendelig emballageaffald og indkøb af 2-delte beholdere i samarbejde med andre fynske kommuner. Udbud af
indsamling og behandling af madaffald vil blive
sat i værk, når der er truffet politisk afgørelse.

Deponeringsanlæg

Assens Affald & Genbrug A/S står selv for indsamling af storskrald og sorteringen her af.

I 2018 leverede vi 49 tons deponeringsegnet
husholdningsaffald til Odense Nord Miljøcenter.
Erhverv afleverede 25 360 tons deponeringsegnet affald til både Odense Nord Miljøcenter og
jyske deponeringsanlæg grundet kommunens
geografiske beliggenhed. Vi forventer at have et
kapacitetsbehov på 15 000 tons deponeringsegnet affald pr. år i hele planperioden fra husholdninger og erhverv til Odense Nord Miljøcenter.
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Assens Kommune leverer alt deponeringsegnet
husholdningsaffald såsom PCB affald, asbest,
eternit, stenuld, mineraluld og ikke-genanvendeligt PVC, og anviser alt deponeringsegnet erhvervsaffald til Odense Nord Miljøcenter.
Odense Nord Miljøcenter er godkendt til at modtage mineralsk affald, inert affald samt farligt affald til deponi. Deponiet har kapacitet til 10 mio.
m3 affald og kapaciteten forventes at række indtil år 2100 med de nuværende leverandører.

Forbrændingsanlæg
Assens Kommune leverer alt forbrændingsegnet
husholdningsaffald såsom dagrenovation og
brændbart, og anviser alt forbrændingsegnet erhvervsaffald til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi
A/S affaldsanlæg.

hos forsyningen for benyttelse af hovedpladserne, og kan aflevere affald svarende til mængden fra en husholdning mod betaling.

Affaldsanlægget er et dedikeret affaldsforbrændingsanlæg. Anlægget har en kapacitet på
289.000 tons affald pr. år på tre linjer. I 2017
blev anlægget ombygget med installation af røggaskondensorer og varmepumper, hvilket har
hævet varmeproduktionen væsentligt.
I 2018 leverede vi 10 360 tons forbrændingsegnet husholdningsaffald og erhverv afleverede 9
668 tons til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Vi
forventer at have et kapacitetsbehov på 11.000
tons forbrændingsegnet affald pr. år i hele planperioden fra husholdninger og erhverv.
Assens Kommune har leveringsaftale på 12 400
tons forbrændingsegnet affald til udgangen af
2022 med Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S.
Herefter skal der laves et nyt udbud. Miljøstyrelsen har vurderet, at den nuværende forbrændingskapacitet for affald i Danmark er for stor og
der vil derfor blive nedlagt forbrændingsanlæg i
planperioden.

Genbrugspladser
Assens Kommune har 6 genbrugspladser fordelt
over hele kommunen, hvor kapaciteten svarer til
behovet. Assens, Haarby og Vissenbjerg er supergenbrugscentre, hvor alle fraktioner kan afleveres og med de længste åbningstider (afhænger af miljøgodkendelse). Glamsbjerg, Tommerup og Aarup er minigenbrugscentre og der kan
ikke afleveres farligt affald, asbestaffald og PCBbygningsaffald. De har kortere åbningstider.
Endvidere vil alle 6 genbrugspladser med tiden
få en døgnåben zone til haveaffald og genanvendeligt affald. Der er etableret døgnåben genbrugsplads på Helnæs og der vil også blive
etableret en plads i Barløse området.
Alle typer husholdningsaffald på nær dagrenovationsaffald og madvarer kan afleveres på genbrugspladserne. Erhverv kan frivilligt tilmelde sig
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Liste over væsentlige sorterings- og
behandlingsanlæg
I nedenstående skema er de affaldsanlæg, der
ud over forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg modtager væsentlige mængder affald fra
Assens Kommune, vist.

Affaldsanlæg

Der er for hvert enkelt anlæg angivet hvilke affaldstyper, der modtages og hvilken behandling,
de efterfølgende afsættes til.

Fraktion

Behandling

Gemidan
Dansk Genknus ApS

Træstubbe og trærødder
Beton, tegl og andet byggeaffald

Dansk Genknus ApS
Dansk Genknus ApS

Trykimprægneret træ
Træ til genbrug

Dansk Genknus ApS

Sofaer m.m.
Kølemøbler, hårde hvidevarer,
skærme og småt elektronik
Kabler, flasker og husholdningsglas
Dæk m/u fælge

Genanvendelse og forbrænding

Jern og metal

Sortering og genanvendelse

Akkumulatorer

Genanvendelse og deponi

Dansk Producent Ansvarssystem
Marius Pedersen A/S
STENA Recycling A/S
H.J. Hansen Genvindingsindustri
A/S
H.J. Hansen Genvindingsindustri
A/S
H.J. Hansen Genvindingsindustri
A/S
Humanitære organisationer
Odense Affaldssortering A/S
Reconor-gruppen
Munck Gruppen A/S
STENA Recycling A/S
Genknus & Kabell A/S
Genknus & Kabell A/S
Sandholt Lyndelse Miljøcenter
Sandholt Lyndelse Miljøcenter
Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD)
STENA Recycling A/S
STENA Recycling A/S
Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD)

Nedknusning og forbrænding
Sortering og genanvendelse
Speciel forbrænding med genanvendelse af metal
Sortering og genanvendelse

Genanvendelse, forbrænding og deponi
Sortering og genanvendelse
Genanvendelse

CD'er og DVD'er
Genanvendelse
Møbler, andet genbrugeligt, tøj og
sko
Direkte genbrug
Hård plast
Genanvendelse
Sortering, genanvendelse og forbrænGips
ding
Asfalt
Genanvendelse
PCB affald, farligt affald
Speciel behandling
Vinduesglas
Genanvendelse
Sortering, genanvendelse og forbrænVinduesglas forurenet med PCB
ding
Jord, sten og grus
Direkte genbrug og deponi
Haveaffald
Kompostering
Træstubbe og trærødder
Forbrænding
Papir, pap og plastfolie
Sortering og genanvendelse
Farligt affald og klinisk risikoaffald Speciel behandling
Haveaffald

Kompostering
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Økonomi
Den samlede økonomi for renovationsområdet i kommunen består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og affaldsanlæg, og til administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning, herunder til at gennemføre de initiativer, affalds- og ressourceplanen indeholder.
For det samlede affaldsområde har udviklingen været som nedenstående for perioden 2014 - 2019:
Samlet affaldsområde
Omsætning [tkr.]

2014

2015

2016

2017

2018

2019

18.718

19.225

18.862

21.559

23.463

24.134

3

-2

14

9

3

Stigning pr. år [%]

For de enkelte ordninger har årsresultatet været som nedenstående for perioden 2014 - 2019:
Affaldsordning
[tkr.]
Dagrenovation
Genbrugsplads
husholdning
Genbrugsplads erhverv
Genbrugsbeholder
Tømningsordning
OBU

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.794

1.098

1.551

402

142

1.126

-2.024

-256

4.523

4.605

3.746

458

38

53

101

117

45

93

8.438

11.224

9.162

7.332

5.947

4.895

104

157

17

17

28
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Genbrugsplads husholdning indeholder ordningerne for farligt affald, miljøboks og storskrald.
Både den totale omsætning og årsresultaterne for de enkelte ordninger viser tydeligt, at affaldsområdet
er en svær størrelse at forudsige præcis. Det er variabler som affaldsmængder, befolknings sammensætning, købekraft og samfundets økonomiske udvikling, der skal gisnes om for at fastsætte gebyrstørrelser.
Affaldsområdet skal hvile økonomisk i sig selv set over en årrække og ud fra dette princip fastsættes alle
takster og administrationsbidrag. Det betyder, at de penge, der kommer ind via gebyr, kun må bruges på
affaldsområdet. Et eventuel overskud skal betales tilbage til borgerne og virksomhederne, ved at gebyrerne i en periode sættes lavere end de faktiske udgifter.
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Konsekvenser af planen
Ifølge bestemmelserne i Affaldsaktørbekendtgørelsens20 kapitel 5 kan omkostningerne til initiativerne gebyrlægges.
Størstedelen af initiativerne for perioden 2020 –
2025 vil med deres budgetter påvirke gebyrstørrelsen. En del vil kræve indkøb af nye beholdere, udbud af indsamling og behandling. Implementeringen af genbrugspladsstrukturen vil
også i denne planperiode medføre udgifter til
etablering, renovering og ombygning. Implementeringen af nedgravede affaldsøer i Assens indre
by vil ligeledes medføre udgifter til indkøb af
container, etablering og efterfølgende tømning.
Alle udgifter dækkes i første omgang ved optagelse af lån, således at udgifterne ikke medfører
voldsomme gebyrstigninger, men kan tages over
en årrække.
De fleste initiativer lægger op til at udsortere
mere genanvendeligt affald fra restaffaldet. En
del genanvendeligt kan sælges og en del skal
der betales for at komme af med. Dog vil det
give mere indsamlingskørsel, men da langt mindre affald skal sendes til forbrænding, forventes
det på sigt at medføre lavere gebyr for borgerne,
tidshorisonten er ca. 10 år. Da forventes det, at
der er etableret et marked for anvendelse af det
genanvendelige affald på lige fod med jomfruelige ressourcer. Affald til genanvendelse er fritaget for statsafgift.
Økonomien for indsatsen i perioden 2026 –
2032 forventes ikke at ville adskille sig væsentligt fra økonomien for den indsats, der planlægges gennemført for perioden 2020 – 2025. Det
må forudses, at der stadig vil være brug for initiativer, der kan forebygge dannelsen af affald og
sikre, at affaldsordningerne fungerer optimalt.
De målsætninger, der gælder for planperioden
2020 – 2025 må forventes også at skulle gælde
for perioden 2026 – 2032 med de ændringer og
justeringer, lovgivningen måtte kræve.

Miljøvurdering
I henhold til Miljøvurderingsloven23 skal der udføres en afgrænsning af affalds- og ressourceplanen. Det gøres ved en screeningen, som giver et skøn over, om konkrete planforslag har
væsentlige miljømæssige konsekvenser i forhold
til en række miljøparametre herunder flora,
fauna, kulturarv, grundvand, særlige naturområder, støj, klimatiske forhold m.v.
Miljøscreeningen bygger på eksisterende miljøoplysninger for affaldsområdet og er en slags
miljøstatus. Miljøscreeningen bruges til at få
klarlagt, om der skal foretages en yderligere miljøvurdering, hvor der foretages nye undersøgelser og udarbejdes en tilhørende miljørapport.
Hvis resultatet af screeningen viser, at der ikke
er nogen væsentlige miljømæssige konsekvenser, bliver der ikke udarbejdet en miljørapport.
Beslutningen om ikke at udarbejde en miljørapport skal i offentlig høring. Dette gøres i forbindelse med affalds- og ressourceplanens 8 ugers
offentlige høring.
Langt de fleste initiativer i affalds- og ressourceplanen handler om at påvirke borgere og virksomheder til adfærdsændringer med hensyn til
sortering og bortskaffelse af affald, og indførsel
af nye indsamlingsordninger. De nye ordninger
er ikke fastlagt, men skal efterfølgende besluttes
politisk. De kan medføre fysiske forandringer
f.eks. nedgravede affaldssystemer eller igloer.
Affalds- og ressourceplanen indeholder ingen
konkrete planer om større anlægsprojekter, men
renoveringer/nybygninger af genbrugspladser.
Her vil der ved endelig beslutning blive taget
højde for støj i henhold til pladsernes miljøgodkendelser.
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Affalds- og Ressourceplanen omfatter ingen
konkrete tiltag om etablering, ændring eller udvidelse af anlæg til behandling af affald, men udelukkende tiltag med hensyn til selve indsamlingen af affaldet.
Affalds- og Ressourceplanen vurderes at være
omfattet af lovens § 8, stk. 2, pkt. 1 og 2:

Da der ikke er fundet væsentlige negative konsekvenser ved Affalds- og Ressourceplan 2020
– 2032, vurderes det isoleret set ikke at medføre
en så væsentlig indvirkning på miljøet, at der
skal udarbejdes en miljøvurdering af planen og
dermed en miljørapport.

Planer og programmer, som ”kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller
angiver mindre ændringer i sådanne planer eller
programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne
for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes
at få væsentlig indvirkning på miljøet.”
Idet der er tale om en plan inden for affaldshåndtering, som fastlægger anvendelsen for et
mindre område på lokalt plan. Dette medfører, at
der kun skal gennemføres en miljøvurdering,
hvis det må antages, at planen kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Til afklaring heraf gennemføres der en screening efter reglerne i lovens § 10 og bilag 3.
Gennemførelse af initiativerne i Affalds- og Ressourceplan 2020 - 2032 vil sandsynligvis have
væsentlige positive miljøpåvirkninger bl.a. i forhold til CO2-reduktion, forbrug, affaldsmængder
og reduktion af forbrugsgoder.
Det vurderes, at visse indsatser i planen også
kan have afledte negative miljøpåvirkninger bl.a.
trafikmæssige med belastning, afvikling, sikkerhed, støj og vibrationer, når der vil køre flere
komprimatorbiler rundt i kommunen. Tillige med
påvirkning af borgernes økonomiske forhold ved
gebyrstigninger. Initiativerne i planen er dog på
et overordnet plan og uden konkrete arealudpegninger.
De væsentlige påvirkninger på miljøet, der måtte
følge af en udmøntning af Affalds- og Ressourceplan 2020 - 2032 kan derfor ikke vurderes
konkret på dette overordnede niveau. Det er
først i de efterfølgende politiske beslutningssager for hvert initiativ, at den konkrete påvirkning
kan vurderes.
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en mere bæredygtig verden, 2020.
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14. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) med ændringer af 4. juli 2018 ved 2018/849/EU.
15. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/31/EF om deponering af affald af 26. april 1999 med
ændringer af 4. juli 2018 ved 2018/850/EU.
16. Ressourceplan for affaldshåndtering ”Danmark uden affald”, Regeringen, oktober 2013.
17. Assens Kommune Regulativ for husholdningsaffald af 2. september 2016.
18. Assens Kommune Regulativ for erhvervsaffald af 29. maj 2014.
19. Bekendtgørelse nr. 2159 om affald af 9. december 2020.
20. Bekendtgørelse nr. 2097 om affaldsregulativer, –gebyrer og –aktører m.v. af 14. december 2020.
21. Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 17, 2018: Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og
kildesorteret organisk affald fra husholdninger 2017.
22. Miljøstyrelsens Kortlægning af kommunale ordninger, 2020.
23. Miljøvurderingsloven LBK nr. 973 af 25. juni 2020 med senere ændringer.
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Haarby Genbrugsplads sommer 2021
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Assens Kommune fremmer allerede cirkulær økonomi
Samlet genanvendelse på 91,5 % for genbrugspladserne i Assens Kommune.
Glamsbjerg Genbrugsplads sender 95 % af affaldet til genanvendelse.

64

Bilagsdel for

Affalds- og
Ressourcesplan
2020-2032
27. oktober 2021

Indhold
Bilag A – Affaldsmængder 2014-2018 fra husholdninger, ADS tal. ........................................................ 2
Bilag B – Affaldsmængder 2014-2018 fra erhverv, ADS tal..................................................................... 7
Bilag C – Affaldsmængder 2018-2019 fra kommunale institutioner og bygninger, kommunens tal. 12
Bilag D – Affaldsmængder 2014-2018 for eksport/import af affald, ADS tal. ...................................... 14
Bilag E – Affaldsmængder 2014-2018 for slam, ADS tal. ...................................................................... 15
Bilag F – Boligart og Befolkningstal 2014-2018, Danmarks Statistik. .................................................. 16
Bilag G – Beregningsmodel for genanvendelse af husholdningsaffald – model indtil 2020. ............ 17
Bilag H – Beregningsmodel for genanvendelse af husholdningsaffald – model fra 2020. ................ 18
Bilag I – Kommunalt affald (Municipal waste). ......................................................................................... 19
Bilag J– Miljøscreening. ............................................................................................................................... 20

Bilag A – Affaldsmængder 2014-2018 fra husholdninger, ADS tal.
Kode

Fraktion

H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H10
H11
H12
H13
H15
H17
H19
H20
H21
H23
H24

Dagrenovation
Organisk affald
Forbrændingsegnet
Deponeringsegnet
Papir inkl. aviser
Pap
Glas
Plast
Emballage pap
Emballage glas
Emballage metal
Emballage plast
Træ
Haveaffald
Jern og metal
Uforurenet jord- kategori 1
Forurenet jord kategori 2
Elektronik
Bygge- og anlægsaffald
Farligt affald inkl. jord klassificeret som
farligt affald
Gips
Dæk

D

H26
H28
H31

I alt af hver behandlingstype
D
E
F
G
S

E

2014
[tons]
F
6699,430

G

S

5,600
1665,965
17,480
2219,796
43,563
267,164
357,538
778,270
418,947
42,487
140,402
2352,340
9241,028
890,143
3382,040
558,740
995,120

3,627

53,851

6,683

1622,191

229,960
275,080
59,619
318,880
3,000

45,848

8375,705 21025,857

45,848

Deponering (herunder forbehandling) og afgiftsfritaget deponering
Eksporteret
Forbrænding (herunder forbehandling) og Midlertidig oplagring (kun til senere
forbrænding)
Genanvendelse (herunder forbehandling)
Særlig behandling (herunder forbehandling)

Kode Fraktion
D
H01
H02
H03
H04
H05
H07
H08
H10
H11
H12
H13
H15
H16
H17
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H26
H28
H31

Dagrenovation
Organisk affald
Forbrændingsegnet
Deponeringsegnet
Papir inkl. aviser
Glas
Plast
Emballage pap
Emballage glas
Emballage metal
Emballage plast
Træ
Imprægneret træ
Haveaffald
Jern og metal
Uforurenet jord- kategori 1
Forurenet jord kategori 2
Batterier
Elektronik
Bygge- og anlægsaffald
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
affald
Gips
Dæk

I alt af hver behandlingstype

E

2015
[tons]
F
7350,380
1811,063

G

S

1,560
37,910

22,920

239,560

2136,085
240,079
308,356
551,322
728,165
139,170
211,800
1840,300
3,080
7269,400
1147,843
1214,230

538,390

692,880

1254,190

0,041
128,104
4918,831
46,971
260,910
49,120

66,461

9401,003 21233,277

66,461

Kode Fraktion
D
H01
H02
H03
H04
H05
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H15
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H26
H28
H29

Dagrenovation
Organisk affald
Forbrændingsegnet
Deponeringsegnet
Papir inkl. aviser
Plast
Emballage papir
Emballage pap
Emballage glas
Emballage metal
Emballage plast
Træ
Haveaffald
Køleskabe med freon
Jern og metal
Uforurenet jord- kategori 1
Forurenet jord kategori 2
Batterier
Elektronik
Bygge- og anlægsaffald
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
affald
Gips
Øvrigt affald

I alt af hver behandlingstype

E

2016
[tons]
F
7457,140
194,412
1887,561

G

S

1,602

47,920
2037,014
223,900
1,840
688,386
972,019
187,703
316,340
2836,340
10672,630
84,645
1222,357
1730,440
534,720
1,342
410,866
6127,960

596,360
0,996

110,619

2,130

0,100

84,020
311,960
113,980

1180,096

9649,732 28025,344

2,130

Kode Fraktion
D
H01
H03
H04
H05
H08
H09
H10
H11
H12
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H26
H28
H29
H31
H44
H45

Dagrenovation
Forbrændingsegnet
Deponeringsegnet
Papir inkl. aviser
Plast
Emballage papir
Emballage pap
Emballage glas
Emballage metal
Træ
Imprægneret træ
Haveaffald
Køleskabe med freon
Jern og metal
Uforurenet jord- kategori 1
Forurenet jord kategori 2
Batterier
Elektronik
Bygge- og anlægsaffald
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
affald
Gips
Øvrigt affald
Dæk
Småt udstyr (weee)
Skærme, monitorer og udstyr med skærme
>100 cm2

I alt af hver behandlingstype

E

2017
[tons]
F
7561,380
1887,175

G

S

42,700
1732,392
225,280
627,259
975,234
106,192
3019,900
6,140
9689,500
93,460
1266,223
1709,080
584,280
26,717
157,458
6264,620

668,040
98,395
0,700

45,979
233,540
41,191
238,870
3,395

1,423
0,055

13,958
1295,720

9553,090 26470,248

1,478

Kode Fraktion
D
H01
H02
H03
H04
H05
H08
H10
H11
H12
H13
H15
H16
H17
H19
H20
H21
H24
H26
H27
H28
H29
H31
H39
H42
H43
H44
H45
H46
H47
H48
H50

Dagrenovation
Organisk affald
Forbrændingsegnet
Deponeringsegnet
Papir inkl. aviser
Plast
Emballage pap
Emballage glas
Emballage metal
Emballage plast
Træ
Imprægneret træ
Haveaffald
Jern og metal
Uforurenet jord- kategori 1
Forurenet jord kategori 2
Bygge- og anlægsaffald
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
affald
Storskrald
Gips
Øvrigt affald
Dæk
Tekstiler
Stort udstyr (weee)
Udstyr til temperaturudveksling (weee)
Småt udstyr (weee)
Skærme, monitorer og udstyr med skærme
>100 cm2
Småt it- og teleudstyr
Blandet elektronik
Bærbare batterier
Bilbatterier

I alt af hver behandlingstype

E

2018
[tons]
F
7561,600

G

S

2,304
2211,050
33,980

481,540
3,240

1439,011
246,720
697,419
1005,034
117,315
319,584
2531,240
9659,390
1605,168
1621,440

13,640
5839,020
101,289
1,480

18,787

3,200

304,600
1,400

0,019

0,033
276,760
35,921
226,714
130,876
154,802
50,015
13,936
0,285
16,154
24,625

49,020

10360,218 26337,120

3,233

Bilag B – Affaldsmængder 2014-2018 fra erhverv, ADS tal.
2014
[tons]
F
0,950

Kode Fraktion
D
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28

Dagrenovationslignende affald
Madaffald
Forbrændingsegnet
Deponeringsegnet
Papir inkl. aviser
Pap
Glas
Plast
Emballage pap
Emballage glas
Emballage metal
Emballage plast
PVC
Træ
Imprægneret træ
Haveaffald
Køleskabe med freon
Jern og metal
Uforurenet jord kategori 1
Forurenet jord kategori 2
Batterier
Elektronik
Bygge- og anlægsaffald
Sten
Slam < 10% TS (flydende)
Slam 10-30% TS (blødt)
Slam >30% TS (fast)
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
E29 affald
E30 Gips
E31 Øvrigt affald
E32 Emballage træ
E33 Dæk
E34 Asfalt
E35 Restprodukter fra forbrænding
I alt af hver behandlingstype

D
E
F
G
S

E

G

S

5126,641
7479,224
894,930
203,664
95,739
49,626
210,474
1408,688
921,245
2,460
116,899
3,300
2971,190
13,280
1615,980
0,570
4083,094
5019,020
5041,870

4352,010
1766,260

903,032

0,400
87,120

15,866
39,232
4748,000
3,690

0,848
12,620

3,500

843,034
1,880

818,920
12963,390

800,723

0

13,160
29,804
69,840
156,243
909,990

9197,209 27817,345

Deponering (herunder forbehandling) og afgiftsfritaget deponering
Eksporteret
Forbrænding (herunder forbehandling) og Midlertidig oplagring (kun til senere
forbrænding)
Genanvendelse (herunder forbehandling)
Særlig behandling (herunder forbehandling)

7,086

864,158

2015
[tons]
F
31,050

Kode Fraktion
D
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28

Dagrenovationslignende affald
Madaffald
Forbrændingsegnet
Deponeringsegnet
Papir inkl. aviser
Pap
Glas
Plast
Emballage papir
Emballage pap
Emballage glas
Emballage metal
Emballage plast
PVC
Træ
Imprægneret træ
Haveaffald
Køleskabe med freon
Jern og metal
Uforurenet jord kategori 1
Forurenet jord kategori 2
Batterier
Elektronik
Bygge- og anlægsaffald
Sten
Slam < 10% TS (flydende)
Slam 10-30% TS (blødt)
Slam >30% TS (fast)
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
E29 affald
E30 Gips
E31 Øvrigt affald
E32 Emballage træ
E33 Dæk
E34 Asfalt
E35 Restprodukter fra forbrænding
I alt af hver behandlingstype

E

G

S

4224,766
6284,187
928,631
109,111
52,167
83,820
211,652
52,410
1059,639
697,614
0,202
82,652
0,280
1266,250
33,540
1299,050
3526,014
20450,920
4480,690

2352,990
794,720

1102,600

0,130
146,360

29,396
23,082
5402,260
9,020

6,860

126,840

756,204
13,240

938,500
9655,261

919,722

0

1,720
16,109
71,900
257,163
1905,160

8371,099 40959,197

8,067

771,131

2016
[tons]
F
4,880

Kode Fraktion
D
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28

Dagrenovationslignende affald
Madaffald
Forbrændingsegnet
Deponeringsegnet
Papir inkl. aviser
Pap
Glas
Plast
Emballage pap
Emballage glas
Emballage metal
Emballage plast
PVC
Træ
Imprægneret træ
Haveaffald
Køleskabe med freon
Jern og metal
Uforurenet jord kategori 1
Forurenet jord kategori 2
Batterier
Elektronik
Bygge- og anlægsaffald
Sten
Slam < 10% TS (flydende)
Slam 10-30% TS (blødt)
Slam >30% TS (fast)
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
E29 affald
E30 Gips
E31 Øvrigt affald
E32 Emballage træ
E33 Dæk
E34 Asfalt
E35 Restprodukter fra forbrænding
Blandet elektronik (hvor ingen anden kode er
E47 mere præcis)
E50 Bilbatterier
I alt af hver behandlingstype

E

G

S

3667,322
6077,989
822,274
184,565
69,345
41,239
225,844
976,921
575,684
0,040
137,092
4,000
615,280
49,800
1301,290
0,090
5170,112
9700,650
4778,340

2589,026

1217,750

29,895
47,685
3715,660

15,760

2,500
8,000
370,470
30,095

3,959

127,180

24,182

154,950
20,610
20,723
80,820
169,341
9784,230

852,461
6,943

950,560

9670,445

0

0,677
0,180
7378,560 36702,155

875,254

Kode Fraktion
D
Dagrenovationslignende affald
Madaffald
Forbrændingsegnet
Deponeringsegnet
1091,596
Papir inkl. aviser
Pap
Glas
Plast
Emballage papir
Emballage pap
Emballage glas
Emballage plast
PVC
Træ
Imprægneret træ
Haveaffald
Køleskabe med freon
Jern og metal
Uforurenet jord kategori 1
Forurenet jord kategori 2
21332,220
Batterier
Elektronik
Bygge- og anlægsaffald
2338,030
Slam 10-30% TS (blødt)
Slam >30% TS (fast)
316,870
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
E29 affald
E30 Gips
E31 Øvrigt affald
E32 Emballage træ
E33 Dæk
E34 Asfalt
E35 Restprodukter fra forbrænding
281,180
Blandet elektronik (hvor ingen anden kode er
E47 mere præcis)
E50 Bilbatterier
I alt af hver behandlingstype
25359,896
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E27
E28

E

2017
[tons]
F
131,280

G

S

3566,331
6336,742
147,077
49,172
44,152
115,999
0,600
991,140
382,682
174,157
9,520
948,992
60,860
1035,430
1,500
6150,855
7994,640

852,150

3,872
394,693

7779,597

75,774
66,216
4405,320
5,000

158,590
3,520
0,280
74,410
185,860
2118,370
619,620

31,680

345,993
7,100

1,735
0,148
29325,590 386,273

Kode Fraktion
D
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E13
E14
E15
E16
E17
E19
E20
E21
E24
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E37
E38
E39
E42
E43
E44

Dagrenovationslignende affald
Madaffald
Forbrændingsegnet
Deponeringsegnet
Papir inkl. aviser
Pap
Glas
Plast
Emballage papir
Emballage pap
Emballage glas
Emballage plast
PVC
Træ
Imprægneret træ
Haveaffald
Jern og metal
Uforurenet jord kategori 1
Forurenet jord kategori 2
Bygge- og anlægsaffald
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
affald
Gips
Øvrigt affald
Emballage træ
Dæk
Asfalt
Restprodukter fra forbrænding
Slam
Organisk affald, som ikke er omfattet af de
øvrige
Tekstiler
Stort udstyr (weee)
Udstyr til temperatur udveksling (weee)
Småt udstyr (weee)

E

2018
[tons]
F
124,050

G

S

1083,042
6680,913
613,099
207,272
52,450
119,080
102,520
4,575
1153,580
573,704
163,464
7,120
1185,660
130,780
1528,250
7548,459
14300,900
6772,300
765,030

2192,187

5860,230

30,210

0,170

10,029

340,796

13,360

359,552

119,416
22,280
1,777
112,600
260,691
3400,275

1155,380
451,810

Skærme, monitorer og udstyr med skærme
>100 cm2
Småt it- og teleudstyr (ingen ydre dimension
E46 på mere end 50 sm)
Blandet elektronik (hvor ingen anden kode er
E47 mere præcis)
E48 Bærbare batterier
E50 Bilbatterier
I alt af hver behandlingstype
9771,149

156,200
170,500

E45

2899,090
7,080
26,634
0,043
11,867

0,700

1,544
0,257

9668,011

14,950
2,260
11,312
55,599
40991,921 373,966

Bilag C – Affaldsmængder 2018-2019 fra kommunale institutioner og
bygninger, kommunens tal.
2018
[tons]

Kode Fraktion
D

E

F

G

H03

Forbrændingsegnet

H05

Papir inkl. aviser

H06

Pap

13,888

H08

Plast

348,486

H09

Emballage papir

5,483

H10

Emballage pap

36,904

H11

Emballage glas

2,102

H12

Emballage metal

0,280

H17

Haveaffald

H22

Batterier
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
affald

H26

I alt af hver behandlingstype

D
E
F
G
S

Deponering (herunder forbehandling) og afgiftsfritaget deponering
Eksporteret
Forbrænding (herunder forbehandling) og Midlertidig oplagring (kun til senere
forbrænding)
Genanvendelse (herunder forbehandling)
Særlig behandling (herunder forbehandling)

S

470,816
0,360

200,140
0,036
0,030
470,816

607,679

0,030

2019
[tons]

Kode Fraktion
D

E

F

G

S

H03

Forbrændingsegnet

H04

Deponeringsegnet

H05

Papir inkl. aviser

H06

Pap

H08

Plast

H09

Emballage papir

9,704

H10

Emballage pap

2,442

H11

Emballage glas

3,930

H12

Emballage metal

14,506

H13

Emballage plast

0,121

H17

Haveaffald

H22

Batterier

H23

Elektronik
Farligt affald inkl. jord klassificeret som farligt
affald

H26

804,306
1,624
52,112
2,442
382,000

248,750
0,045

I alt af hver behandlingstype

0,098
1,624

804,306

716,052

0,483

Sorterings status

Fraktion

Organisk affald

0,385

2018

2018

2019

2019

Antal lokationer

% af 69 lokationer

Antal lokationer

% af 80 lokationer

0

0

0

0

Forbrændingsegnet

65

94

78

98

Deponeringsegnet

10

14

24

30

Emballage papir

57

83

68

85

Emballage pap

56

81

69

86

Emballage glas

23

33

42

53

Emballage metal

17

25

35

44

Emballage plast

29

42

33

41

Emballage træ

10

14

20

25

Haveaffald

11

16

21

26

Batterier

11

16

22

28

Elektronik

10

14

21

26

Farligt affald

12

17

22

28

Tekstiler

10

14

20

25

Øvrigt affald

10

14

20

25

2018 - Udbud for 69 lokationer med Meldgaard med mulighed for 2-delt genbrugsbeholder
og genbrugsplads via Assens Forsyning
2019 - Udbud for 80 lokationer med City Container Fyn med mulighed for 2-delt genbrugsbeholder og
genbrugsplads via Assens Forsyning

Bilag D – Affaldsmængder 2014-2018 for eksport/import af affald, ADS
tal.
Eksport

2014
[tons]
3988,262
0
0

Genanvendelse
Speciel behandling
Forbrænding

Import
Genanvendelse
Speciel behandling
Forbrænding

2015
[tons]

2016
[tons]
0
0
0

2017
2018
[tons]
[tons]
0 2338,695 2855,485
0 1308,289 578,712
0 588,307 573,145

2014
2015
2016
2017
2018
[tons]
[tons]
[tons]
[tons]
[tons]
1712,000 2558,000 1243,000 2502,000 2198,560
333,142 357,560
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilag E – Affaldsmængder 2014-2018 for slam, ADS tal.
Kode

2014
[tons]

Fraktion
D

E

F

E26

Slam < 10 % TS (flydende)

E27

Slam 10 - 30 % TS (blødt)

E28

Slam > 30 % TS (fast)

D
E
F
G
S

Deponering (herunder forbehandling) og afgiftsfritaget deponering
Eksporteret
Forbrænding (herunder forbehandling) og Midlertidig oplagring (kun til senere
forbrænding)
Genanvendelse (herunder forbehandling)
Særlig behandling (herunder forbehandling)

Kode

Fraktion

E26

Slam < 10 % TS (flydende)

E27
E28

Slam 10 - 30 % TS (blødt)
Slam > 30 % TS (fast)

Kode

Fraktion

0,320

Kode

Fraktion

E26
E27
E28

Slam < 10 % TS (flydende)
Slam 10 - 30 % TS (blødt)
Slam > 30 % TS (fast)

Kode

Fraktion

E

F

0,130
124,200

E

2016
[tons]
F

121,900

E

2017
[tons]
F
5,000

D

E

2018
[tons]
F
4,000

152,200

G

S
132,580

4191,840
146,360

8,000

D

E37 (E26) Slam < 10 % TS (flydende)
E37 (E27) Slam 10 - 30 % TS (blødt)
E37 (E28) Slam > 30 % TS (fast)

3451,580

2015
[tons]

D
Slam < 10 % TS (flydende)
Slam 10 - 30 % TS (blødt)
Slam > 30 % TS (fast)

S
118,360

87,120

D

E26
E27
E28

G

G
2,500
6568,640
370,470

G

S
130,200

S
89,300

4610,000
510,270

G
193,000
9039,410
304,010

S
28,380

Bilag F – Boligart og Befolkningstal 2014-2018, Danmarks Statistik.

Boligart pr. 1. januar

Beboede boliger
Parcel/stuehuse
Række-, kæde- og dobbelthuse
Etageboliger
Kollegier
Døgninstitutioner
Fritidshuse
Andet
Ubeboede boliger
Parcel/stuehuse
Række-, kæde- og dobbelthuse
Etageboliger
Kollegier
Døgninstitutioner
Fritidshuse
Andet
I alt beboede og ubeboede

Befolkning pr. 1. januar

I alt
Vækst pr. år

2014
[stk.]
13 110
3 371
1 907
15
6
26
33
[stk.]
758
246
331
80
0
736
12

2015
[stk.]
13 110
3 373
1 934
9
7
30
33
[stk.]
758
264
307
96
0
735
11

2016
[stk.]
13 110
3 414
2 034
8
9
35
33
[stk.]
758
240
233
85
0
734
10

2017
[stk.]
13 164
3 441
2 050
9
7
43
31
[stk.]
707
228
227
81
0
729
11

2018
[stk.]
13 163
3 448
2 119
11
8
43
38
[stk.]
739
226
246
77
0
750
9

20 631

20 667

20 703

20 728

20 877

2014
[pers.]
41 037

2015
[pers.]
41 046
0,0
2

2016
[pers.]
41 224

2017
[pers.]
41 390
0,40

0,43

Til status beregninger er brugt total for beboede boliger pr. 1. januar 2018 – 18 830 husstande.

2018
[pers.]
41 328
-0,15

Bilag G – Beregningsmodel for genanvendelse af husholdningsaffald –
model indtil 2020.
I Regeringens Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 bilag 5 er beregningsmodellen for
genanvendelse af husholdningsaffald beskrevet. Denne model skal bruges til beregningen ind til
2020.
Beregningsmodellen viser hvor stor en andel af den samlede mængde husholdningsaffald, som
bliver udsorteret til genanvendelse og der med ikke mistes til forbrænding.
Beregning af genanvendelsesprocenten:

Genanvendelige affaldsfraktioner udsorteret til genanvendelse

x 100 %

(Dagrenovation i alt + Forbrændingsegnet i alt + Storskrald i alt + Genanvendelige affaldsfraktioner i alt)

Genanvendelige affaldsfraktioner er:
Genanvendelige
affaldsfraktioner*
H02 Organisk affald

H09 Emballage papir

H15 Træ

H05 Papir inkl. aviser

H10 Emballage pap

H19 Jern og metal

H06 Pap

H11 Emballage glas

H30 Emballage træ

H07 Glas

H12 Emballage metal

H08 Plast
H13 Emballage plast
*I genanvendelige affaldsfraktioner udsorteret til genanvendelse medregnes ikke haveaffald, byggeaffald,
farligt affald m.m.

Ikke genanvendelige affaldsfraktioner er:
Ikke genanvendelige
affaldsfraktioner
H01 Dagrenovation

H03 Forbrændingsegnet

H27 Storskrald

Bilag H – Beregningsmodel for genanvendelse af husholdningsaffald –
model fra 2020.
Med EU’s nye emballagedirektiv, skal emballagemængderne fra 2020 opgøres efter endeligt
genanvendte mængder, mens de ind til nu er blevet opgjort efter hvor meget, der indsamles til
genanvendelse. Det ændrede målepunkt for genanvendelsen vil betyde, at genanvendelsesprocenten for emballage fra og med 2020 vil være lavere.
For at kunne sammenligne data før 2020 med senere er der udarbejdet tabsrater på baggrund af
viden om kvaliteten af det indsamlede affald samt sorterings- og oparbejdningsprocesser for de
enkelte affaldsstrømme. Tabsraterne kan give estimeret data til brug som indikatorer.
Gennemsnitlige tabsrater fra affald indsamlet til genanvendelse, til den endelige genanvendelse.
EAK kode
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 11

20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 35

20 01 36

20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02 01
Affaldsstatistik 201810

Beskrivelse
Papir- og papemballage
Plastemballage
Træemballage
Metalemballage
Kompositemballage
Blandet emballage
Glasemballage
Metalemballage indeholdende et
farligt, fast, porøst stof (f.eks.
asbest), herunder tomme
trykbeholdere
Papir og pap
Glas
Bionedbrydeligt køkken- og
kantineaffald
Kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr, bortset fra affald
henhørende under 20 01 21 og
20 01 23, som indeholder farlige
bestanddele
Kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr, bortset fra affald
henhørende under 20 01 21, 20
01 23 og 20 01 35
Træ, bortset fra affald
henhørende under 20 01 37
Plast
Metaller
Bionedbrydeligt affald

Tabsrate
3%
54 %
9%
13 %
28 %
13 %
4%
13 %
3%
4%
15 %

35 %

35 %

9%
54 %
13 %
25 %

Bilag I – Kommunalt affald (Municipal waste).
Affaldsdirektivet har fastlagt en ny definition for kommunalt affald, som nu omfatter
husholdningsaffald og affald lignende husholdningsaffald i art og mængde fra f.eks. servicesektor
og industri. De nye bindende EU-mål fra 2018 om genanvendelse, deponi og emballageaffald
gælder for kommunalt affald som fastlagt ved nedenstående EAK-koder.
EAKkode
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01 37
20 01 38
20 01 39

Beskrivelse
Papir- og papemballage
Plastemballage
Træemballage
Metalemballage
Kompositemballage
Blandet emballage
Glasemballage
Tekstilemballage
Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme
trykbeholdere
Papir og pap
Glas
Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald
Tøj
Tekstiler
Opløsningsmidler
Syrer
Baser
Fotokemikalier
Pesticider
Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald
Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner
Spiselig olie og fedt
Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27
Detergenter indeholdende farlige stoffer
Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 31
Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt
usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse batterier
Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 33
Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20
01 23, som indeholder farlige bestanddele
Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21, 20 01
23 og 20 01 35
Træ indeholdende farlige stoffer
Træ bortset fra affald henhørende under 20 01 37
Plast

Bilag J– Miljøscreening.
Screening for miljøvurdering af
Affalds- og Ressourceplan 2020 - 2032

Det er i screeningen af høringsudgaven af Affalds- og Ressourceplan
2020 - 2032 konkluderet, at planen ikke kan forventes at få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Baggrund
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter1 skal den myndighed, der udarbejder en plan, foretage en
afgrænsning af planen og derudfra afgøre, hvorvidt planen skal
miljøvurderes.
Høringsudgaven af Affalds- og Ressourceplan er omfattet af
lovgivningens § 8, stk. 2, pkt. 1 og 2: Planer og programmer, som ”kun
fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne
planer eller programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.”

Kort beskrivelse af Affalds- og Ressourceplan
Affalds- og Ressourceplan 2020 – 2032 beskriver de overordnede intentioner på affaldsområdet i
Assens Kommune. Planens fokus er på cirkulær økonomi med øget genanvendelse, reduktion af
klimabelastning ved øget genanvendelse og mindre miljøbelastende køretøjer, og på verdensmål,
som de fleste initiativer i planen understøtter.
Målene er at leve op til kravene dels i EU direktiverne på affaldsområdet og den nationale
affaldsplan Handlingsplan for cirkulær økonomi og dennes udmøntning i affaldsbekendtgørelsen
og affaldsaktørbekendtgørelsen. Og dels i kommunens Vision 2030 Med vilje og hjerte,
Klimastrategi 2020 – 2050 og i den fælles fynske vision Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig
fremtid.
Overordnet ønsker Assens Kommune med Vision 2030 at være foran de nationale mål for den
grønne omstilling.

1

Miljøvurderingsloven LBK nr. 973 af 25. juni 2020 med senere ændringer.
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Planens karakteristika (jf. lovens bilag 3 pkt. 1)
Omfang af afledte
projekter og
aktiviteter.
Overordnet
beskrivelse af de
projekter og
aktiviteter, planen
danner grundlag for
kan realiseres.

Affalds- og Ressourceplanen indeholder 17 initiativer fordelt på indsatsområderne
husholdningsaffald, erhvervsaffald og affald fra kommunale institutioner og virksomheder.
Planens initiativer omhandler bl.a. strømligning af affaldsindsamling med nye henteordninger for
husholdninger, udvidelse af indsamling af affaldsfraktioner i renovationsudbuddet for
kommunale institutioner og virksomheder, og vejledning af erhverv om de nye sorteringskrav. Og
implementering af nedgravede genbrugsøer og den nye genbrugspladsstruktur. Endvidere en
eventuel indførsel af nedgravede løsninger for mad- og restaffald i Assens indre by.
Alle initiativer skal efterfølgende behandles politisk særskilt, hvor der gennemføres en særskilt
miljøvurdering i forbindelse med miljøgodkendelse, såfremt det involvere anlægsarbejde.
Affalds- og Ressourceplan 2020 – 2032 er en overordnet plan for affaldsområdet, hvor der ikke er
udpeget nogen konkrete arealudlæg.

Indflydelse på andre
planer.

Affalds- og Ressourceplanen har ikke direkte indflydelse på andre planer, men understøtter
følgende:

Forholdet til
landsplandirektiver,
kommuneplan,
lokalplaner,
sektorplaner m.v.

Den nationale Handlingsplan for cirkulær økonomi – kommunen skal i henhold til
affaldsbekendtgørelsen2 udarbejde en affaldshåndteringsplan mindst hvert 6. år med gyldighed
for en 12-årig periode, som tager udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan.
Hovedmål er en klimaneutral affaldssektor og 80 % plast udsorteret fra forbrænding i 2030, som
kommunens plan arbejder for.
Kommuneplan for Assens Kommune 2017 - 2029 – ved øget genanvendelse af affald mindskes
påvirkningerne på klimaet og miljøet, sikres nedbringelse af affaldsmængderne grundet øget
bevidsthed hos borgerne og en effektiv håndtering giver øget genanvendelseskvalitet.
Assens Kommunes Vision 2030 Med vilje og hjerte – ved øget genanvendelse af affald arbejdes
der for en aktiv cirkulær økonomi og affaldsmængderne nedbringes grundet øget bevidsthed hos
borgerne.
Assens Kommunes Klimastrategi 2020 – 2050 – med øget genanvendelse af affald til bæredygtig
produktion reduceres klimabelastning, med omdannelse af madaffald til biogas fortrænges fossilt
brændstof og med løbende overgang til klimavenlige drivmidler til køretøjer og/eller eldrevne
køretøjer i driften mindskes klimabelastningen.
Den fælles fynske vision Fyn 2030 - sammen om en bæredygtig fremtid – fokus på opnåelse af
målene 80 % genanvendelse af plastaffaldet og 70 % genanvendelse af det øvrige
husholdningsaffald i 2030.

2

Bekendtgørelse nr. 2159 om affald af 9. december 2020.
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Relevans for fremme af Hele Affalds- og Ressourceplanen omhandler fremme af bæredygtig udvikling.
bæredygtig udvikling.
Miljøproblemer af
relevans for planen.

Ingen.

Relevans for
gennemførelse af
anden miljølovgivning.

Affalds- og Ressourceplan 2020 - 2032 understøtter følgende EU direktiver på
affaldsområdet:
Affaldsdirektivet – indførsel af strømligning af affaldsindsamlingen med henteordninger
for 10 affaldsfraktioner bidrages der til målopfyldelse af affaldsdirektivets krav til særskilt
indsamling og målkravene til genbrug og genanvendelse af kommunalt affald med 55 % i
2025, 690 % i 2030 og 65 % i 2035.

F.eks. EU-direktiver i
forbindelse med
affaldshåndtering.

Emballagedirektivet – fokus på øget genanvendelse af emballageaffald bidrager til
målkravene for genanvendelse af den samlede mængde emballageaffald med mindst 65
% i 2025 og de enkelte fraktioner for 2025 og 2030.
Batteridirektivet – indførsel af miljøboks til alle husstande bidrager til kravet om 45 %
indsamling af batterier.
Direktivet for elektronik og elektronisk udstyr (WEEE) – indførsel af miljøboks til alle
husstande bidrager til målkravet om mindst 65 % indsamling af WEEE.
Deponeringsdirektivet – øget fokus på udsortering af genanvendeligt affald bidrager til
krav om ingen deponering fra 2030 af genanvendeligt affald eller affald egnet til anden
nyttiggørelse.

Ingen eller mindre væsentlig
påvirkning

Væsentlig positiv påvirkning

Miljøparametre:

Væsentlig negativ påvirkning

Titel:
Affalds- og Ressourceplan
2020 - 2032

Bemærkninger

Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område, jf. lovens bilag 3, pkt. 2
LANDSKAB OG GEOLOGI
Landskabelig helhed

X

Planen indeholder ikke arealrelaterede forhold eller rammer for
fremtidige anlægsaktiviteter.
Initiativerne i planen vil medvirke til øget bevidsthed hos borgere
om affaldets værdi som ressource og det kan give en afsmittende
adfærd med mindre henkastet affald i naturen, hvilket dog
vurderes at have mindre væsentlig (positiv) indvirkning på den
landskabelige helhed.

Bylandskab

X

Planen indeholder initiativer med nye henteordninger, som vil
medføre mere trafik med komprimatorbiler, da der skal tømmes 3
beholdere ved hver husstand mod 2 tidligere. Men
tømningsintervallerne vil være forskellige med hver 2., 3. og 4.
uge tillige med en løbende overgang til klimavenlige drivmidler til
komprimatorbilerne og/eller eldrevne komprimatorbiler, hvorfor
det vurderes at være af mindre væsentlig (negativ) betydning.
Planen indeholder endvidere et initiativ om eventuelle
nedgravede affaldscontainere i Assens indre by til mad- og
restaffald, hvor der allerede er taget beslutning om udseendet af
den nedgravede løsning ved genbrugsøerne, således at den
synlige del falder naturligt ind i bylandskabet. Da planen ikke
indeholder udpegninger eller principper for placering, kan en
konkret påvirkning ikke vurderes.
Planen indeholder endvidere en implementering af
genbrugspladsstrukturen. De fleste af genbrugspladserne flytter
ikke til ny lokalitet, men renoveres på nuværende beliggenhed.
Ny Vissenbjerg genbrugsplads flytter lokalitet til yderkanten af
Vissenbjerg i industri område. Begge dele vurderes at være af
mindre væsentlig (positiv) betydning, men skal vurderes konkret i
detailplanlægningen af hver genbrugsplads.

Arkitektonisk værdi

X

Offentlige opstillede affaldsbeholdere, inventar m.v. vil søges
placeret og indpasset i byens rum. Det vurderes at være af
mindre væsentlig (positiv) betydning.

Beplantningsværdi

X

Planens initiativ om implementering af 7 genbrugsøer i Assens
indre by vil bidrage med forskønnelse af en del pladser, hvor der

Ingen eller mindre væsentlig
påvirkning

Væsentlig positiv påvirkning

Miljøparametre:

Væsentlig negativ påvirkning
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Bemærkninger
laves helhedsløsninger med den omgivende beplantning. Det
vurderes at være af mindre væsentlig (positiv) betydning.

Forholdet mellem by og land

X

Planens initiativer er ikke relevante i forhold til forholdet mellem
by og land.

Kystlandskab

X

Planens initiativer er ikke relevante i forhold til kystlandskabet.

Terræn

X

Ikke relevant. Planen er en overordnet plan, hvor der ikke er
udpeget nogen konkrete arealer.

Geologiske værdier

X

Ikke relevant. Planen er en overordnet plan, hvor der ikke er
udpeget nogen konkrete arealer.

BIOLOGISK MANGFOLDIGHED, FLORA OG FAUNA
Natura 2000
(Habitat-, fuglebeskyttelses- og
Ramsarområder)

X

Planen indeholder ikke arealrelaterede forhold. Det vurderes
derfor, at planen hverken har direkte eller indirekte påvirkning af
Natura 2000 områder.

Habitatdirektivets bilagsarter

X

Planen indeholder ikke arealrelaterede forhold. Det vurderes
derfor, at planen ikke har påvirkning af arter og/eller naturtyper
omfattet af Habitatdirektivets bilag I, II og V.
Tilsvarende gælder det, at der ikke vil være påvirkning af bilag
IV-arter (strengt beskyttede arter).

§ 3-områder

X

Planen indeholder ingen arealrelaterede forhold, der direkte eller
indirekte kan forventes at påvirke § 3 registrerede naturtyper.

Spredningskorridorer

X

Planen indeholder ingen arealrelaterede forhold, der direkte eller
indirekte kan forventes at påvirke udpegede
spredningskorridorer.

Fredning

X

Ikke relevant. Planen er en overordnet plan, hvor der ikke er
udpeget nogen konkrete arealer.

Skovrejsning

X

Planen indeholder ingen arealrelaterede forhold, og vurderes
derfor ikke at påvirke udpegede skovrejsningsområder.

Dyre- og planteliv

X

Planen indeholder ingen arealrelaterede forhold, der kan
forventes at påvirke de biologiske værdier i landskabet.

X

Ikke relevant. Planen er en overordnet plan, hvor der ikke er

JORDBUND OG VAND
Kendskab til jordforurening

Ingen eller mindre væsentlig
påvirkning

Væsentlig positiv påvirkning

Miljøparametre:

Væsentlig negativ påvirkning
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udpeget nogen konkrete arealer.

Forureningsrisiko

X

Planen indeholder initiativ med miljøboks til farligt affald, småt
elektronik og batterier til hver husstand. Det gør det nemt for
borgerne at bortskaffe affaldet korrekt og vil minimere risikoen for
forurening af jord og vand ved evt. dumpning. Det vurderes at
være af mindre væsentlig (positiv) betydning.

Overfladevand
(søer, vandløb, vådområder
mv.)

X

Planen medfører ingen ændringer for overfladevand fra
genbrugspladser m.v.

Grundvand

X

Planen indeholder initiativ med miljøboks til farligt affald, småt
elektronik og batterier til hver husstand. Det gør det nemt for
borgerne at bortskaffe affaldet korrekt og vil minimere risikoen for
forurening af grundvand. Det vurderes at være af mindre
væsentlig (positiv) betydning.

Okkerforurening

X

Ingen påvirkning.

Spildevandsforhold

X

Planen ændrer ikke på spildevandsforholdene.

Levevilkår

x

Planen indeholder initiativer vedr. cirkulær økonomi og det større
fokus på bæredygtighed kan skabe flere jobs og dermed give
gruppen af ledige nye jobmuligheder. Afledte konkrete indsatser
kan muligvis have en mindre væsentlig (positiv) påvirkning af
levevilkår.

Ressourcesvage grupper

X

Planens initiativer med flere henteordninger ved husstanden vil
hjælpe ressourcesvage grupper med affaldshåndteringen. Det
vurderes at være af mindre væsentlig (positiv) betydning.

Sundhed

X

Planen indeholder initiativer, som kan medføre reduceret
udledning af sundhedsskadelige partikler. Flere henteordninger
herunder miljøboks vil minimere bortskaffelse af affald til
forbrænding, som kan give udledning af sundhedsskadelige
partikler. En løbende overgang til klimavenlige drivmidler til
køretøjer og/eller eldrevne køretøjer i driften vil ligeledes
reducere udledning af sundhedsskadelige partikler. Det vurderes
at være af mindre væsentlig (positiv) betydning.

BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED

Ingen eller mindre væsentlig
påvirkning

Væsentlig positiv påvirkning

Miljøparametre:

Væsentlig negativ påvirkning

Titel:
Affalds- og Ressourceplan
2020 - 2032

Bemærkninger

Friluftsliv / rekreative interesser

X

Ikke relevant.

Tilgængelighed /
fremkommelighed

X

Planen indeholder initiativer, der forbedrer tilgængeligheden for
at komme af med affald. Det vurderes at være af mindre
væsentlig (positiv) betydning.

Råderum

X

Ingen påvirkning.

Trafikal belastning

X

Planen indeholder initiativer med nye henteordninger, som vil
medføre mere trafik med komprimatorbiler, da der skal tømmes 3
beholdere ved hver husstand mod 2 tidligere. Men
tømningsintervallerne vil være forskellige med hver 2., 3. og 4.
uge, hvorfor det vurderes at være af mindre væsentlig (negativ)
betydning.

Trafikafvikling

X

Planen indeholder initiativer med nye henteordninger, som vil
medføre mere trafik med komprimatorbiler, da der skal tømmes 3
beholdere ved hver husstand mod 2 tidligere. Men
tømningsintervallerne vil være forskellige med hver 2., 3. og 4.
uge, hvorfor det vurderes at være af mindre væsentlig (negativ)
betydning.

Trafiksikkerhed

X

Planen indeholder initiativer med nye henteordninger, som vil
medføre mere trafik med komprimatorbiler, da der skal tømmes 3
beholdere ved hver husstand mod 2 tidligere. Men
tømningsintervallerne vil være forskellige med hver 2., 3. og 4.
uge, hvorfor det vurderes at være af mindre væsentlig (negativ)
betydning.

Barriereeffekt

X

Ingen påvirkning.

Virksomhedsstøj

X

Planens initiativer medfører ingen ændring af støjbelastning fra
virksomheder.

Trafikstøj

X

Planen indeholder initiativer med nye henteordninger, som vil
medføre mere trafik med komprimatorbiler, da der skal tømmes 3
beholdere ved hver husstand mod 2 tidligere. Men
tømningsintervallerne vil være forskellige med hver 2., 3. og 4.
uge, hvorfor det vurderes at være af mindre væsentlig (negativ)

TRAFIK

STØJ

Ingen eller mindre væsentlig
påvirkning

Væsentlig positiv påvirkning

Miljøparametre:

Væsentlig negativ påvirkning

Titel:
Affalds- og Ressourceplan
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Bemærkninger
betydning.

Vindmøllestøj

X

Ikke relevant.

Vibrationer fra trafik

X

Planen indeholder initiativer med nye henteordninger, som vil
medføre mere trafik med komprimatorbiler, da der skal tømmes 3
beholdere ved hver husstand mod 2 tidligere. Men
tømningsintervallerne vil være forskellige med hver 2., 3. og 4.
uge, hvorfor det vurderes at være af mindre væsentlig (negativ)
betydning.

Vibrationer fra jernbane

X

Ikke relevant.

Lugt

X

Planens initiativer med øget sortering kan medføre færre
lugtgener, når mere emballageaffald bliver afskyllet inden det
kommes i beholderen. Det vurderes at være af mindre væsentlig
(positiv) betydning.

Støv

X

Ikke relevant.

Trafikal luftforurening

X

Planen indeholder initiativer med nye henteordninger, som vil
medføre mere trafik med komprimatorbiler, da der skal tømmes 3
beholdere ved hver husstand mod 2 tidligere. Men
tømningsintervallerne vil være forskellige med hver 2., 3. og 4.
uge, men med en løbende overgang til klimavenlige drivmidler til
køretøjer og/eller eldrevne køretøjer i driften vurderes det at være
af mindre væsentlig (positiv) betydning.

Direkte lysgener for
omgivelserne

X

Ikke relevant.

Refleksioner

X

Ikke relevant.

Sky-glow

X

Ikke relevant.

Skyggekast

X

Ikke relevant.

VIBRATIONER

LUFTEMMISSION

LYS

KLIMATISKE FAKTORER

CO2-udledning

Ingen eller mindre væsentlig
påvirkning

Væsentlig positiv påvirkning

Miljøparametre:

Væsentlig negativ påvirkning

Titel:
Affalds- og Ressourceplan
2020 - 2032

X

Bemærkninger
Påvirkning af klimaet vil være i positiv retning ved mere
genanvendelse affald, idet det vil give en væsentlig CO2besparelse som råvare til ny produktion. Ligeledes vil en løbende
overgang til klimavenlige drivmidler til køretøjer og/eller eldrevne
køretøjer i driften give en CO2- besparelse. Det vurderes at give
en væsentlig positiv påvirkning.

RESSOURCER
Forbrug

X

Planen indeholder initiativer med øget fokus på sortering og
genanvendelse af affald. Det vil øge borgernes bevidsthed om
forbrug af ressourcer, fremstilling af nye produkter baseret på
genanvendt affald bruger mindre energi og vil medvirke til lavere
forbrug af jomfruelige råstoffer. Det vurderes at give en væsentlig
positiv påvirkning.

Affald

X

Planens initiativer medfører større genanvendelse af affaldet og
derved mindre mængder affald til forbrænding og deponering.
Det vurderes at give en væsentlig positiv påvirkning.

Jordarealer

X

Ikke relevant.

Kulturhistoriske værdier

X

Ikke relevant.

Arkæologiske værdier

X

Planen indeholder implementering af genbrugspladsstruktur og
genbrugsøer i Assens indre by. Planen er en overordnet plan,
hvor der ikke er udpeget nogen konkrete arealer. Ved
implementeringerne af projekterne vil der særskilt blive taget
stilling til arkæologiske værdier. Det vurderes derfor at være af
mindre væsentlig betydning.

Kirker

X

Ikke relevant.

Arkitektonisk arv

X

Ikke relevant.

KULTURARV

MATERIELLE GODER
Stigning i forbrugsgoder

X

Planen indeholder initiativer med øget fokus på sortering og
genanvendelse af affald. Det vil øge borgernes bevidsthed om
forbrug af ressourcer. Det vurderes at give en væsentlig positiv
påvirkning.

Ingen eller mindre væsentlig
påvirkning

Miljøparametre:

Væsentlig positiv påvirkning

Væsentlig negativ påvirkning

Titel:
Affalds- og Ressourceplan
2020 - 2032

Bemærkninger

Øget handel

X

Ikke relevant.

Øget købekraft

X

Ikke relevant.

Udbud af ressourcer/ goder

X

Ikke relevant.

Kriminalitet

X

Ikke relevant.

Brand

X

Ikke relevant.

Sociale forhold

X

Ikke relevant.

Økonomiske forhold

X

Planen indeholder initiativer med nye henteordninger ved
husstande, det vil medføre en stigning i renovationsgebyret for
den enkelte husstand. Der skal indkøbes nye beholdere, nye
udbud på indsamling og behandling, og en usikkerhed om
afsætningspriserne for de enkelte genanvendelige fraktioner. Det
forventes over en årrække, at afsætningspriserne bliver til gunst
for borgerne og dermed faldende renovationsgebyr. Det vurderes
at være af mindre væsentlig (negativ) betydning.

Erhvervsliv

X

Ikke relevant.

SIKKERHED

SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER

MILJØVURDERING

Konklusion

JA

NEJ

X

BEMÆRKNINGER

Gennemførelse af initiativerne i Affalds- og Ressourceplan 2020 - 2032
vil sandsynligvis have væsentlige positive miljøpåvirkninger bl.a. i forhold
til CO2-reduktion, forbrug, affaldsmængder og reduktion af
forbrugsgoder. Det vurderes, at visse indsatser i planen også kan have
afledte negative miljøpåvirkninger bl.a. trafikmæssige med belastning,
afvikling, sikkerhed, støj og vibrationer, når der vil køre flere
komprimatorbiler rundt i kommunen. Tillige med påvirkning af borgernes
økonomiske forhold ved gebyrstigninger. Initiativerne i planen er dog på
et overordnet plan og uden konkrete arealudpegninger. De væsentlige
påvirkninger på miljøet, der måtte følge af en udmøntning af Affalds- og
Ressourceplan 2020 - 2032 kan derfor ikke vurderes konkret på dette

Ingen eller mindre væsentlig
påvirkning

Væsentlig positiv påvirkning

Miljøparametre:

Væsentlig negativ påvirkning

Titel:
Affalds- og Ressourceplan
2020 - 2032

Bemærkninger

overordnede niveau. Nogle af de mulige påvirkninger er nævnt, men det
er først i de efterfølgende politiske beslutningssager for hvert initiativ, at
den konkrete påvirkning kan vurderes. Da der ikke er fundet væsentlige
negative konsekvenser ved Affalds- og Ressourceplan 2020 – 2032,
vurderes det isoleret set ikke at medføre en så væsentlig indvirkning på
miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.

