
  

AffaldPlus - Borgmestermøde 2020 
 
Mødedato: 30. oktober 2020 kl. 10.30-12.00. 
 
Formøde for borgmestrene kl. 10.00-10.30. 
 
Der inviteres over Teams. 
 
 
 

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

Poul A. Larsen bød velkommen. 
 
 

2. Status på implementering af affaldsforliget indgået 16. juni 2020 
Et flertal af Folketingets partier indgik den 16. juni 2020 et forlig om 
affaldssektoren. På mødet orienteres om status for implementering af forliget 
med fokus på de områder, som har størst betydning for AffaldPlus og 
ejerkommunerne: 
 
• Direkte genbrug skal gøres tilgængeligt 
• Reduktion af forbrændingskapaciteten 
• Behandling af genanvendeligt affald privatiseres 
• Indsamlingen af affald ensartes 
• Det bliver ikke dyrere end i dag 

 
Der blev orienteret om de forventede konsekvenser af affaldsforliget. De større 
organisatoriske ændringer, som forliget lægger op til, forventes implementeret i 
lovgivningen i løbet af 2021 med indfasning frem mod 2030. Generelt må 
kommunerne forvente øgede udgifter til en mere fintmasket indsamling og 
affaldsbehandling af genanvendelige materialer. 
 

  
3. Slagelse Affaldsenergis fremtid 

Slagelse Kommune ønsker en lukning af Slagelse Affaldsenergi og at kommunens 
forbrændingsegnede affald behandles på anlægget i Næstved. AffaldPlus har 
indgivet en ansøgning om at lukke Slagelse Affaldsenergi med udgangen af 2030. 
Der orienteres om status. 
 
Sagen blev kort drøftet, og der var enighed om at afvente KL’s plan for 
kapacitetstilpasning af affaldsforbrænding på nationalt niveau. 
 
  

4. Fællesskabet og samarbejdet 
Drøftelse af ejernes forventninger til AffaldPlus’ fremadrettede opgaveløsning 
med udgangspunkt i de strategiske forudsætninger og forventninger, som er 
beskrevet i ejerstrategiens afsnit 1.1 og 1.2.  
 
Et notat om samarbejdet på embedsmandsniveau og planerne for det fælles 
arbejde med affaldsplaner er vedhæftet dagsordenen. 
 
AffaldPlus blev opfordret til i kontaktgruppe og bestyrelse at drøfte mulighederne 
for at efterkomme Dansk Byggeris ønske om udvidede åbningstider. 
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AffaldPlus blev opfordret til inden 8 dage at sende fakturaer til ejerkommunerne 
for omkostninger direkte relateret til Corona. 
 
AffaldPlus blev opfordret til i forbindelse med det kommende års budgetlægning 
at undersøge forskellige scenarier for branchens og selskabets udvikling i lyset af 
det politiske forlig om affaldssektoren. 
 
Faxe Kommune kvitterede for genåbningen af Karise Haveaffaldsplads, som man 
dog mente kunne være sket hurtigere. Og man så frem til et tættere samarbejde 
mellem Faxe Kommune og AffaldPlus på administrativt niveau. 
 
 

5. Eventuelt og næste møde 
 
Næste møde er den 29. oktober 2021 kl. 10.30-12.00  

 


