NOTAT

Dato: oktober 2017

Forslag til ordning for storskrald og haveaffald

Kontaktoplysninger

På Byrådsmødet den 9. oktober 2017 blev det besluttet, at sende forslag til en

Teknik- og Miljøcenter

ordning for storskrald og haveaffald i høring.
Indsamlingen tænkes indført som ”Genbrugspladsernes henteordning”. Ordningen
vil hæve serviceniveauet for kommunens affaldsordninger og stille borgerne mere
lige. En del af kommunens borgere har i dag ikke mulighed for at aflevere affald
på genbrugspladsen, fx borgere uden bil. Med en henteordning for storskrald og
haveaffald, kan kommunen hente det meste af have- og storskraldsaffaldet ved
husstanden.
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Beskrivelse af ordningen
I énfamilieboliger og ejendomme med mindre end 30 husstande, vil der blive
hentet storskrald hver 4. uge hele året. I etagebebyggelser med mere end 30
husstande vil der blive hentet storskrald hver 2. uge.
Haveaffald vil blive hentet hver 4. uge i perioden 15. marts til 15. november.
Når man vil have hentet storskrald eller haveaffald, skal man foretage en aktiv
tilmelding på de konkrete afhentningsdage. Man skal tilmelde sig afhentning
dagen før, inden kl. 14.00. Affaldet skal stilles frem på afhentningsdagen inden kl.
7.00.
I énfamilieboliger og etageboliger med mindre end 30 husstande skal man stille
affaldet frem til vejkanten. I etageboliger med over 30 boliger vil der typisk blive
udpeget en plads, hvor beboerne kan stille deres storskrald frem til afhentning.
Ordningen omhandler indsamling af følgende typer haveaffald: hækafklip, grene,
græsafklip, rødder, ukrudt, blomster m.m., emballeret i bundter eller i papirsække.
Ordningen omfatter følgende typer af storskrald:






Effekter til direkte genbrug – møbler, haveredskaber, cykler, køkkenudstyr
Plastfolie – samlet i poser/sække
Tøj
Store plastdunke/flasker – større end ca. 2,5 liter samlet i sække og andre
store plastemner
Stort pap
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Jern og metal
Hårde hvidevarer – køle-og fryseskabe, komfurer, emhætter,
vaskemaskiner, tørretumblere m.v.
Radio og TV-udstyr
IT og fotoudstyr
Lamper – uden lyskilder som fx lysstofrør og lavenergipærer
Ekstraordinære mængder af plast, glas, metal og papir/karton

Indsamlingen vil ikke omfatte brændbart affald, bygge- og anlægsaffald som
beton, mursten og jord eller nogen form for farligt affald, fx maling, opløsningsmidler, medicin, lyskilder og kemikalier. Disse typer affald skal fortsat afleveres på
genbrugspladsen.
Ordningen udføres af affaldsselskabet AffaldPlus, hvis mandskab varetager al
indsamling, håndtering, sortering og bortskaffelse af det indsamlede affald.
Miljø
I den konkrete ordning vil de direkte genbrugelige produkter blive frasorteret til
videresalg i AffaldPlus´s Plusbutikker og på PlusMarkeder. Øvrigt affald vil blive
sorteret og behandlet som de tilsvarende affaldstyper på genbrugspladsen. Ved at
håndtere storskraldet på denne måde, bidrager ordningen til Ringsted Kommunes
målsætning om at øge genbrug og genanvendelse.
Økonomi
Samlet set vil en kombineret haveaffalds- og storskraldsindsamling koste ca. 154
kr./husstand/år, inkl. moms.
Den foreslåede ordning for haveaffald og storskrald er obligatorisk. Det betyder, at
alle husstande skal betale til ordningen, uanset om de benytter ordningen eller ej.
Det er helt på samme måde, som det sker i dag for genbrugspladsen, hvor man
betaler for muligheden for at bruge den.
Tidsplan og sammenhænge
Indsamlingen af storskrald og haveaffald planlægges indført den 1. oktober 2018,
samtidig med at Ringsted Kommune ændrer ordningen for dagrenovation.
Der er god sammenhæng mellem ændring af ordningen for dagrenovation, som
skal indføres i oktober 2018, og ordningen for storskrald og haveaffald. Ordningen
for dagrenovation fokuserer på de ”små” affaldsprodukter, hvorimod indsamlingen
af storskrald og haveaffald fokuserer på de store affaldsprodukter.
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