
Høringssvar Affaldsplan 2010-2020

22. okt. 
2009

fra kommentar retter 
sig imod

kort resume administrationens 
vurdering af høringssvar

supplerende svar omfattet af pkt. i 
forslag til 
affaldsplan

1 Ib Nielsen henkastet affald IN ønsker at der opstilles 
affaldsbeholdere til hundelorte 

Bemærkningen videresendes 
til Vej og 
Park/Entreprenørservice som 
ønske, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Opstilling af affaldsbeholdere til hundelorte kan sidestilles med opstilling af 
"papirkurve", som administreres af kommunens  Vej og Park/Entreprenørservice.

Tværgående 
initiativer 
Henkastet affald 
6.3.5

2 Jørgen Wandrup-Bendixenaffaldsordningen JWB kritiserer manglende information 
om ændring af oplæg med 4 
affaldsbeholdere til 2 affaldsbeholdere, 
påstået sammenblanding af affald, 
mangel på varsel om stigning i 
renovationsafgift 

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Vi vil fremover være opmærksom på, at der kan være behov for yderligere information 
i forbindelse med ændringer af oplæg fx til nye affaldsordninger og høje stigninger af 
renovationsafgiften. Du opfordres til at holde dig løbende orienteret dels via 
kommunens fællesannoncer dels gennem nyheder på hjemmesiden. Med hensyn til 
sammenblanding af affaldet, så er det en påstand som vi tager meget alvorligt og 
reagerer på øjeblikkeligt overfor vores renovatør. Bevisbyrden kan dog være meget 
vanskelig. Slagelse Kommune vil desuden arbejde med målrettet information, så der 
ikke sker sammenblandning af restaffald og bioaffald.

Tværgående 
initiativer 
Information 6.3.2 

3 Jørgen Wandrup-Bendixeninformation JWB ønsker at grundejere inddrages 
vedr. målsætning og delmål, 
information om udviklingen, evt. 
konkurrencemoment mellem 
Skælskør, Korsør og Slagelse

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

 Kommunen deltager løbende i møder med sammenslutningen af grundejere i 
sommerhusområdet. Disse møder afholdes blandt andet med henblik på at inddrage 
grundejere af sommerhuse i spørgsmål af interesse for områdets brugere. Det 
vurderes ikke at være formålstjenligt at indføre konkurrencemomenter mellem 
sammenlægningskommunerne. Det vil ikke være i overensstemmelse med målet om 
at få Slagelse Kommune til at fremstå som én samlet kommune.

Tværgående 
initiativer 
Information  6.3.2

4 Jørgen Wandrup-Bendixenhaveaffald JWB ønsker at grundejere skal kunne 
tilbydes at købe kompostbeholdere 
med henblik på at begrænse 
haveaffald ved genbrugsøerne

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Kommunen tillader hjemmekompostering, men tilbyder ikke længere 
kompostbeholdere til formålet. Det er således grundejeren selv som må anskaffe 
kompostbeholderen fx via byggemarked. Det bemærkes, at der ikke må kommes 
madrester med kød, fisk og fedt i kompostbeholderen. Der må godt kommes 
madrester i biobeholderen og den eventuelt overskydende plads i biobeholderen må 
benyttes til små mængder haveaffald.

Husholdninger 
Haveaffald 6.1.2

5 Jørgen Wandrup-Bendixengenbrugsøer JWB ønsker at genbrugsøer udvides 
til at kunne modtage pap, 
sammenblanding af glas og plast med 
henblik på at nedbringe skårprocent, 
skilt vedr. "ulovligt at læsse 
uvedkommende affald af" ved 
genbrugsøerne

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Kommunen vil undersøge muligheder og erfaringer med den mest optimale 
indsamlingsmetode for at kunne optimere de nuværende indsamlingsordninger for 
plast, metal m.v. I den forbindelse undersøges om indsamlingen via 
genbrugsstationerne er tilstrækkeligt. Pap skal afleveres på genbrugsstationerne. Pap 
er en af de vanskeligste affaldstyper at finde alternative modtageløsninger for. Pap 
findes i alle mulige størrelser og det er som oftest hensigtsmæssigt at komprimere 
pappet. Det kan genbrugsstationerne klare. Hvis der opstilles store containere ved 
genbrugsøerne, så er der stor risiko for at disse vil blive anvendt til alt andet affald 
end pap fx. dagrenovation, haveaffald eller møbler. Med hensyn til nedbringelse af 
skårprocentern, så har kommunen ikke adgang til et sorteringsanlæg for glas og plast 
der gør løsningen aktuel her og nu. Vi har opstillet forbudsskilte ved udvalgte 
genbrugsøer. Skiltene har tilsyneladende ingen forebyggende effekt vedrørende 
ulovlig aflæsning af affald. Herudover viser efaringerne at skilte og informationstavler 
ofte bliver genstand for hærværk fx. grafitti.

Husholdninger 
Papir/pap 6.1.3 
Emballageaffald 
plast  6.1.5

6 Jørgen Wandrup-Bendixenstorskrald JWB ønsker at der indføres afhentning 
af storskrald én gang årligt

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Det indgår allerede i affaldsplanen at det eventuelt undersøges om 
genbrugsstationerne er et tilstrækkeligt tilbud til borgerne, når storskrald skal 
afleveres. Det bemærkes, at borgerne gerne for egen regning må benytte private 
vognmænd til at afhente storskrald.

Husholdninger 
Storskrald 6.1.7
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7 Stina Rosenborg genbrugsstation SR er cyklist uden bil og har ikke 
mulighed for at bringe affaldet til 
genbrugsstationen. SR ønsker at det 
undersøges hvor mange af 
kommunens borgere der ikke har bil 
og i princippet er afhængig af offentlig 
transport 

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Der er ikke direkte sammenhæng mellem "ikke at have bil" og "ikke have mulighed for 
at bringe affaldet til genbrugsstationen".  I langt de fleste tilfælde vil borgerne kende 
"nogen", som kan være behjælpelig med transporten. "Nogen" kunne ud over familie 
og venner fx. være en privat vognmand. Kommunen vil nok aldrig kunne dække alle 
målgrupper, men i forbindelse med indførelse og evaluering på affaldsordningerne, så 
er vi opmærksomme på udfordringen.

Tværgående 
initiativer 
Information  6.3.2 

8 Stina Rosenborg genbrugsøer SR ønsker at der opstilles flere 
genbrugsøer og at disse udvides til at 
modtage flere affaldstyper (pap, 
metal/plast)

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Kommunen og KAVO har stort fokus på genbrugsøernes placeringer og kube-
sammensætning. I øjeblikket afvikles ét-årigt forsøg med at modtage metaldåser via 
genbrugsøerne.  Kommunen vil undersøge muligheder og erfaringer med den mest 
optimale indsamlingsmetode for at kunne optimere de nuværende 
indsamlingsordninger for plast, metal m.v. I den forbindelse undersøges om 
indsamlingen via genbrugsstationerne er tilstrækkeligt. Resultatet af metalforsøget vil 
indgå i disse undersøgelser.

Husholdninger 
Papir/pap 6.1.3 
Glas 6.1.4, 
Emballageaffald 
plast 6.1.5, 
Emballageaffald 
jern og metal 
6.1.6

9 Stina Rosenborg storskrald SR ønsker at der indføres afhentning 
af storskrald måneds- eller kvartalsvis

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Det indgår allerede i affaldsplanen at det eventuelt undersøges om 
genbrugsstationerne er et tilstrækkeligt tilbud til borgerne, når storskrald skal 
afleveres. Det bemærkes, at borgerne gerne for egen regning må benytte private 
vognmænd til at afhente storskrald.

Husholdninger 
Storskrald 6.1.7

10 Mette Riisberg og Nicolai 
Sørensen

storskrald MR og NS ønsker at der indføres 
afhentning af storskrald mod betaling

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Det indgår allerede i affaldsplanen at det eventuelt undersøges om 
genbrugsstationerne er et tilstrækkeligt tilbud til borgerne, når storskrald skal 
afleveres. Det bemærkes, at borgerne gerne for egen regning må benytte private 
vognmænd til at afhente storskrald.

Husholdninger 
Storskrald 6.1.7

11 Børge Poulsen affaldsordningen BP synes at de som 
hjemmekomposterer betaler en høj 
pris for en beholder, de ikke benytter

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Kommunens affaldsordning er en afhentningsordning af sorteret bioaffald og 
restaffald. På teknisk udvalgs møde 13. august 2009 blev det besluttet ikke at ændre 
på affaldsordningen på nuværende tidspunkt. Til orientering vil der blive gennemført 
en tilfredshedsundersøgelse af affaldsordningen. Undersøgelsen forventes 
gennemført først på året 2010. Du skal være opmærksom på at bioaffald også 
omfatter madrester i form af kød, fisk og fedt, som ikke må indgå i 
hjemmeskomposteringen. Det anslås, at ca. 20% af bioaffaldet består af kødaffald 
(animalsk affald).

Bilag 2 pkt. 5.10 
Kommunens 
omkostninger 
ved håndtering af 
affald

12 Lillian Ranfelt affaldsordningen LR er utilfreds med bioposerne og 
ønsker tilsvarende affaldsordning som 
i Vejle med sortering i grønne og sorte 
plastposer.

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Kommunens affaldsordning er en afhentningsordning af sorteret bioaffald og 
restaffald. På teknisk udvalgs møde 13. august 2009 blev det besluttet ikke at ændre 
på affaldsordningen på nuværende tidspunkt. Til orientering vil der blive gennemført 
en tilfredshedsundersøgelse af affaldsordningen. Undersøgelsen forventes 
gennemført først på året 2010. Konkret går løsningen i Slagelse Kommune ud på at 
affaldet skal sorteres i de 2 fraktioner ved kilden - altså når du som borger har fat i 
affaldet. Herefter køres affaldet direkte til modtageanlæg, som er forbrænding og 
kompostering. I Vejle skal affaldet først køres til sorteringsanlæg og efterbehandling 
inden det herefter kan køres til forbrænding eller kompostering.

Husholdninger 
Dagrenovation 
6.1.1

13 Kjeldsholm genbrugsstation K foreslår at der etableres en ny 
genbrugsstation ved havnen i Korsør 
Sydlige bydel (Norhavnen Sydkajen 
Fiskerihavnen).

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Det er meget bekosteligt at etablere en ny genbrugsstation. KAVO vurderer løbende 
behovet herfor. Gl. Korsør valgte i sin tid i samarbejde med KAVO at placere en 
genbrugsstation i Vemmelev. Denne og genbrugsstationen i Korsør vurderes 
tilsammen at dække behovet for Korsør-området.

Tværgående 
initiativer 
Genbrugsstation 
6.3.1
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14 Kjeldsholm affaldsordningen K mener at indsamling af affald ikke 
må ske tidligere end kl. 7.00 (pga 
støjgener).

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Ifølge gældende regulativ må indsamling ikke foretages  tidligere end kl. 6 i 
vintermånederne og ikke tidligere end kl. 5 i sommermånederne. Blandt andet af 
hensyn til morgentrafik vil det ikke være hensigtsmæssigt at forlange at renovatøren 
først må starte indsamlingen kl. 7.00.

Ikke relevant for 
affaldsplanen

15 Kjeldsholm henkastet affald K mener at der skal opstilles flere 
affaldsbeholdere ved byens p-pladsen 
og at der skal ske hurtigere oprydning 
efter by/gadefester

Bemærkningen videresendes 
til Vej og 
Park/Entreprenørservice som 
ønske, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Opstilling af flere affaldsbeholdere og oprydning på offentlige arealer administreres af 
kommunens  Vej og Park/Entreprenørservice.

Tværgående 
initiativer 
Henkastet affald 
6.3.5

16 Nordbycentret v/Maria 
Ringsmose

sortering hos 
institutioner

MR mener at der skal indføres 
tvungen sortering af affald hos 
kommunale virksomheder og at det 
kommunale tilsyn skal være 
behjælpelig med råd og vejledning.

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Institutionerne er allerede blevet varslet om, at der vil blive sat fokus på 
affaldssortering.  Det vil blandt andet ske i forbindelse med en sorteringskampagne, 
som er planlagt til at løbe af stablen i foråret 2010. Kampagnen vil rette sig mod 
sommerhuse og kommunale ejendomme - herunder institutioner.

Erhverv 
Dagrenovationsli
gnende affald 
6.2.1 Prioritering 
af tilsyn med 
virksomheder 
6.2.5

17 Agenda 21 udvalget v/Ib 
Larsen

information AG21 foreslår at der ved kampagner 
sættes fokus på sortering af alle 
former for papir og pap.

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Den foreslåede kampagne indgår allerede i affaldsplanen. Tværgående 
initiativer 
Information 6.3.2

18 Agenda 21 udvalget v/Ib 
Larsen

information AG21 foreslår at der ved kampagner 
sættes fokus på sortering af alle 
former for glas.fx syltetøjsglas.

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Den foreslåede kampagne indgår allerede i affaldsplanen. Husholdninger 
Glas 6.1.4 

19 Agenda 21 udvalget v/Ib 
Larsen

genbrugsøer AG21 foreslår at det undersøges om 
indsamling af plast i genbrugsøerne 
kan gennemføres

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Kommunen og KAVO har stort fokus på genbrugsøernes placeringer og kube-
sammensætning. I øjeblikket afvikles ét-årigt forsøg med at modtage metaldåser via 
genbrugsøerne.  Kommunen vil undersøge muligheder og erfaringer med den mest 
optimale indsamlingsmetode for at kunne optimere de nuværende 
indsamlingsordninger for plast, metal m.v. I den forbindelse undersøges om 
indsamlingen via genbrugsstationerne er tilstrækkeligt. Resultatet af metalforsøget vil 
indgå i disse undersøgelser. 

Husholdninger 
Emballageaffald 
plast 6.1.5

20 Agenda 21 udvalget v/Ib 
Larsen

genbrugsøer AG21 foreslår at der i forbindelse med 
en kampagne opstilles kuber til 
indsamling af metal - nu

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Kommunen og KAVO har stort fokus på genbrugsøernes placeringer og kube-
sammensætning. I øjeblikket afvikles ét-årigt forsøg med at modtage metaldåser via 
genbrugsøerne.  Kommunen vil undersøge muligheder og erfaringer med den mest 
optimale indsamlingsmetode for at kunne optimere de nuværende 
indsamlingsordninger for plast, metal m.v. I den forbindelse undersøges om 
indsamlingen via genbrugsstationerne er tilstrækkeligt. Resultatet af metalforsøget vil 
indgå i disse undersøgelser. Det vil være forbundet med meget store udgifter til 
anskaffelser og etablering at supplere alle ca. 300 genbrugsøer med en ekstra kube.

Husholdninger 
Emballageaffald 
jern og metal 
6.1.6

21 Agenda 21 udvalget v/Ib 
Larsen

farligt affald AG21 foreslår at der etableres 
husstandsindsamling af farligt affald i 
plastkasser

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Kommunen vil overveje indsamling af batterier og småt elektronik til indsamling 
samtidigt med afhentning af bio- og restaffald. Øvrigt farligt affald fx malingrester og 
kemikalier henvises til aflevering på genbrugsstationen, som har uddannet personale 
til at håndtere det farlige affald. 

Husholdninger 
Farligt affald 
6.1.8
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22 Agenda 21 udvalget v/Ib 
Larsen

sortering hos 
institutioner

AG21 mener at kommunen skal feje 
for egen dør og sikre affaldssortering i 
alle kommunens institutioner

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Institutionerne er allerede blevet varslet om, at der vil blive sat fokus på deres 
affaldssortering.  Det vil blandt andet ske i forbindelse med en sorteringskampagne, 
som er planlagt til at løbe af stablen i foråret 2010. Kampagnen vil rette sig mod 
sommerhuse og kommunale ejendomme - herunder institutioner.

Erhverv 
Dagrenovationsli
gnende affald 
6.2.1 Prioritering 
af tilsyn med 
virksomheder 
6.2.5

23 Agenda 21 udvalget v/Ib 
Larsen

tilsyn og 
erhvervsaffalds-
konsulentordning

AG21 udtrykker tilfredshed med den 
foreslåede indsats. AG21 ønsker årlig 
afrapportering.

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Det særlige ønske om årlig afrapportering vil blive videresendt særskilt til kommunens 
virksomhedsgruppe under Miljø og Natur med henblik på opfølgning.

Erhverv 
Prioritering af 
tilsyn med 
virksomheder 
6.2.5

24 Slagelse Ældreråd 
v/Birgit Jørgensen

affaldsordningen SÆ er utilfreds med bioposerne af 
papir og anbefaler at der arbejdes på 
at finde en løsning med 
bionedbrydelige plastposer.

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Der er allerede mulighed for at benytte bionedbrydelige plastposer. Poserne skal dog 
være godkendt af KAVO's modtageanlæg. Godkendte poser kan ses på kommunens 
hjemmeside. Foreløbigt er der kun registreret et produkt som godkendt. Poserne af 
papir er bla. valgt, fordi de sikrer en bedre ilt-tilgang til bioaffaldet og fordi 
komposteringsprocessen er hurtigere. Læs eventuelt mere om begrundelsen for 
valget af papirsposer på kommunens hjemmeside.

Husholdninger 
Dagrenovation 
6.1.1

25 Slagelse Ældreråd 
v/Birgit Jørgensen

genbrugsøer SÆ mener at der skal opstilles flere 
kuber til glas og papir i nærmiljøet.

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Kommunen og KAVO har stort fokus på genbrugsøernes placeringer og kube-
sammensætning. I øjeblikket afvikles ét-årigt forsøg med at modtage metaldåser via 
genbrugsøerne.  Kommunen vil undersøge muligheder og erfaringer med den mest 
optimale indsamlingsmetode for at kunne optimere de nuværende 
indsamlingsordninger for plast, metal m.v. I den forbindelse undersøges om 
indsamlingen via genbrugsstationerne er tilstrækkeligt. Resultatet af metalforsøget vil 
indgå i disse undersøgelser.

Husholdninger 
Papir/pap 6.1.3 
Glas 6.1.4 

26 Slagelse Ældreråd 
v/Birgit Jørgensen

genbrugsstation SÆ mener at meget affald til 
genbrugsstationen ender i restaffaldet 
fordi der er mange der ikke har bil (og 
trailer).

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Genanvendeligt affald skal afleveres via genbrugsstationerne eller genbrugsøerne. 
Storskrald skal afleveres via genbrugsstaionerne. Det skal være let at komme af med 
sit affald. Derfor vil Slagelse Kommune løbende overveje mulighederne for at gøre de 
valgte løsninger mere smidige, ligesom placering af eksisterende og nye genbrugsøer 
løbende overvejes. Senest er der sat et forsøg igang, der giver mulighed for at 
aflevere metaldåser på genbrugsøerne. Slagelse Kommune er desuden parat til at 
undersøge alternative løsninger, hvis det viser sig at de eksisterende løsninger ikke er 
tilstrækkelige til at opnå de opstillede mål for genanvendelse. KAVO vil i den 
forbindelse gennemføre en lokal undersøgelse af restaffaldets sammensætning.

Husholdninger 
Dagrenovation 
6.1.1

27 Slagelse Grønne Råd 
v/Inge Lis Olsen

genbrugsstation SGR ønsker fri klunsning på 
genbrugsstationerne.

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Spørgsmålet om fri klunsning på genbrugsstationerne har løbende været taget op i 
forbindelse med driften af genbrugsstationerne. Netop af driftsmæssige og 
sikkerhedsmæssige hensyn har det ikke kunnet lade sig gøre at indføre fri klunsning. 
Fx. er det for farligt at lade borgere bevæge sig rundt i containerne. KAVO vil 
undersøge udviklingsmuligheder i den eksisterende ordning, hvor genbrugelige 
effekter overtages af forskellige frivillige organisationer. KAVO vil ligeledes overveje 
byttecentraler.

Tværgående 
initiativer Direkte 
genbrug 6.3.3
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28 Slagelse Grønne Råd 
v/Inge Lis Olsen

metal SGR ønsker sortering af aluminium. Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Alle typer "Metal" - herunder aluminium - kan afleveres på genbrugsstationerne. Tværgående 
initiativer 
Genbrugsstation 
6.3.1

29 Slagelse Grønne Råd 
v/Inge Lis Olsen

information SGR ønsker at borgerne får oplysning 
om hvad der sker med affaldet.

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Det er en information, som vi er meget opmærksomme på. Derfor ligger der allerede i 
dag på kommunens og KAVO's hjemmesider oplysninger om hvad der sker med 
affaldet .

Tværgående 
initiativer 
Information 6.3.2

30 Slagelse Grønne Råd 
v/Inge Lis Olsen

henkastet affald SGR ønsker beholdere til tomme 
øldåser ved alle offentlige bænke og 
højere pant på øldåser

Bemærkningen videresendes 
til Vej og 
Park/Entreprenørservice som 
ønske, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Opstilling af affaldsbeholdere til tomme øldåser kan sidestilles med opstilling af 
"papirkurve", som administreres af kommunens  Vej og Park/Entreprenørservice. 
Spørgsmål om højere pant på øldåser er et statsanliggende.

Tværgående 
initiativer 
Henkastet affald 
6.3.5

31 Henrik Søndergaard affaldsordningen HS har lille mængde bioaffald og 
foreslår at biobeholderen erstattes 
med beholder/beholdere til indsamling 
af metal, glas og plastik. HS henviser 
til ordning i USA.

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Genanvendeligt affald skal afleveres via genbrugsstationerne eller genbrugsøerne. 
Det skal være let at komme af med sit affald. Derfor vil Slagelse Kommune løbende 
overveje mulighederne for at gøre de valgte løsninger mere smidige, ligesom 
placering af eksisterende og nye genbrugsøer løbende overvejes. Senest er der sat et 
forsøg igang, der giver mulighed for at aflevere metaldåser på genbrugsøerne. 
Slagelse Kommune er desuden parat til at undersøge alternative løsninger, hvis det 
viser sig at de eksisterende løsninger ikke er tilstrækkelige til at opnå de opstillede 
mål for genanvendelse. Den beskrevne løsning fra USA kræver at de tre fraktioner 
senere skal adskilles i et sorteringsanlæg. Slagelse Kommune har ikke adgang til et 
sorteringsanlæg, der gør løsningen aktuel her og nu.

Husholdninger 
Dagrenovation 
6.1.1, 
Emballageaffald 
af plast 6.1.5, 
Emballageaffald 
jern og metal 
6.1.6

32 Grundejerforeningen 
Taarnborg v/Poul Otto 
Seidel

generel GFT mener ikke at planen er operativ, 
dvs. ikke konkret nok i 
handlingsplanen for så vidt angår 
haveaffald, papir/pap, glas, storskrald, 
genbrugsstationer og henkastet affald.

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Med skelen til regeringens udmeldinger fx. ny affaldsbekendtgørelse har kommunen i 
første omgang valgt at ville følge udviklingen med hensyn til 
genanvendelsesprocenter og behandlingsformer. Derfor kan handlingsplanen godt 
blive opfattet som ikke tilstrækkelig konkret. Det forhindrer dog ikke kommunen i at 
opstille mere konkrete handlingsmetoder i takt med at mulighederne opstår indenfor 
de forskellige affaldstyper.

Husholdninger 
Haveaffald 6.1.2, 
Papir/pap 6.1.3, 
Glas 6.1.4, 
Storskrald 6.1.7, 
Tværgående 
initiativer 
Henkastet affald 
6.3.5

33 Grundejerforeningen 
Taarnborg v/Poul Otto 
Seidel

haveaffald GFT foreslår at det i et regulativ 
tillades at afbrænde tørt haveaffald i 
en begrænset del af året, at der 
indføres en kommunal ordning for 
afhentning grenaffald, at der indføres 
flisning af haveaffald på lokal 
opsamlingsplads fx ved 
materielgården på Teglværksgrunden.

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Med skelen til regeringens udmeldinger fx. ny affaldsbekendtgørelse har kommunen i 
første omgang valgt at ville følge udviklingen med hensyn til behandlingsformer. 
Herunder behandling af haveaffald. Beredskabet har udarbejdet et regulativ for 
afbrænding. Regulativet kan ses på kommunens hjemmeside www.slagelse.dk.

Husholdninger 
Haveaffald 6.1.3
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34 Grundejerforeningen 
Taarnborg v/Poul Otto 
Seidel

storskrald GFT foreslår at der indføres 
månedsvis afhentning af storskrald 

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Det indgår allerede i affaldsplanen at det eventuelt undersøges om 
genbrugsstationerne er et tilstrækkeligt tilbud til borgerne, når storskrald skal 
afleveres. Det bemærkes, at borgerne gerne for egen regning må benytte private 
vognmænd til at afhente storskrald.

Husholdninger 
Storskrald 6.1.7

35 Grundejerforeningen 
Taarnborg v/Poul Otto 
Seidel

affaldsordningen GFT foreslår at der indføres frivillig 
ordning for hjemmekompostering, hvor 
kommunen stiller beholder m.v. til 
rådighed.

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen. 

Kommunens affaldsordning er en afhentningsordning af sorteret bioaffald og 
restaffald. På teknisk udvalgs møde 13. august 2009 blev det besluttet ikke at ændre 
på affaldsordningen på nuværende tidspunkt. Til orientering vil der blive gennemført 
en tilfredshedsundersøgelse af affaldsordningen. Undersøgelsen forventes 
gennemført først på året 2010. Selv om der ikke udleveres kompostbeholdere fra 
kommunens side, så er der intet i vejen for at private gennemfører 
hjemmekompostering af det vegetabilske affald, dvs. at der ikke må kommes 
madrester med kød, fisk og fedt i kompostbeholderen.

Husholdninger 
Dagrenovation 
6.1.1

36 Grundejerforeningen 
Taarnborg v/Poul Otto 
Seidel

genbrugsstation GFT forslår at der indføres 
genbrugsordning på 
genbrugsstationerne (klunsning).

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Spørgsmålet om fri klunsning på genbrugsstationerne har løbende været taget op i 
forbindelse med driften af genbrugsstationerne. Netop af driftsmæssige og 
sikkerhedsmæssige hensyn har det ikke kunnet lade sig gøre at indføre fri klunsning. 
Fx. er det for farligt at lade borgere bevæge sig rundt i containerne. KAVO vil 
undersøge udviklingsmuligheder i den eksisterende ordning, hvor genbrugelige 
effekter overtages af forskellige frivillige organisationer. KAVO vil ligeledes overveje 
byttecentraler.

Tværgående 
initiativer Direkte 
genbrug 6.3.4

37 Grundejerforeningen 
Taarnborg v/Poul Otto 
Seidel

genbrugsøer GFT foreslår, at det tillades med privat 
indsamling af aviser, blade og flasker 
og at der opstilles kuber i lokalområdet 
fx p-plads ved forsamlingshus, 
materielgård og Svendstrup Strand.

Bemærkningen tages til 
efterretning, men fører ikke til 
ændringer i affaldsplanen.

Genanvendeligt affald skal afleveres via genbrugsstationerne eller genbrugsøerne. 
Det skal være let at komme af med sit affald. Derfor vil Slagelse Kommune løbende 
overveje mulighederne for at gøre de valgte løsninger mere smidige, ligesom 
placering af eksisterende og nye genbrugsøer løbende overvejes. Senest er der sat et 
forsøg igang, der giver mulighed for at aflevere metaldåser på genbrugsøerne. 
Slagelse Kommune er desuden parat til at undersøge alternative løsninger, hvis det 
viser sig at de eksisterende løsninger ikke er tilstrækkelige til at opnå de opstillede 
mål for genanvendelse. KAVO vil i den forbindelse gennemføre en lokal undersøgelse 
af restaffaldets sammensætning. Ud fra ligebehandlingsprincippet samt overholdelse 
af udbudsregler og arbejdsmiljøregler kan kommunen ikke anbefale private 
indsamlingsordninger af genanvendeligt affald fra private husstande fx. 
foreningsindsamlinger. Der må godt foregå indsamling på egne matrikler, men 
kommunen bidrager ikke til disse indsamlinger ud over de allerede etablerede 
afleveringmuligheder fx. genbrugsøer eller ved tømning af nedgravede løsninger.

Husholdninger 
Papir/pap 6.1.3 
og Glas 6.1.4

38 Grundejerforeningen 
Taarnborg v/Poul Otto 
Seidel

genbrugsøer GFT foreslår at der opstilles kuber i 
lokalområdet fx p-plads ved 
forsamlingshus, materielgård og 
Svendstrup Strand.

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Kommunen og KAVO har stort fokus på genbrugsøernes placeringer og kube-
sammensætning. I øjeblikket afvikles ét-årigt forsøg med at modtage metaldåser via 
genbrugsøerne.  Kommunen vil undersøge muligheder og erfaringer med den mest 
optimale indsamlingsmetode for at kunne optimere de nuværende 
indsamlingsordninger for plast, metal m.v. I den forbindelse undersøges om 
indsamlingen via genbrugsstationerne er tilstrækkeligt. Resultatet af metalforsøget vil 
indgå i disse undersøgelser.

Husholdninger 
Papir/pap 6.1.3 
Glas 6.1.4 

39 Grundejerforeningen 
Taarnborg v/Poul Otto 
Seidel

genbrugsstation GST foreslår at der etableres en lokal 
genbrugsstation i RESKA-området 
eller på materielgårdens område.

Bemærkningen videresendes 
til KAVO som ønske, men 
fører ikke til ændringer i 
affaldsplanen. 

Det er meget bekosteligt at etablere en ny genbrugsstation. KAVO vurderer løbende 
behovet herfor. Gl. Korsør valgte i sin tid i samarbejde med KAVO at placere en 
genbrugsstation i Vemmelev. Denne og genbrugsstationen i Korsør vurderes 
tilsammen at dække behovet for Korsør-området.

Tværgående 
initiativer 
Genbrugsstation 
6.3.1
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