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Forslag til tidsplan - implementering af nye affaldsordninger for
husstande
Nedenstående tidsplan er desværre forbundet med mange usikkerheder, det
den afhænger stærkt af en række valg og af faktorer, som p.t. ikke er
tilstrækkeligt klarlagte.
Det viste forslag til plan er desuden baseret på, at der ikke vælges en
fremtidig beholderløsning for énfamilieboligerne, som indebærer behov for
øget tømmefrekvens på de 4-delte beholdere – og dermed anskaffelse af
flere 4-kammerbiler.
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Det skal endvidere bemærkes at det i planen er forudsat at ingen af de
kommende renovatører på de nye indsamlingsordninger vil få brug for
indkøb af yderligere biler (eller at tid til indkøbet vil kunne rummes i
tidsforløbet som det er skitseret).
Endelig bemærkes det, at kommunen normalt ville skulle have vedtaget en
ny affaldsplan, som sætter rammerne for de nye ordninger og hjemler
afsætning af midler til etablering af nye affaldsordninger. Miljøstyrelsen har
imidlertid i sin vejledende udtalelse af 24. november (bilag 1) givet udtryk
for at man ikke betragter en vedtaget affaldsplan som nødvendigt grundlag
for at udarbejde regulativer, vedtage gebyrer og implementere nye
affaldsordninger. Af denne grund forudsættes affaldsplanprocessen i
udkastet til tidsplan at forløbe parallelt med de øvrige aktiviteter.
Eftersom der er meget store usikkerheder forbundet med flere af de i planen
omtalte aktiviteter, er der angivet et tidsinterval for nogle af disse. Det
gælder særligt leveringen af beholdere, hvor leveringstiden er ukendt, men
let vil kunne være op til omkring 1 år fra underskrivelse af kontrakt. Dermed
bliver også tidspunktet for selve udrulningen af nye affaldsordninger meget
usikkert og er derfor også angivet som et interval.
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Bemærk: Alle de øvrige tiltag og aktiviteter, som skal gennemføres i forbindelse med ovenstående (f.eks. udarbejdelse af info-materiale, tildeling af beholdere og udbringning af beholdere m.v.) er kun udeladt for overskuelighedens skyld

Udrulning af nye affaldsordninger starttidspunkt afhænger af hvilke
løsninger der vælges, p.g.a. forskellig
krav vedr. udbud, muligheder for
aflevering/logistiske løsninger,
leveringstid på beholdere og biler m.v.

Fælles udbud af indkøb af beholdere,
bokse og sække m.v.
Forventet indgåelse af aftaler med
leverandører af beholdere m.v.
Forventet levering af beholdere m.v.

Indstilling om nye regulativer
Offentlig høring af regulativer
Endelig vedtagelse af regulativer
Beregning af nye affaldsgebyrer
Vedtagelse af nye affaldsgebyrer

Udarbejdelse af indstilling om endeligt
valg af løsninger
Endeligt valg af løsning, Klima- og
Planudvalget
Tilretning af regulativer

Temamøde med Klima- og
Planudvalget, hvor der foretages
foreløbigt valg af fremtidig løsning for
énfamilieboliger
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Beskrivelse og beregninger af mulige
fremtidige affaldsordninger

Januar

26. januar 2021

Udarbejdelse af forslag til affaldsplan
Behandling af affaldsplan i KPU
Offentlig høring af affaldsplan (8 uger)
Behandling af indkomne høringssvar
Endelig politisk behandling af plan

1. marts

Dokumentnummer

Aktivitet / milepæl / del af processen

Forventet offentliggørelse af national
affaldsplan (udkast i høring til 9.2.2021)

Forventet udmelding om model for
implementering af producentansvar på
emballager (pr. senest 1.1.2025)

Frist for ansøgning om fritagelse for
implementeringsfrist pr. 1.7.2021

Udkast til plan for hele processen med udarbejdelse af affaldsplan og fastlæggelse og implementering af nye affaldsordninger i Køge Kommune

Dato

