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Bilag 2 - Oversigt over påtænkte intitiativer i løbet af de første 6 år
af planperioden
Nedenstående forslag til ”temaer” og tilhørende initiativer, som skal
gennemføres i løbet af affaldsplanens første 6 år er ikke prioriteret p.t. –
bortset fra at de lovpligtige initiativer naturligt vil fylde det meste af
perioden medio 2022 til medio 2025.
Det skal bemærkes, at kommunerne gerne må indarbejde forslag til
initiativer til affalds forebyggelse og -minimering i affaldsplanerne, men at
sådanne initiativer ikke vil kunne gebyrfinansieres, og derfor ikke er
medtaget her.
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Øget sortering, genbrug og genanvendelse af affald fra husstande
(de lovpligtige initiativer, incl. ordninger for sommerhuse og kolonihaver)






Nye indsamlingsordninger i form af henteordninger for:
o Farligt affald
o Tekstiler (senest pr. 1.1.2025)
o Mad- og drikkekartoner
o Pap fra énfamilieboliger
Øget genbrug og genanvendelse af storskrald
Forbedret indsamlingsordning for haveaffald (senest pr. 1.1.2024)

Øget genanvendelse af erhvervsaffald



Bedre service for ”mindre virksomheder” (tilbud om at deltage i de samme
ordninger for genanvendelige materialer, som kommunen har for husstandene
– jf. kommende lovgrundlag)

Bedre håndtering og mere genbrug og genanvendelse af bygge- og
anlægsaffald



Bedre og mere målrettet information om regler og muligheder (primært rettet
mod gør-det-selv-folk og små håndværkere/entreprenører)
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Mere genbrug og genanvendelse (af høj kvalitet) ved nedrivning og renovering
af kommunens egne ejendomme (kræver tværorganisatorisk accept og
medvirken)

Bedre vejledning, oplysning og grønnere indkøb i kommunen













Udvikling af bedre selvbetjeningsløsninger. OBS: Kun muligt/realistisk hvis
enighed om at gå sammen med andre (ARGO-)kommuner om fælles tiltag og
finansiering
Oplysningskampagne om hvad vi hver især som forbrugere kan gøre i praksis (
”gentænktning” – paradigmeskift til anden form for forbrug / mindre forbrug om muligt i samarbejde med Grøn omstilling og/eller andre organisationer)
I forbindelse med kommende udbud af indsamlingsopgaver, samt løbende ved
udskiftning af indsamlingsmateriel: Stille krav om fuld el-drift, hvor det er
praktisk muligt
Samarbejde med indkøbsafdelingen om at indarbejde generelle krav vedr.
levetid, muligheder for reparation, dokumentation for miljøpåvirkning for
produkter, som kommunen indkøber
Undersøge, beskrive/dokumentere og formidle gode løsninger for
virksomheder og husstande, hvor der er reelle pladsproblemer i f.t. at kunne
opstille affaldsbeholdere til alle fraktioner
Optimering af affaldsordninger – f.eks. 14-dages tømning af mad- og restaffald
hele året m.v. Undersøge hvor det evt. er muligt at yde bedre service for de
samme penge eller samme service med lavere omkostninger
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