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3 MÅL OG INITIATIVER
3.1	Dagrenovationsordningen udvides

Baggrund
Med Miljøstyrelsens hidtidige udmeldinger tyder
meget på, at der som følge af EU’s affaldsdirektiv
vil blive stillet krav til særskilt indsamling af
madaffald med virkning senest 31. december 2023.
Samtidig er det i Affaldsdirektivet fastsat, at medlemsstaterne skal tilskynde til hjemmekompostering, men det er uvist på hvilken måde dette skal
ske i sammenhæng med særskilt indsamling.
Kravene til genanvendelse af kommunalt affald
øges gradvist fra mindst 55 % i 2025, 60 % i 2030
og 65 % i 2035. Herudover gælder der særlige regler
for øget genanvendelse af emballageaffald. Det
kræver en bred indsats at nå disse ambitiøse mål.
Reno Djurs har tidligere i en redegørelse analyseret
14 forskellige scenarier for udvidelse af dagrenovationsordningen med øget genanvendelse.
Redegørelsen belyser genanvendelsesprocent,
metoder, fordele/ulemper og økonomi. Der er
stor forskel på de forskellige mulige indsamlingsmetoder, herunder hvilke affaldsfraktioner, der
indsamles i blandet henholdsvis kildesorteret form.
De forskellige metoder resulterer i dels forskelligt
serviceniveau, forskellig pris og forskellige muligheder for afsætning. Fælles for alle scenarier er, at
omkostningerne øges ved øget genanvendelse.

Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde
branchefælles standarder for sorteringskriterier
og indsamlingsordninger til kommunerne med
det formål at gøre affaldsordningerne i landets
kommuner mere ensartede. Imidlertid er det på
nuværende tidspunkt ikke kendt, hvilken detaljeringsgrad de branchefælles standarder for sortering
og indsamling vil ende med at få, og dermed hvilke
krav der vil blive stillet til de kommunale ordninger.
Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kende
de branchefælles standarder før konkret ordning
besluttes for at undgå fejlinvesteringer.
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3 MÅL OG INITIATIVER
3.1	Dagrenovationsordningen udvides

3.1

HVAD GØR VI – INITIATIVER

 Der indføres særskilt indsamling af madaffald
ved alle husstande i 2023.
 Det undersøges, på hvilken måde madaffaldet
skal afsættes til behandling med henblik på
størst mulig nytte af energiindhold og næringsstoffer samt mindst mulig spredning af
miljøfremmede stoffer.
 Der fremlægges forslag til konkret ny dagrenovationsordning i efteråret 2020 på grundlag
af den nationale affaldsplan og eventuelle
nationale branchestandarder.
 Det vurderes, hvilken indsamlingsmetode, der
skal vælges (f.eks. optisk sortering eller delte
beholdere) samt om der skal anvendes særlige
poser til indsamlingen.

 Det vurderes, om sommerhuse skal omfattes af
særskilt indsamling af madaffald, og i givet fald
hvilken metode, der er bedst egnet.
 Det vurderes, om husstande og sommerhuse på
Anholt skal omfattes af særskilt indsamling af
madaffald, og i givet fald hvilken metode, der er
bedst egnet.
 Det vurderes om hjemmekompostering
hensigtsmæssigt kan indgå sideløbende med en
ny ordning med særskilt indsamling af madaffald, herunder i relation til understøtning af
biodiversitet.
 Det vurderes, om der skal indføres henteordning
for metal (M), glas (G) og plast (P), og hvordan
dette skal ske (kildeopdelt eller kildesorteret):
MGP, MG/P, MP/G, MP, M/P eller i kombination
med en delt beholder til papir/pap i et rum og
MGP eller MP i det andet. Endvidere vurderes
det, om sommerhuse skal omfattes.

Hvad er konsekvenserne

Ressourcebehov

 Dagrenovationsordningen bidrager til øget
genanvendelse og imødekommer de forventede
krav om særskilt indsamling af madaffald.
 Madaffaldet bioforgasses, hvorved der produceres energi, der kan lagres.
 Næringsstofferne i madaffaldet kan udnyttes.
 Genanvendelsesprocenten øges.
 Der vil være risiko for spredning af uønskede stoffer og fysiske urenheder/plast på
landbrugsarealer.
 Der stilles større krav til borgerne om sortering
af affaldet og plads til indendørs og udendørs
affaldsbeholdere.
 Der tilvejebringes beslutningsgrundlag for
metodevalg og omfattede ejendomstyper for en
udvidet dagrenovationsordning.

 Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for valg
af ordning og afsætning kan ske indenfor de
nuværende budgetmæssige rammer.
 En ny dagrenovationsordning vil medføre behov
for øgede ressourcer og vil medføre øgede omkostninger, jf. den allerede gennemførte vurdering
heraf i baggrundsnotat af januar 2018.
 En ny dagrenovationsordning vil medføre øgede
renovationsgebyrer.

