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Undtagne affaldsopgaver 

AFLD I/S varetager som udgangspunkt alle Ejerkommunernes håndterings- og 
behandlingsopgaver vedrørende det affald Ejerkommunerne råder over. Med håndterings- og 
behandlingsopgaver menes transport, sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald. 

Ejerkommunerne er dog berettigede til konkret at undlade at kompetenceoverdrage en eller flere 
håndterings- og behandlingsopgaver til AFLD I/S. 

En Ejerkommune kan undlade at kompetenceoverdrage en eller flere håndterings- og be-
handlingsopgaver til AFLD I/S, såfremt Ejerkommunen pr. 1. januar 2016 er forpligtet af en aftale 
med tredjemand eller ved deltagelse i et andet fælleskommunalt selskab. 

Når en Ejerkommune efter 1. januar 2016 ønsker at kompetenceoverdrage en eller flere 
håndterings- og behandlingsopgaver til AFLD I/S, retter kommunen henvendelse til AFLD I/S med 
nærmere beskrivelse af opgavens omfang. 

Kompetenceoverdragelsen gennemføres ved, at AFLD I/S udarbejder en revision af dette bilag B 
og sender det reviderede bilag til godkendelse hos Statsforvaltningen Ankestyrelsen samt hos den 
kommune, som ønsker at kompetenceoverdrage en eller flere håndterings- og behandlings-
opgaver til AFLD I/S. 

Pr. 1. januar august 20168 er har følgende håndterings- og behandlingsopgaver vedrørende det 
affald Ejerkommunerne råder over undladt kompetenceoverdraget til AFLD I/S: Ejerkommunerne 
undladt at kompetenceoverdraget følgende håndterings- og behandlingsopgaver vedrørende det 
affald Ejerkommunerne råder over:

Kommune Opgave Aftale eller fælles kommunalt 
selskab

Transport og afsætning af 
forbrændingsegnet affald

Fælleskommunale selskab 
Energnist I/S, jf. vedtægternes 
punkt 3.2.

Transport og afsætning af 
deponeringsegnet affald

Fælleskommunale selskab 
Deponi Syd I/S, jf. vedtægternes 
punkt 3.2.

Billund 

Transport og af afsætning af organisk 
dagrenovation

Billund Vand A/S (100 % 
kommunalt ejet 
forsyningsselskab) - Aftale uden 
udløb.



Omlastning af forbrændingsegnet affald, 
deponeringsegnet affald og 
genanvendelige fraktioner fra 
husholdninger

Kommunens egne 
omlastestationer beliggende 
Havremarken, Billund og Ribe 
Landevej, Grindsted

Transport af affald fra genbrugspladser 
til behandling

Afsætning af affaldsfraktioner fra 
kommunale ordninger og 
genbrugspladser (såfremt gældende 
aftaler ikke kan overdrages til selskabet)

Transportaftale med nuværende 
transportør udløber senest 
31. december 2020

Afsætningsaftaler udløber 
senest 31. december 2016

Transport og afsætning af 
forbrændingsegnet affald

Det fælleskommunale selskab 
Energnist I/S, jf. vedtægternes 
punkt 3.2.

Hedensted 

Håndtering og afsætning af farligt affald Det fælleskommunale selskab 
MOTAS I/S, jf. vedtægternes 
punkt 3.2.

Transport og afsætning af 
forbrændingsegnet affald

Det fælleskommunale selskab 
Energnist I/S, jf. vedtægternes 
punkt 3.2.

Herning

Transport af affald fra genbrugspladser 
til behandling

Haveaffald

Rent træ

Transport fra Nederkærgård og 
øvrige genbrugspladser i Kibæk, 
Sdr.Felding, Vildbjerg, Aulum, 
Ørnhøj, Sørvad, Fasterholt og 
Sunds, foretages af Herning 
Kommune, Genbrug og affald - 
Aftale uden udløb

Transport fra Nederkærgård 
foretages af Herning Kommune, 
Genbrug og affald - Aftale uden 
udløb

Transport fra øvrige pladser 
foretages af M. Larsen 
Vognmandsfirma A/S – udløb 1. 
august 2016 – forventes 
forlænget til 31. december 2020.



Flamingo

Vinduer og døre, planglas

Glas

Øvrige fraktioner som: papir, pap, 
deponeringsegnet, PVC, sanitet, 
havemøbler, trykimprægneret træ og 
plastfolie 

Transport fra Nederkærgård og 
øvrige genbrugspladser i Kibæk, 
Sdr.Felding, Vildbjerg, Aulum, 
Ørnhøj, Sørvad, Fasterholt og 
Sunds, foretages af Herning 
Kommune, Genbrug og affald - 
Aftale uden udløb

Transport foretages af MFC A/S 
(Midtjysk Flaskecentral) – 
senest udløb 31. december 
2016

Transport fra Nederkærgård 
foretages af Herning Kommune, 
Genbrug og affald - Aftale uden 
udløb

Transport fra Nederkærgård 
foretages af Herning Kommune, 
Genbrug og affald - Aftale uden 
udløb

Transport fra øvrige pladser 
foretages af M. Larsen 
Vognmandsfirma A/S – udløb 1. 
august 2016 – forventes 
forlænget til 31. december 2020.

Omlastning af forbrændingsegnet affald Foretages af Herning 
Kommune, Genbrug og Affald - 
Aftale uden udløb

Transport og afsætning af 
forbrændingsegnet affald

Det fælleskommunale selskab 
Energnist I/S, jf. vedtægternes 
punkt 3.2.

Ikast-Brande

Håndtering og afsætning af farligt affald 
inkl. akkumulatorer

Afsætningsaftale med Stena 
Recycling – udløb senest 
31. december 2020



Transport af affald fra genbrugspladser 
til behandling

Følgende fraktioner er omfattet:
Forbrændingsegnet affald, rent træ, pap, 
papir, deponeringsegnet, PVC, sanitet, 
havemøbler, trykimprægneret træ,
planglas og plastfolie

Transportaftaler vedr. 
afhentning af containere på 
genbrugspladser i Bording, 
Ikast, Nr. Snede og Brande - 
udløb senest 31. december 
2020

Transport og afsætning af 
forbrændingsegnet affald

Det fælleskommunale selskab 
Energnist I/S, jf. vedtægternes 
punkt 3.2.

Ringkøbing-
Skjern

Omlastning af forbrændingsegnet affald, 
deponeringsegnet affald og 
genanvendelige fraktioner

Kommunens egen 
omlastestation beliggende 
Baldersvej, Ringkøbing. 
Fakturering af alle affaldskunder 
foretages af selskabet.

Transport og afsætning af 
forbrændingsegnet affald fra de tidligere 
kommuner Blåbjerg, Blåvandshuk, Varde 
og Ølgod

Det fælleskommunale selskab 
Energnist I/S, jf. vedtægternes 
punkt 3.2.

Varde

Omlastning af forbrændingsegnet affald 
og deponeringsegnet affald

Kommunens egen 
omlastestation beliggende 
Nybrovej, Kærup. Drift af 
anlægget og fakturering af alle 
affaldskunder foretages af 
selskabet.


