
Borgermøde
om ny
affaldssortering

• Velkomst ved Søren Kristensen

• Statens nye krav til sortering

• Indsamling af flere typer affald

• Indsamling i det centrale Faaborg

• Drøftelse af forslaget



Krav fra 
staten om 
indsamling af 
samme 10 
typer affald



Kilde: Faktaark (mfvm.dk)

10 typer affald:

1. Metal
2. Madaffald
3. Pap
4. Papir
5. Glas
6. Plast 
7. Restaffald
8. Farligt affald
9. Mad- og 

drikkekartoner
10. Tekstiler

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Affald_-_Fakta_om_de_nye_affaldsordninger.pdf


Allerede besluttet 
at skifte til to 
dobbelt-
kammerspande og 
at opdele 
nedgravede i mad 
og rest

Kommunalbestyrelsen vil fortsat arbejde for, at 
restaffald sorteres på et centralt sorteringsanlæg

I dag: 
Blandet
affald

Fremover: 
Papir/pap 
samt
metal/glas

Fremover: 
Madaffald 
samt
restaffald



Offentlig høring

Forslag til
Tillæg II til
Affaldsplan
2015-2020

www.fmk.dk/affald



Forslaget i 
Faaborg midtby

• De nedgravede beholdere bliver opdelt. Madaffald 
og restaffald skal sorteres separat. Der leveres 
poser til madaffald

• Poseordningen ændres så plastik og mad- og 
drikkekartoner samles i en pose

• Fælles beholdere til madaffald og restaffald i en 
større del af Faaborg midtby

• Farligt affald indsamles i kasse to gange årligt ved 
tilmelding

• Forslag om på sigt at etablere nye beholdere til 
genanvendeligt affald



Status i Faaborg 
midtby

• I område med nedgravede:
• De nedgravede beholdere bliver opdelt. Madaffald og restaffald skal sorteres separat
• Poseordningen ændres så plastik og mad- og drikkekartoner samles i en pose

• I område med egen spand:
• Forslag om ny ordning med nedgravede fællesbeholdere
• Poseordningen ændres så plastik og mad- og drikkekartoner samles i en pose



Tilfredshed 
med 
løsningen

Dem der siger nej forklarer typisk:
▪ Store lastbiler
▪ Usikkerhed omkring hvad der må smides i
▪ Ønsker mere sortering



Udfordring -
Fordele & ulemper

Der er nationale krav om mere sortering og 3 spande ved hver 
husstand bliver svært i Faaborg midtby

Fordele & ulemper

• Ingen tømmeplan

• I forhold til spandeløsning skal man gå lidt længere med 
affaldet

• Med fælles nedgravede løsninger skal man ikke have spande 
stående

• Lugt – der leveres poser til madaffald

• FFV inspicerer og rengør de nedgravede beholdere 3 gange 
om ugen for at sikre at beholderne fremstår pæne

• Beholderne tømmes ugentligt og ved behov 



Forslag om flere 
fælles 
indsamlings-
steder i det 
centrale Faaborg



Forslag om flere 
fælles 
indsamlings-
steder i det 
centrale Faaborg

Principper for placering:
100 meters afstand – de fleste får kortere, enkelte kan få lidt længere
God tilgængelighed
Passe godt på byens udtryk

Erfaringer:
Tekniske installationer kan fordyre en nedgravning
Kranbil skal kunne komme til



Nye forhold

• Poseordningen ændres så plastik og mad- og 
drikkekartoner samles i en pose

• Der leveres en kasse til farligt affald

• Forslag om flere fælles beholdere 

• Forslag om på sigt at etablere nye beholdere til 
genanvendeligt affald

• De nedgravede beholdere bliver opdelt. Madaffald 
og restaffald skal sorteres separat

• Der leveres poser til madaffaldet



Høringsfrist den 7. juli 2021. 

Send høringssvar til
teknik@fmk.dk

mailto:Teknik@fmk.dk

