
  

AffaldPlus - Borgmestermøde 2019 
 
Mødedato: 25. oktober 2019 kl. 10.30-12.00 - afsluttes med frokost  
kl. 12.00. 
 
Formøde for borgmestrene kl. 10.00-10.30 hos AffaldPlus, mødelokale 6. 
 
 
 

Referat  
 
1. Velkomst ved AffaldPlus’ bestyrelsesformand Poul A. Larsen 

Poul A. Larsen bød velkommen. 
 
 

2. Status på kommunernes ny indsamlingsordninger 
Alle ejerkommuner har i løbet af 2018 og 2019 implementeret nye 
indsamlingsordninger for at leve op til Ressourcestrategiens krav om 
genanvendelse af mindst 50 % af syv fokusfraktioner.  
 
Ordningerne er efter få måneder i drift tæt på at nå målet om genanvendelse. 
Den største tekniske udfordring har vist sig at ligge i genanvendelse af glasset 
fra Metal/Glas/plast–fraktionen. Desuden har særligt håndteringen af madaffald, 
som ellers teknisk har fungeret godt, fået nogen kritisk omtale i pressen. På 
mødet gives en status på arbejdet med de nye affaldsfraktioner. 
 
Der blev orienteret om status på ordningerne. Målet om genanvendelse er nået 
for kommunerne under et med mindre udsving fra måned til måned og 
kommunerne imellem. Generelt er tendensen, at den øgede genanvendelse 
opnås i løbet af de første måneder efter indførelsen af den nye indsamlings-
ordning og derefter flader ud. Der var derfor enighed om at opfordre til en fortsat 
kommunikationsindsats. 
 

  
3. Kravene til fremtidens affaldshåndtering 

EU vedtog i 2018 et nyt affaldsdirektiv, som betyder, at genanvendelsen af 
husholdningernes affald skal øges til 55 % i 2025 og 65 % i 2035. 
Medlemslandene skal desuden implementere producentansvar på emballager i 
2025.  
 
En national affaldsplan forventes udmeldt primo 2020, og herefter skal 
kommunerne vedtage nye affaldsplaner i løbet af 2020. AffaldPlus lægger 
sammen med forvaltningerne i de seks ejer-kommuner op til et fællesmøde for 
fagudvalgene om de overordnede mål for affaldsplanerne i marts 2020. Der 
orienteres om de nye krav og arbejdet med at kortlægge, hvordan kommunerne 
kan leve op til dem. 
 
Kravene til genanvendelse øges de kommende år og bliver yderligere skærpet af, 
at genanvendelsesprocenten skal måles som andelen af affald, der efter sortering 
og oparbejdning indgår i nye råvarer. Der var enighed om at fortsætte det tætte 
samarbejde om at nå målene. 
  
  

4. Fællesskabet og samarbejdet 
Drøftelse af ejernes forventninger til AffaldPlus’ fremadrettede opgaveløsning 
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med udgangspunkt i de strategiske forudsætninger og forventninger, som er 
beskrevet i ejerstrategiens afsnit 1.1 og 1.2.  
 
En oversigt over, hvilke opgaver AffaldPlus løser for ejerne, samt et notat om 
samarbejdet på embedsmandsniveau og planerne for det fælles arbejde med 
affaldsplaner er vedhæftet dagsordenen. 
 
Faxe Kommunes brug af instruktionsbeføjelsen i forbindelse med sagen om 
direktørens ansættelse blev kort drøftet. I forlængelse af denne drøftelse blev 
der opfordret til, at AffaldPlus fremadrettet offentliggør, hvem som har stemt 
hvad, i de tilfælde, hvor der foretages afstemning på AffaldPlus’ bestyrelses-
møder. AffaldPlus tager dette til efterretning og vil fremover skrive stemme-
afgivelserne i referatet af bestyrelsesmøderne. 
 
På mødet blev der opfordret til, at AffaldPlus i sin Kontaktgruppe drøfter et fælles 
koncept for affaldssortering og renholdelse i det offentlige rum. 
 
 

5. Eventuelt og næste møde 
 
Næste møde er den 30. oktober 2020 kl. 10.30-12.00  

 


