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Juli August Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November April

Milepæle

Evaluering af 

tidligere affaldsplan

Intern 

inspirationstur til 

Assens. Procesplan 

forelægges TU

Temadag for 

Byrådet

Studietur til en ny 

genbrugsstation Studietur ift beholdere

Nationale plan 

kommer i høring. 

Godkendelse af 

rådgiver af udbud.

Udbudsprocessen 

skal på udvalg

Stor ekstern 

kommunikation til 

borgere om at 

planen snart er i 

høring

Affaldsplan 

godkendes til 

høring

Offentlig høring 8 

uger

Arbejde med 

offentlighedens 

bemærkninger

Affaldsplan 

vedtages

Udbud for spande 

og renovatør

Renovatør aftale 

udløber

Temaer til udvalg Storskrald

Affald i det offentlige 

rum Fej for egen dør  Erhversaffald

Farligt affald/ 

miljøkasse

Kommunikations-

strategi Genbrugsstation Direkte genbrug

Sorteringsapp til 

ordninger generelt

Henteordning for 

enfamiliehuse

Henteordning for 

sommerhuse

Henteordning for 

etageejendomme

Henteordning for 

tætlav bebyggelse 

Renovatør og 

beholderudbud

Affaldsøer, 

spejderordning og 

nærgenbrugsstation

er og mulighed for 

nye pilotprojekter

Byrådet

Inddragelse

Green Teams, 

gymnasieelever fra 

Tørring Gymnasium, 

driftsafdelingen AFLD

Hedensted Erhverv, 

diverse virksomheder, 

COMPAS AFLD

brandingafdelingen i 

Hedensted, AFLD, 

antropologisk erfa, 

grafisk konsulent, 

Brugere af 

genbrugsstationerne, 

pladspersonalet, 

transportører, 

Jobcenter, COMPAS, 

Foreninger der 

arbejder med direkte 

genbrug

Borgere I Hedensted 

Kommune

Sommerhusejere i As 

Hedegård 

(pilotprojekt), 

turistbureauer

Beboere i 

etageejendomme på 

Petersmindevej 

(pilotprojekt) og JAB

Beboere fra 

Dyrskuepladsen 

(pilotprojekt) og JAB

Beholderudbydere, 

andre kommuner

Sammenhæng med 

andre temaer: 

kildesortering

Det foreslås at 

fraktioner, der 

besluttes at blive en 

del af 

henteordningen,  

ikke længere vil 

være en del af 

storskraldsordninge

n

Sortering i det 

offentlige rum skal 

samtænkes med den 

kommende ordning for 

kildesortering ved 

enfamiliehuse

Henteordning skal 

helst samtænkes med 

den kommende 

henteordning for 

etagebyggeri eller 

enfamiliehuse, 

afhængig af størrelse

En ordning for 

kildesorteret 

husholdningsaffald kan 

give mindre pres på 

genbrugsstationerne. 

Valg af fraktioner til 

kildesortering

Ordningen skal 

samtænkes med 

ordningen for 

kildesortering ved 

enfamiliehuse

Ordningen skal 

samtænkes med 

ordningen for 

kildesortering ved 

enfamiliehuse

Ordningen skal 

samtænkes med 

ordningen for 

sortering ved 

enfamiliehuse

Skal have specialvogn 

alt efter 

kildeopdeling og 

nedgravet beholder 

type

Kildesortering 

ændrer behovet for 

disse ordninger

Sammenhæng med 

andre teamer: genbrug 

/ genanvendelse

Afhentning af 

direkte genbrug kan 

indgå i ordningen

Erhvervsaffald, der kan 

sammmenlignes med 

husholdningsaffald, kan 

måske indgå i 

materialebank.

Spejderordningen 

kan ændres til 

indsamling af tekstil 

til direkte genbrug 

og genanvendelse

Sammenhæng med 

andre temaer: 

Indretning af 

genbrugsstation

Hvis der ønskes et 

opsamlingspunkt, hvor 

foreninger kan aflevere 

affald fra 

arrangementer, kan 

dette indtænkes i 

genbrugsstations 

indretning

Hvis der ønskes en 

materialebank, kan 

indtænkes plads til 

dette på en 

genbrugsstation

Sortering af miljøkasser 

kan indtænkes at ske 

på en genbrugsstation

Direkte genbrug kan 

indtænkes i indretning 

af genbrugsstation

Tidsplan for Affaldsplan 2020-2032
20202019

September Oktober November December


