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Høringssvar til Affaldshåndterings plan 2014 – 2018 

Danmarks Naturfredningsforening Hedensted afdeling har med interesse læst forslaget til 

Affaldshåndterings plan 2014 – 2018 For Hedensted Kommune 

Forslaget bærer meget præg af den relativ korte tid der er givet fra Ministeriet og Miljøstyrelse til at 

udarbejde en så omfattende plan. 

 

Planen må derfor betragtes som hensigts-plan med en målsætning, som miljøbeviste borgere kun 

kan være enige i. 

 

Fremhævelse af enkelte punkter 

 

Grønaffald/Køkkenaffald,  

hidtil har DN anbefalet hjemmekompostering for at spare transport af meget våd komposterbar 

køkkenaffald, men ny viden har belyst, at det klimamæssigt er mest fordelagtigt at indsamle særskilt 

bioaffald og bruge det i et biogasanlæg. Det skal derfor meget hurtigt afklares hvad der er planen 

med det kildesorteret bioaffald i kommunen. Herunder hvordan affaldsplanen spiller sammen med 

planer for  fremtidig Biogas-behandling.  Dette spørgsmål skal meget hurtig afklares, da den valgte 

løsning, vil have indflydelse på mange andre punkter i affalds-behandlingen, først og fremmes 

indsamlings-metoden, herunder hjemmekompostering. 

I planen bør der tages hensyn til EU-forslag til revision af affaldsdirektivet, om særskilt indsamling 

af bioaffald inden 2025. 
  

 

 

Genbrug herunder klunsning 

Generelt er klunsning på omladepladserne forbudt. Vi er opmærksomme på, at klunsning kan give 

nogen udfordringer, men vi ved også at det i andre kommuner kan lade sig gøre, at få en ordning så 

man på genbrugsstationerne får mulighed for at aflevere produkter til direkte genbrug. Der sker dog 

allerede en vis genbrug via klunsning til genbrugsbutikker. Denne ordning bør udbygges og 

reklameres for, så miljøbevidste borgere ved, hvordan de kan komme af med ting, der er for gode til 

destruktion. 

 

Farligt affald, herunder batterier. 

Indsamling af farligt affald, skal tilstræbes indsamlet ved kilden, så meget større mængder farligt 

affald bliver indsamlet. 

 

Plastik 

Den stigende mængde plastik, kan uden tvivl indsamles og udnyttes bedre. Oplysninger om hvad og 

hvordan plastik inddeles og indsamles kræver mere forbrugeroplysning. Det er herunder centralt, at 

kommunen oplyser omkring hvad der sker med det kildesorteret affald – hvad blive det genanvend 

som og hvordan – det er vigtigt, at informer borgerne omkring hvad der sker med de ressourcer de 

sorter.  
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Udgifter til behandling af affald er i mange henseende ugennemsigtige. Fra et samfundsøkonomisk 

synspunkt er visse dispositioner uhensigtsmæssige. Det er derfor ønskeligt at få indsigt i 

økonomien, så man i affaldsstrategien, kan se hvor det bedst kan betale sig, at sætte ind ved 

detailplanlægning af indsamling af affald i Hedensted kommune. 

 

Transport af affald er f. eks ikke medregnet i den måde man Miljøstyrelsen opgør udgifter. 

Men unødig transport på vort hårdt belastede vejnet, må have interesse for den skatte yder, der skal 

betale for vej reparationen, så derfor bør den slags følgeudgifter også medregent for at give en 

fuldstændig oversigt over affaldsudgifterne. 

 

Prioritering 

 

Ting som DN lægger vægt på 

- Mest mulig kildesortering 

- Større genbrugsandel, herunder klunsning. 

- Minimering af affald, herunder madaffald.  

- Totalberegninger, hvor udgifter til transport af affald også indregnes. 

- At langtidsløsninger prioriteres, frem for løsninger med her og nu gevinster. 

 

Konklusion 

 

DN imødeser det forestående arbejde med at fylde rammerne i affaldsplanen. 

DN tilsiger positivt samarbejde, sammen med Lokalråd og evt. andre borgergrupper i kommunen, 

således de opstiller mål nås til glæde for miljøet 

 

For Danmarks Naturfredningsforening Hedensted afdeling 

Arne Rosenkvist 

Arne.rosenkvist@mail.tele.dk 

 

 

 


