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Nedenstående tekst er flyttet fra sagsfremstillinger over i dette notat:

I henhold til affaldslovgivningen er kommunen forpligtiget til at etablere en henteordning 
for dagrenovation hos alle husstande, Borgerne er forpligtiget til at benytte ordningen. 
Dagrenovationsordningen skal hvile i sig selv.
Det er op til kommunen at beslutte, hvilken ordning og hvilken service man tilbyder.  
 
Her kan nævnes som eksempler: Uge- eller 14 dages tømning. Bliver spanden hentet på 
grund eller skal den sættes i skel. Indsamles dagrenovation som en eller 2 fraktioner 
(mad/rest eller dagrenovation). Spand eller sæk. Afregning med fast pris eller vægtaf-
hængig.
 
Inden udbuddet af dagrenovation i 2015 besluttede udvalget at holde fast i følgende ord-
ning:
14 dages tømning i de eksisterende beholdere, indsamlet som én fraktion og med afhent-
ning i skel. Borgerne afregnes efter vægt.
 
Erfaringen viser, at størrelse af skraldespanden bestemmer mængen af restaffaldet. I 
2012 blev resultatet fra rapporten "Kortlægning af dagrenovation i enfamilieboliger" - 
Miljøprojekt nr. 1414, 2012 offentliggjort. Undersøgelsen viste en tydelig tendens til, at 
jo større affaldsbeholder folk har, desto mere dagrenovation genererer de, fordi de sim-
pelthen fylder spanden op. Det ekstra fyld er i første omgang aviser og haveaffald. Hvis 
der er mere plads i beholderen, er det typisk affaldsfraktioner, som burde afleveres på 
genbrugspladsen, der ryger i. Dette tilskrives det forhold, at husstanden vælger den 
mindst besværlige ordning, når affaldet skal bortskaffes. Med tilstrækkeligt stort volumen 
bliver det lettere at lægge de nævnte fraktioner i dagrenovationen frem for at bringe 
dem til ordninger for papiraffald eller på genbrugsstationen.
 
Med en 240 l affaldsspand er der plads til rigtig meget affald, hvilket betyder, at meka-
nismen "om der er plads i beholderen" ikke umiddelbart indtræder. Det er derfor nødven-
digt at kigge på andre måder til at hjælpe borgeren med at træffe det rigtige genbrugs-
valg. F.eks. som nu, hvor den enkelte afregner efter, hvor meget affald, der er i beholde-
ren, eller f.eks. ved at borgeren lige ved siden af affaldsspanden har en beholder til gen-
anvendelige fraktioner eller en kombination af både økonomi og flere umiddelbare nem-
me valg. 
 
Mekanismen "om der er plads i beholderen" ændres, når der betales efter vægt. Den ind-
samlede dagrenovationsmængde i Hedensted er lavere, end prognoserne fremskriver - 
også selv om der korrigeres for, at nogle borgere tidligere har afleveret dagrenovation på 
genbrugsstationen. I sin tid, da ordningen (i 2007) blev indført, faldt dagrenovations-
mængden med godt 20%. Tilsvarende oplevede Horsens Kommune en stigning i da-
grenovationsmængderne, da de indførte ugetømning fremfor 14 dages tømning. Horsens 
Kommune har siden igen ændret ordning. Vejle kommune har ved indførsel af deres nye 
ordning med en 2 delt dagrenovation (bio/rest) og en genbrugsspand oplevet, at affalds-
mængden til genbrug er stigende.
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I Hedensted Kommunes affaldshåndteringsplan 2014 -2018, som blev vedtaget af Byrå-
det i december 2014, er det et mål for husholdningsaffaldet, at 50 % af materialetyper-
ne; organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald skal indsamles til gen-
anvendelse i 2020. I planen er der opstillet en række initiativer, som skal sættes i værk i 
bestræbelserne på at nå målet om, at mindst 50 % af husholdningsaffaldet sorteres til 
genanvendelse. I Hedensted kommune blev 31 % i 2012 henholdsvis 26% i 2013 af hus-
holdningsaffaldet genanvendt, og det er derfor nødvendigt at arbejde for at genanvendel-
sen øges. Alene den indsamlede mængde papir og pap er dalet med 20% fra 2011 til 
2013.
 
I 2015 besluttede udvalget, at Hedensted Kommune ikke for nuværende skulle indføre 
nye ordninger, men med øget information søge at højne genbruget i borgernes anvendel-
se af de eksisterende ordninger (affaldsøer, genbrugsstation og storskrald). Der er derfor 
i løbet af 2016 satset på mere information til borgerne i form af kampagnen "sortér på 
livet løs" samt "sortér i farver på genbrugsstationen".
 
I kølvandet på "ressourceplanen - Danmark uden affald" har flere og flere kommuner 
indført afhentning af bioaffald i en selvstændig fraktion. Baseret på opgørelser fra febuar 
2016 (på Miljøstyrelsens hjemmeside - genanvend.dk) er der 28 kommuner ud af 98, der 
ligesom os henter dagrenovation i en fraktion hver 14. dag. Det er ikke opgjort, hvor 
mange der afregner efter vægt. Ud af de 28 kommuner er der husstandsindsamling af 
papir (i en beholder) i de 22, og der indsamles metal/plast i en genbrugsbeholder i 13 
kommuner af de 28.
 
Den 1. maj 2016 trådte en 3-årig kontakt med M. Larsen i kraft. Den nuværende aftale 
løber således til udgangen af april 2019 med mulighed for forlængelse et i vilkårligt antal 
måneder op til 2 år frem til den 30. april 2021. Aftalen kan kun forlænges en gang. Det 
betyder, at der i foråret 2018 skal drøftes dels rammer for en indsamlingsordning for da-
grenovation, og dels om der ønskes forlængelse af den eksisterende kontrakt. Evt. nyt 
udbud skal annonceres, så kan indgås kontrakt mindst 6 måneder, før kontakt træder i 
kraft.
 


