Behandling af indkomne høringssvar til affaldsplan
Nedenstående er Faaborg-Midtfyn kommunes forslag til bemærkninger til
jeres indkomne høringssvar, som er forsøgt opdelt efter de hovedtemaer de
angår:
▪
▪
▪
▪
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Bemærkninger til øget sortering
Bemærkninger til forslaget om fælles indsamlingsøer i sommerhusområder
Bemærkninger til forslaget om indsamling i Faaborg midtby
Bemærkninger til organisering af genbrugsordning

Under hvert hovedtema er kommunes bemærkninger sammenfattet under en række overskrifter.
Der er kommet flere konkrete forslag til placering af fælles beholdere. Disse er leveret videre til
forsyningsselskabet FFV Renovation A/S, som vil samle op på forslagene.

1. Bemærkninger til øget sortering

Poseordningen fungerer fint
I forhold til den nuværende poseordning er den ikke arbejdsmiljømæssig realiserbar, og skal derfor søges
udfaset. Der er en besparelse ved at nedlægge poseordningen som dækker udgifterne til sortering af
pap/papir/metal/glas/mad og rest i beholdere ved alle husstande.

Hvorfor skal vi have så mange spande?
De nye krav foreskriver at der fremover skal kildesorteres og dermed indsamles hele 10 typer affald. I
Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi fortsat på etablering af et fælles centralt sorteringsanlæg, som kan
udsortere det genanvendelige affald, og som hurtigt kan omstilles til at udsortere eventuelle nye typer affald
efterhånden som disse kan genanvendes. Men der er brug for flere beholdere. Den bedste løsning vurderes
fortsat at være to 240 liters beholdere, som allerede er besluttet og som håndterer disse seks fraktioner:
madaffald, restaffald, pap, papir, glas og metal.
Derudover må der som følge af nye krav en ekstra beholder til, som skal bruges til plastik og drikke/fødevarekartoner. Det er mange beholdere at have stående, og derfor afsøges muligheden for et centralt
sorteringsanlæg til frasortering af bl.a. plast og kartoner m.v. fra restaffaldet også fortsat. Dermed kan den
sidste beholder forhåbentlig på sigt undlades.

Er der plads nok til alle typer affald, herunder plastik?
FFV vil følge ordningerne tæt og skulle der komme væsentlige udfordring med kapacitet eller andet, vil det
være muligt hurtigt at levere en større beholder.

Lugter madaffaldet ikke mere end almindeligt restaffald?
Det forventes ikke at udsortering af madaffald vil give anledning til større lugtgener end i dag. Der udleveres
poser til madaffaldet, som kan lukkes.

Opsamling og samlet vurdering

Samlet giver bemærkninger ikke umiddelbar anledning til ændringer i det foreslåede omkring øget indførelse
af de fire nye typer affald (plastik, drikke- og fødevarekartoner, tekstil og farligt affald). Den nye ordning vil
blive fulgt tæt, og skulle der vise sig at være udfordringer vil de blive afhjulpet i det omfang det er muligt.

2. Bemærkninger til forslaget om fælles indsamlingsøer i sommerhusområder

Hvorfor skal vi have en ny ordning, den vi har fungerer fint?
Der er lovkrav om øget sortering. Det gælder alle landets kommuner og alle kommuner forventes indenfor de
kommende år at indfase lignende løsninger. Derfor vil det også blive lettere for danskerne at sortere, da det
skal gøres ens i alle kommuner. Denne effekt vurderes også at give gevinst i udlejede sommerhuse.
I flere sommerhusområder i landet er der allerede etableret fælles affaldsøer. På Langeland er der ifølge
renovationsselskabet gode erfaringer. I Middelfart indføres også affaldsøer i sommerhusområderne, hvor
man tilstræber en gåafstand på 150-200 meter. Nogle oplever op til 800 meters afstand, hvis affaldsøen ikke
kan placeres i selve sommerhusområdet.
Hvis grundejere i området ikke har ville sætte areal til rådighed, har man placeret affaldsøerne uden for
området, hvilket har resulteret i at nogle oplever længere afstand (op til 800 meter).
Middelfart betragter ordningen som en succes, og har ud af 1500 sommerhuse, kun ganske få der er
utilfredse.

33 høringssvar, heraf seks fra flere afsendere/foreninger indeholder ønske om at bibeholde en
beholder til restaffald og madaffald ved hvert hus.
Fordelene ved en fælles løsning med affaldsøer er, at spandene helt kan udfases, samt undgå kørsel med
store, tunge biler inde i sommerhusområderne. Denne fordel forsvinder/mindskes, hvis alle skal have en
spand til mad og restaffald og det er en billigere ordning. Desuden forventes en kombineret ordning med én
beholder på grunden, at medføre færre mængder til genbrug, og eventuelle kapacitetsproblemer ved
udlejningshusene.

7 høringssvar, heraf et fra flere afsendere/forening, er positive over for fælles affaldsøer ved
sommerhuse.
Ingen bemærkninger.

Er det overhovedet muligt at finde egnede placeringer til affaldsøer?
Der er forskelle på de enkelte sommerhusområder og nogle steder virker løsningen mere tilgængelig end
andre.
Det kan blive en udfordring at finde egnede steder til affaldsøerne, men det er løst i mange andre
sommerhusområder, og dermed vurderes der at findes egnede løsninger.
I forbindelse med etablering af nye affaldsøer, vil FFV og kommunen gå i dialog om placering af fælles
affaldsøer i de respektive sommerhusområder.

Overfyldte beholdere på fælles affaldsøer vil skæmme områder

En fælles affaldsø vil blive udstyret med en kapacitetsmåler, hvorpå optimal tømning sikres gennem hele
sommer- og vintersæsonen. Med fælles affaldsøer undgås kapacitetsproblemer ved det enkelte sommerhus,
og en optimal tømmefrekvens opnås nemmere. De fælles affaldsøer bliver etableret med blik for æstetik og
landskab.
Erfaringer fra andre kommuner viser at fælles affaldsøer ikke oplever særlige udfordringer med henkastet
affald eller uhygiejniske forhold i øvrigt. Heller ikke i områder som har udlejning af sommerhuse. De fælles
beholdere kan udformes så fejlsortering minimeres. Der vil blive holdt særligt øje med optimal
tømmefrekvens.
Afstandsnær indsamling – er det lovligt at lave fælles øer med lang gåafstand?
Der er krav om at en kommune skal etablere henteordninger for bl.a. mad- og restaffald, jf. gældende
affaldsbekendtgørelse. En fælles affaldsordning som nedgravede beholdere i Faaborg midtby eller
affaldsøer i et sommerhus, er også defineret som en henteordning. Affaldet skal kunne afleveres
husstandsnært, og i Faaborg-Midtfyn Kommune har vi defineret en maksimal afstand på 100 meter til
nærmeste station for mad og restaffald i Faaborg midtby.
I sommerhusområderne vil nogen kunne forvente en større afstand, men med en placering af affaldsøerne
centralt ved indfaldsvej til sommerhusområderne, vurderes dette acceptabelt/nødvendigt, holdt op mod
problemerne ved alternativer. Afhængigt af samarbejdsviljen vedr. placering af affaldsø, kan det blive
nødvendigt at etablere øerne umiddelbart udenfor sommerhusområderne, dog tilstræbes gode placeringen i
områderne.
Husstandsnær indsamling kan anvendes, hvis forholdene ikke tillader, at faste beholdere kan placeres på
matriklen. Husstandsnær indsamling betyder, at:
– ved etageboliger, rækkehuse/kædehuse/tæt lav bebyggelse og tætte bykerner skal fast
indsamlingsmateriel så vidt muligt placeres sådan, at beholdere er tilgængelige i umiddelbar nærhed fra
boligen, dvs. kort gåafstand.
– i sommerhusområder og ved kolonihaver skal fast indsamlingsmateriel placeres sådan, at beholderne så
vidt muligt er tilgængelige i rimelig gåafstand fra boligen.
– for boliger på ikke-brofaste øer med under 200 fasteboende beboere kan faste beholdere til de
genanvendelige fraktioner placeres på havnefaciliteter, der benyttes af beboere på øen (dvs. på øen eller på
det nærmeste fastland)
(Kilde: Miljøministeriet, Vejledning om indsamling af husholdningsaffald)

Affaldsøer er en spareøvelse
Forslaget om fælles affaldsøer handler ikke om en besparelse for kommunen. En affaldsløsning betales
direkte af de borgere som bruger den. I dette tilfælde er det renovationstaksten for sommerhusejere der
påvirkes direkte af hvilken løsning der vælges. Der er således ikke noget økonomisk incitament fra
kommunens side. FFV og kommunen ønsker en god og smidig løsning til den bedste pris for borgerne.

Støjgener
Der forventes ikke at være særlige støjgener i forbindelse med affaldshåndteringen på de fælles affaldsøer.
Erfaringer fra nedgravede stationer i Faaborg midtby vil blive viderebragt i forbindelse med fælles
affaldsbeholdere i sommerhusområderne.

Vi ved at tømning af glas/metalfraktionen vil give støj, men hvis det ikke er ved en affaldsø, vil det i stedet
være ud for hver husstand, og dermed vurderes alternativet bedre.
Det er ikke forventningen at fælles affaldsøer ved indfaldsvejene til sommerhusområder, vil give anledning til
væsentlig mere trafik. Ud fra erfaringer i andre kommuner, er det vores vurdering, at langt de fleste vil tage
deres affald med, når de alligevel går en tur eller kører på tur.

Små veje og store renovationsbiler
De nye renovationsvogne bliver større, og det kan blive en udfordring at komme ud i alle afkroge af
kommunen, herunder også i visse sommerhusområder. Med fælles affaldsøer kan det være nemmere for en
lastbil med kran at komme til, ligesom i Faaborg midtby hvor gaderne også er smalle og fælles
affaldsordninger er blevet løsningen.
De biler der er indkøbt tilgodeser arbejdsmiljø, kører på gas og sikrer tømning af 2 kammerbeholdere. De
faktorer kan ikke alle imødeses med mindre biler.

Der kommer meget trafik ved affaldsøerne, hvad med dem der har sommerhus tæt på?
Stamveje i sommerhusområder vil naturligt have større trafik end lukkede vænger, men det vurderes ikke, at
det bliver væsentligt øget, da mange typisk vil tage affaldet med, når de alligevel skal andre ærinder.
Det vurderes at der kan findes løsninger med minimale gener. Desuden vil der blive gjort et stort stykke
arbejde for at lokalisere affaldsøerne, så generne minimeres og det samtidig sikres at øerne etableres på
godt tilgængelige steder, hvor beboerne alligevel naturligt passerer jævnligt.

Mange vil opbevare deres renovationsaffald på matriklen fordi de ikke skal op til affaldsøen hver dag
– det giver rotteproblemer
Det forventes ikke at mange vil opbevare deres affald på matriklen. Det er vurderingen, at med gode og
egnede placeringer vil beboerne finde ind i en rytme hvor man bringer sit affald med op til affaldsøen under
sine normale gøremål og rutiner. Erfaringer fra Langeland og Middelfart tyder ikke på at det er en udfordring.

Bliver ældre, gangbesværede og funktionsnedsatte borgere tilgodeset med dispensationsmulighed?
Der vil blive lagt vægt på den mest hensigtsmæssige placering og udformning af affaldsøerne. Der er dog
ikke lagt op til andre ordninger og løsninger end fx i Faaborg midtby, hvor der også er fælles beholdere. På
de overjordiske affaldscontainere, af en vis størrelse, er der fodpedal for åbning.
Der vil blive arbejdet videre med vurderingen af, hvilken service man kan tilbyde borgere i sommerhuse med
særlige gangvanskeligheder.

Hvilke sommerhusområder skal omfattes?
Som udgangspunkt er alle sommerhusområder omfattet, undtagen områder med få sommerhuse. FFV
forventes hurtigt at gå i gang med nærmere planlægnings af ordningerne.

Kunne man etablere flere fælles øer i nogle sommerhusområder. Fx bare til mad og rest?
En løsning med kun mad/rest kan ikke anbefales, da det vurderes bedre at tilpasse stationen til antallet af
forventede brugere. Den optimale løsning er opstilling af totalløsninger (alle typer affald i én affaldsø), men

den vil være større eller mindre afhængig af, hvor mange der skal benytte den.

Opsamling og samlet vurdering
Samlet giver bemærkningerne ikke umiddelbar anledning til ændringer i det foreslåede omkring fælles
affaldsøer. Særligt fordi alternativet ikke vurderes at være bedre. De fleste bemærkninger er ganske gode
betragtninger, men de tager ikke højde for alternativet. Fx vil det give støj at tømme affaldet fra en affaldsø,
men støjen er meget kortvarig i forhold til tømning af glas- og metalbeholdere fra alle sommerhusene. På
samme måde gælder, at beholderen til madaffald muligvis lugter ved en affaldsø, men at det samme gælder
alle beholdere ved de enkelte huse.
Den nye ordning vil blive fulgt tæt, og skulle der vise sig at være udfordringer, vil de blive afhjulpet i det
omfang det er muligt. Erfaringerne fra andre kommuner tages i betragtning.

3. Bemærkninger til forslaget om indsamling i Faaborg midtby

Hvorfor ændre på tingene nu?
De nye krav foreskriver at der fremover skal indsamles hele 10 typer affald. Fordelene ved en fælles løsning
er at spandene kan udfases. Denne fordel mindskes hvis alle skal have en spand til madaffald, og vil derfor
ikke være optimal.
I forhold til den nuværende poseordning er den ikke arbejdsmiljømæssig realiserbar, og skal derfor søges
udfaset. I Faaborg midtby fortsætter poseordningen dog indtil der er etableret fælles løsninger for de
genanvendelige typer affald.

Hvordan kommer det til at se ud?
Der er og kommer stort fokus på det æstetiske i forhold til de nye nedgravede beholdere i Faaborg. Dette vil
også gælde eventuelle overjordiske eller nedgravede beholdere til de genanvendelige affaldstyper, som på
sigt kan komme på tale.
FFV og kommunen udarbejder et konkret forslag til hvilke adresser der med fordel kan overgå til nedgravede
beholdere. Ud fra dette materiale indkaldes der til et fælles borgermøde, så forholdene kan blive drøftet
grundigt inden der tages beslutninger.

Hvilke områder skal omfattes?
Forslaget om at udvide den nedgravede løsning i Faaborg tages med i de videre drøftelser.

Lugtgener i Faaborg midtby
FFV vil fortsat have stor fokus på de lugtgener der har været, og som også er blevet fremhævet i denne
høring. Der er lavet forsøg med at maskere lugten, hvor beholderne jævnligt bliver rengjort og selve toppen
af beholderen holdes rent ugentligt.
Der er konstateret væsentlige lugt- og støjgener fra beholderen ved Grønnegade 21. Ved en udbygning af
ordningen bliver denne beholder fjernet og erstattet med en ny placering.

Hvordan er ældre og gangbesværede stillet i forhold til afstande?
Der vil blive lagt vægt på den mest hensigtsmæssige placering og udformning af affaldsløsningerne. På de
overjordiske affaldscontainere, af en vis størrelse, er der fodpedal for åbning.
Der vil blive arbejdet videre med vurderingen af hvilken service, man kan tilbyde borgere med særlige
gangvanskeligheder.

Opsamling og samlet vurdering
Samlet giver bemærkningerne ikke umiddelbar anledning til ændringer i det foreslåede omkring flere
nedgravede fællesbeholdere. Der er stor opmærksomhed på det æstetiske, og forholdet omkring lugtgener
prioriteres højt. Der tilstræbes at tage så mange hensyn som overhovedet muligt, i forhold til placering og
drift af den nedgravede løsning.

4. Bemærkninger til organisering af genbrugsordning

Ministationer til genanvendeligt affald i lokalområder
Ministationerne med beholdere til genanvendeligt affald foreslås fjernet, da der ikke vurderes at være nogen
selvstændig begrundelse for denne, når den nye ordning med flere beholdere ved hver husstand træder i
kraft.
Haveaffaldsordningen i Vester Åby er jf. tidligere politisk beslutning, ikke til behandling i dette forslag og
fortsætter derfor som hidtil.

Der mangler muligheder for affaldssortering på offentlige pladser og arealer
Kommunen vil den kommende tid se nærmere på mulighederne for at etablere sortering på centrale
offentlige steder for aflevering af affald, men det vil ikke være muligt, at udbrede til alle steder med
affaldsspande/-kurve i det offentlige rum.

Opsamling og samlet vurdering
Samlet giver bemærkninger ikke umiddelbar anledning til ændringer i det foreslåede omkring nedlægning af
de tilbageværende ministationer, da der ikke vurderes at være nogen begrundelse for, at beholde dem ved
indfasning af den nye affaldsordning.

