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Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Der afholdes et fællesmøde med miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune og udvalget
for natur, teknik og miljø i Syddjurs kommune, hvor principperne for den kommende
affaldsordning for husholdninger og sommerhuse vil blive fremlagt til orientering. Samtidig
vil der blive givet en status på det igangværende fælleskommunale projekt om
affaldssortering i kommunale bygninger og institutioner.
I sommeren 2020 blev der indgået en bred aftale i Folketinget om ”Klimaplan for en grøn
affaldssektor og cirkulær økonomi”. Et centralt element i klimaplanen er krav til kommunerne
om, at der i alle husholdninger og sommerhuse skal ske ensartet affaldssortering i 10
fraktioner.
Kravet blev med virkning fra årsskiftet 2020-2021 ophøjet til lovgivning i form af en ny
affaldsbekendtgørelse. I medfør af bekendtgørelsen skal det nye krav om affaldssortering med visse undtagelser - være gennemført den 1. juli 2021.
De fire affaldsselskaber AffaldVarme Aarhus, Favrskov Forsyning, Renosyd og Reno Djurs,
som i forening dækker et geografisk sammenhængende opland på 560.000 indbyggere i
Østjylland, har tiltrådt en hensigtserklæring om i fællesskab at stræbe mod en løsning med
størst mulig ensartethed for borgerne i de fire selskaber.
Fællesskabet og processen mod en fælles model for fremtidig affaldssortering er ved flere
lejligheder behandlet i Reno Djurs’ bestyrelse, ligesom de kommunale udvalg er orienteret om
den igangværende proces. Miljø- og teknikudvalget blev senest orienteret på mødet den 1.
februar 2021 i punktet ”Orientering om proces for strømlining af affaldsordninger”.
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De fire selskabers bestyrelsesformænd har ved fælles henvendelse orienteret Miljøministeren
om, at det ikke er muligt at opfylde lovgivningens tidsplan. 83 % af landets kommuner deler
opfattelsen af, at lovgivningens tidsplan ikke er realisérbar.
Ledelsen for Reno Djurs stiler mod at fremlægge en anbefaling om et konkret
indsamlingskoncept for Reno Djurs’ bestyrelse i maj 2021. I forlængelse heraf planlægges der
mod, at sagen med bestyrelsens anbefaling behandles i de to ejerkommuners
kommunalbestyrelser i løbet af sommeren 2021.
De fire selskaber ønsker at gennemføre de nye ordninger hurtigst muligt. En realistisk tidsplan
vil være, at de nye ordninger udrulles i 2023. På fællesmødet vil det flerkommunale
samarbejdes overvejelser og anbefalinger blive fremlagt til orientering og drøftelse. Formålet
er at forberede den formelle beslutningsproces i Reno Djurs’ bestyrelse såvel som i de to
ejerkommuners kommunalbestyrelser.
På fællesmødet vil der endvidere blive givet en kortfattet status på det igangværende
fælleskommunale projekt om affaldssortering i kommunale bygninger og institutioner på
Djursland.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til aftalen i Folketinget om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og
cirkulær økonomi”.
Økonomiske konsekvenser
Den fremtidige forbrugerøkonomiske konsekvens for den kommende affaldsordning vil
fremgå af den senere beslutningssag i kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Byg- og miljøchefen indstiller, at orienteringen om principperne for den fremtidige
affaldssortering tages til efterretning.
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 22-04-2021
Taget til efterretning.
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