
Borgermøde om 
fælles affaldsøer 
i Faaborg by og 
Østerbrogade-
kvarteret

På Øhavsskolen, afd. Svanen 

Onsdag den 14. december 2022
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Gløgg og æbleskiver
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17.00-17.15 Gløgg og æbleskiver

17.15-17.20 Velkomst v. Søren Kristensen, formand for Teknik- og Miljø

17.20-17.30 Introduktion v. Henriette Falbe Hansen, afdelingsleder Miljø & Byg

17.30-17.50 Status på processen v. Sofie Bruun, affaldsmedarbejder

17.50-18.20 Placering og typer af affaldsøer v. FFV Renovation A/S

18.20-18.50 Spørgsmål v. FMK og FFV

18.50-19.00 Tak for i dag!

Program



Velkomst

- Søren Kristensen formand for Teknik- og miljøudvalget

 Tak fordi I kom.

 Formål med mødet.

 Stil endelig spørgsmål.
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Introduktion

- Henriette Falbe Hansen, afdelingsleder Miljø og Byg
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Proces og status

- Sofie Bruun, affaldsmedarbejder i FMK

 Baggrund for affaldssortering.

 Status på processen.

 Hvad har vi lavet indtil nu?

 Hvad er målet for 2023?
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Baggrund for affaldssortering

 I 2020 vedtog Regeringen at vi skulle sortere i 10 fraktioner af 
husholdningsaffaldet som en del af ”Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær 
økonomi.

 Med affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet nationale, strømlinede 
sorteringskriterier. De nye regler skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu 
højere grad. 

 Borgere skal, på tværs af kommuner sortere deres affald i 10 affaldstyper: mad-, 
papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og 
restaffald.

 Formålet med sorteringskriterierne er at sikre, at affaldet bliver behandlet 
miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og 
indgår i fremstillingen af nye produkter.

 Det kræver, at vi ændrer vores affaldsvaner. 
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Status

 Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder afhentning af de 9 fraktioner som en 
henteordning. Det betyder at fraktionerne indsamles i ”mobile beholdere” 
eller ”stationært opsamlingsmateriel” (fx fælles affaldsøer).

 Samarbejde mellem FFV og FMK.

 De forskellige afdelinger i kommunen er inddraget.

 Forskellig lovgivning som skal tilgodeses.

 De nye regler skulle træde i kraft i juli 2021, men en del kommuner fik 
dispensation så deadline blev rykket til udgangen af 2022 for de ni faktioner 
og 1. juli 2023 for tekstilaffald.

 Vi indkalder til endnu et borgermøde når de endelige placeringer er klar –

forhåbentlig primo 2023.

8



Placering og typer af affaldsøer

- Claus Malling, FFV Renovation A/S
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Forslag til placering
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Afstandskort
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Forslag til placering af genbrugsfraktioner
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Forslag til placering af affaldsøerne

 P-plads bag SuperBrugsen

 Kirkestræde (Gavl v. nr. 9-11)

 Kirkestien

 Lagonisminde

 P-plads v. Vestergade bag nr. 16

 P-plads bag Vikingegården

 Havnegade v. Direktørbolig

 Havnegade v. Gl. Rutebilsstation

 Østerbrogade v. Kirkegård

 Østerbrogade v. nr. 26

 Østerbrogade ovf. nr. 53

 Færgevej v. indkørsel til Stærekasserne

 Priorensgade udf. Kirkekontor

 Priorensgade ovf. nr. 49

 Grønnegade 26A flyttes til Mellemgade v GF Forsikring 13



Containertyper over jorden
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Containertyper nedgravede
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Hvilke områder omfattes ikke af affaldsøerne 
(FFVs forslag)

 Gaaeis Have

 Priorensgade 28 - 60 & 47A - 67A (undtaget 34 & 36)

 Holsten Carlsiusgade

 Øster Møllevej

 Ringparken

 Møllekrogen

 Østerbrogade 69 – 113 & 52 – 80

 Her vil der blive eller er der udleveret standard beholdere.
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Næste skridt?

 Der udleveres snarest Røde kasser i hele Faaborg Midtby til tømning ultimo 1 

kvartal 2023

 Bearbejdning af indkomne forslag efter borgermøde.

 Borgermøde primo 2023, med offentliggørelse af resultat og beslutning.

 Projektering og efterfølgende udbud på affaldsløsning, entreprenørarbejde og 

anlæggelse.

 Udlevering af madspand, poser og sorteringsguide udleveres ved opstart af 

affaldsløsning.

 Forventet opstart ?
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Ibrugtagning og drift

 Affaldsøer udstyres med fyldemeldere således der tømmes når der er fyldt, 

Bio/Rest dog min. hver 14 dag.

 Affaldsøer vedligeholdes af FFV Renovation A/S.
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Spørgsmål?

19



Tak for i dag!

Og glædelig jul 
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