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Forord
Fanø Kommune er en del af Nationalpark Vadehavet, og det omkringliggende vadehav er
udpeget som UNESCOS Verdensarv. Herudover er turisterhvervet det vigtigste erhverv
på Fanø. Dette forpligter os til at gøre en særlig indsats for miljøet.
Byrådet har i Kommuneplanen besluttet at gøre Fanø til en endnu grønnere ø og sikre en
bæredygtig udvikling. Derfor vil vi med denne affaldsplan forpligte os til at sætte mål,
der som minimum lever op til de nationale mål om 50% genanvendelse af alt affald fra
husholdningerne i kommunen i 2022.
For at opnå dette, er det afgørende, at borgere og turister nemt og enkelt kan sortere
deres affald, således at der genbruges mest muligt affald og deponeres mindst muligt.
Vi er allerede godt i gang med at nå til målet. Vores borgere har i flere år sorteret genanvendeligt affald og haveaffald fra deres husholdningsaffald.
På Fanø har vi omtrent dobbelt så mange sommerhuse som helårsboliger. Derfor vil vi
med denne affaldsplan også inddrage sommerhusejere og -lejere i affaldssorteringen.
Der vil der blive opsat flere miljøstationer med flere fraktioner, hvor de genanvendelige
materialer kan afleveres.
Organisk affald skal ligeledes indsamles og behandles for optimal udnyttelse af ressourcen. Op mod 50% af affaldet i din husholdning er organisk, og derfor er dette en vigtig
sortering, der vil bidrage massivt til opnåelse af de mindst 50% genanvendelse i 2022.
Vi vil samtidig gøre en ekstra indsats for at informere og vejlede borgere, institutioner
og virksomheder om sortering og motivere til en øget genanvendelse.
Jeg tror på, at hvis vi gør det nemt og bekvemt at sortere genbrugeligt affald fra, ønsker
både øens borgere, sommerhusejere og vores mange gæster at bidrage til at gøre en fælles indsats for miljøet og dermed gøre Fanø endnu grønnere.
Venlig hilsen
Kristine Kaas Krog
Formand for Erhvervs, Natur- og Teknikudvalget
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1. Rammer for affaldsplanen i Fanø Kommune
Det er nationale krav og rammer, som fastlægger, hvad der skal være beskrevet i en affaldsplan – men disse fastlægger også regeringens ønsker for udvikling af affaldssektoren. Disse rammer er først og fremmest følgende:



Gældende affaldsbekendtgørelse
”Danmark uden affald” – Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018

Derudover sætter EU visse rammer for affaldsplanen, især gennem:



EU’s affaldsrammedirektiv 2008/98/EF
EU's temastrategier - temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse

I de nedenstående afsnit beskrives de overordnede rammer og ligeledes beskrives sammenhæng mellem gældende lovgivning og Fanø Kommunes politikker og strategier.

1.1 Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018
Den 7. oktober 2013 blev regeringens ressourcestrategi for affaldshåndtering, Danmark
uden affald offentliggjort. Strategien beskrives som et kursskifte for dansk affaldspolitik,
hvor det fremover handler om at genanvende mere og forbrænde mindre for at udnytte
værdier og ressourcer i affaldet.
”Danmark uden affald” – Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 er den nationale affaldshåndteringsplan efter miljøbeskyttelseslovens § 46 c og den nationale affaldsforebyggelsesplan efter miljøbeskyttelseslovens § 50.
Affaldshåndteringsplan tilgodeser sammen med den kommunale affaldsplan affaldsdirektivets krav i artikel 28. Samtidig forventes målene i de fraktionsspecifikke direktiver
opfyldt med planen.
Hovedindsatsområder i ressourceplanen er:
A. Husholdninger og servicesektoren specielt med hensyn til dagrenovation, storskrald og kildesorterede affaldsfraktioner
B. Elektronikaffald (WEEE) specielt med hensyn til værdifulde materialer i elektronikaffaldet og sjældne jordarter.
C. Det organiske affald specielt med hensyn til at energien, plantenæringsstofferne,
særligt fosfor, kulstof, udnyttes.
D. Bygge- og anlægsaffald specielt med hensyn til sikring af udsortering af farlige
stoffer som f.eks. PCB.
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De væsentlige hovedindsatsområder for kommunerne i Ressourceplan for affaldshåndtering er:
Husholdningsaffald
 Understøttelse af udvikling af nye indsamlingsordninger i kommunerne, der sikrer borgere let adgang til at sortere og dermed genanvende mere husholdningsaffald, herunder organisk affald, plast- og metalaffald.
 Kampagne/informationsindsats over for borgerne for at fremme genanvendelse
af f.eks. organisk affald, plast- og metalaffald, herunder f.eks. på genbrugspladser
eller ved lokale informationsindsatser.
 Partnerskab mellem kommuner, virksomheder, designere, antropologer m.fl. om
at udvikle enkle og lettilgængelige affaldssystemer.
 Dialog med servicesektoren om en genanvendelsesindsats frem mod 2018.
 Fælles informationsindsats om udsortering og behandling af affald fra servicesektoren, f.eks. organisk affald, plast- og metalaffald.
Elektronikaffald
 Partnerskab mellem producenter, kommuner og registrerede indsamlere om indsamling af småt elektronikaffald. Partnerskabet skal f.eks. kortlægge, hvilke fraktioner og produktgrupper en øget indsamling og kortlægning skal fokusere på og
komme med forslag til initiativer til at øge indsamlingen.
Bygge- og anlægsaffald
 De affaldsrelevante initiativer i regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i
bygninger gennemføres blandt andet ved øgede krav til nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer.
Mål for genanvendelse af husholdningsaffald inkl. emballageaffald
Med udgangspunkt i kommunernes ansvar på affaldsområdet er der fokus på, at kommuner og virksomheder samarbejder om at udvikle nye løsninger. Det kan for eksempel
være om centrale sorteringsanlæg, der nævnes som en mulighed for at opnå en højere
genanvendelse og et element i den grønne omstilling. Strategien opstiller ikke krav,
hvordan man lokalt kan realisere strategiens mål, og med hvilken hastighed omlægningen gennemføres.
Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 har fokus på genanvendelse af det organiske affald fra husholdninger og servicesektoren, herunder recirkulering og udnyttelse af fosfor. På denne måde lægger planen sig i forlængelse af de politiske hensigter
om en udvikling mod øget ressourceeffektivitet inden for affaldsområdet, som fremgår
af Regeringens Ressourcestrategi.
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Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 fastsætter et generelt genanvendelsesmål på 50 % af særlige affaldsfraktioner fra husholdningsaffaldet (træ-, pap-, papir-,
plast-, metal-, glas- og organisk affald) og kommunerne får metodefrihed til at opnå dette mål inden 2022, dog med en evaluering i 2016.
Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 ikke indeholder et konkret krav om
separat udsortering af det organiske husholdningsaffald.

1.2 EU’s affaldsrammedirektiv
EU’s affaldsrammedirektiv blev i juni 2008 vedtaget i Parlamentet og i oktober 2008
vedtaget i Rådet. Direktivet er trådt i kraft den 22. november 2008. Efter ikrafttrædelse
har medlemsstaterne 2 år til at implementere direktivet.
Direktivet fastsætter skærpede genanvendelseskrav. Herudover fastlægger direktivet
specifikt, at medlemsstaterne senest i 2015, som minimum skal indføre særskilt indsamling af papir, metal, plast og glas i forbindelse med genbrug og genanvendelse. Endvidere
skal medlemsstaterne senest i 2020 sikre, at der sker genbrug eller genanvendelse af
affaldsmaterialer omfattende for eksempel papir, metal, plast og glas fra husholdninger
(og om muligt fra andre kilder, såfremt disse affaldsstrømme svarer til affald fra husholdninger) på samlet mindst 50 vægtprocent.
Affaldshierarkiet

Affaldsrammedirektivet fastsætter desuden et mere detaljeret affaldshierarki:
 Forebyggelse
 Forberedelse med henblik på genbrug
 Genanvendelse
 Anden nyttiggørelse, for eksempel energiudnyttelse ved forbrænding
 Bortskaffelse (deponering)
I de tilfælde, hvor det er nødvendigt
at lade særlige affaldsstrømme afvige
fra hierarkiet, skal det være begrundet i livscyklus-tankegangen vedrørende de samlede konsekvenser af
produktion og håndtering af den type
affald.
Et nyt begreb er introduceret med
affaldsrammedirektivet ”Forberedelse med henblik på genbrug”. Det er
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enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, så at de kan genbruges uden anden forbehandling. Et eksempel kan være flaskeskylning.

1.3 Anden relevant lovgivning
Det nye WEEE direktiv sætter et mål om genanvendelse af 65 % af de markedsførte
WEEE-mængder senest i 2019.
Fra 2016 skal indsamlingsprocenten som minimum være 45 % beregnet på grundlag af
den samlede vægt af indsamlet WEEE. Dette indsamlingsmål vil blive baseret på gennemsnitsvægten af de markedsførte elektriske og elektroniske produkter (EEE) i hvert
enkelt land opgjort fra de seneste 3 år.
Batteribekendtgørelsen har et indsamlingsmål for batterier på 25 % i 2012 og 45 % i
2016.
Den nye batteribekendtgørelse adskiller sig primært fra den gældende ved at fastlægge
betalingsprincipperne for de producenter, som skal bidrage til gildet, mens der på ’affaldssiden’ stort set kun sker én ændring, nemlig at indsamlingsstederne fremover skal
indberettes elektronisk.

1.4 Kommuneplan
Kommuneplan 2013 er vedtaget af Fanø Byråd den 13. maj 2013.
Kommuneplanen er Fanø Byråds overordnede plan for kommunens udvikling de kommende 12 år. Planen beskriver hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden, om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

1.5 Vurdering af miljøpåvirkninger
Ifølge Miljøministeriets lov nr. 1398 om miljøvurdering af planer og programmer skal
planer, som kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet miljøvurderes. Da denne
plan ikke indeholder anlægsprojektering, og da der er tale om anvendelse af mindre områder på lokalt plan, er den ifølge loven fritaget fra pligten om miljøvurdering, da den
ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
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2. Målopfyldelse – den forrige affaldsplan
2.1 Fanø Kommunes politikker og overordnede mål
Fanø Kommune besluttede i den foregående plan at arbejde med håndteringen af borgernes og erhvervslivets affald ud fra nedenstående målsætninger:
 opfylde de nationale målsætninger for genbrug, forbrænding og deponering,
 sikre den bedst mulige affaldssortering,
 sikre en miljømæssig og økonomisk optimal affaldsbortskaffelse i samarbejde
med Esbjerg Kommune.
 fremme lokalt genbrug af byggematerialer,
 sikre lokal bortskaffelsesmulighed for lettere forurenet jord
 styrke indsatsen imod henkastet affald,
 sikre at forbrændingskapaciteten er tilstrækkelig, herunder især at styrke samarbejdet med nabokommuner
 varetage at regelgrundlaget til stadighed er opdateret således incitamentet for at
benytte affaldshierarkiet er til stede
 støtte op om teknologisk udvikling der kan udvikle og forbedre affaldsforebyggelse og håndtering
En række forskellige initiativer blev planlagt i forhold til ovenstående målsætninger.

2.2 Fanø Kommunes mål fra Affaldsplan 2010-2012
I Affaldsplan 2010-2012 var målsætningen, at Fanø Kommune skulle deponere og forbrænde mindre end Regeringens sigtelinjer angav, samtidig med at der blev sendt mere
affald til genbrug.
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3.

Vision og overordnede mål

3.1

Vision

Affaldsplanen 2017-2022 er kommunens vision og mål for affaldshåndteringen beskrives herunder.

Fanø Kommune vil påvirke borgere, erhvervsliv og turister til øget ressourceudnyttelse
med respekt for den omkringliggende natur
med affaldsordninger som tager hensyn til service, miljø og økonomi.

Fanø Kommune ønsker, at borgerne, turisterne og erhvervslivet kender ordningerne,
som tilbydes på Fanø. Kommunikation er grundlaget for vores ydelser. Vi skal være med
til at sikre, at kommunikation – lige fra den daglige samtale til den årlige information –
inspirerer brugerne til at medvirke til, at vi sammen kan opnå visionen. Fanø Kommune
ønsker, at erhverv har mulighed for at sortere affaldet på en nem og enkel måde.
Affald er en ressource, som til enhver tid skal udnyttes effektivt. Fanø Kommune vil være med til at sikre, at ressourcerne i affaldet bliver udnyttet bedst muligt, og at mængderne til forbrænding og deponering minimeres.
Affaldet skal sorteres, så det kan behandles på den mest miljørigtige måde. Det kan enten genanvendes som råvarer til nye produkter, eller ressourcerne i affaldet kan blive til
fjernvarme og elektricitet ved forbrænding. Kun hvis affaldet hverken kan genanvendes
eller brændes med energiudnyttelse, skal det deponeres på deponi.
Indsamling af affald skal belaste miljøet mindst muligt, og målet er at udnytte ressourcerne i affaldet effektivt. Affaldet skal sorteres, så det kan afsættes fordelagtigt. Sortering
skal ske der, hvor det giver mest samfundsmæssig nytte, enten ved kilden eller centralt.
En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Vi skal frasortere de dele af affaldet, som kan bruges, for at begrænse denne ressourceknaphed –
men i høj grad også for at medvirke til et sundt miljø, da genanvendelse er godt for både
miljø og CO2-regnskabet.
Fanø Kommunes indsats på affaldsområdet skal afvejes med hensyn til økonomi, service
og miljø. Fanø Kommune har som målsætning, at affaldet skal behandles på den bedste
måde set ud fra både et miljømæssigt og et økonomisk synspunkt.
Information om og vejledning i miljømæssig fornuftig affaldshåndtering med minimering af affaldsdeponering, og øget genanvendelse, medvirker til at reducere den CO2Side 10 af 36

udledning, der er forbundet med udvinding af nye råstoffer til produktion af varer og
produkter, samt den udledning af metangasser, der kan være forbundet med affaldsdeponering.

3.2

Målsætning for 2022

Affald til deponi

Fanø Kommune har som mål at nedbringe mængden af affald, der bortskaffes til deponi,
til maksimalt 5 % inden udgangen af 2022. Målet for fraktionerne trykimprægneret træ,
PVC-affald og gips er genanvendelse.
Papir

Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 400 tons papir pr. år, svarende til 75 %
af potentialet, inden udgangen af 2022.
Pap

Fanø Kommune har som mål at fastholde det eksisterende indsamlingsresultat og forsøge at øge genanvendelsen af pap yderligere i perioden frem til 2022.
Metalemballage

Det gennemsnitlige landspotentiale for en familiebolig er 16 kg metalemballageaffald pr.
år, Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 50 % af den potentielle mængde
metalemballage pr. husstand om året inden udgangen af 2022.
Glasemballage

Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 250 tons pr. år inden udgangen af
2022.
Plastemballage

Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 25 % af landspotentialet pr. år til genanvendelse inden udgangen af 2022.
Batterier og småt elektronikaffald

Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 50 % af anvendte batterier pr. år inden
udgangen af 2018 og forsøge at øge genanvendelsen af batterier yderligere i perioden
2022 til 2028. Yderligere er målet, at indsamle mindst 5 stykker elektronik pr. husstand
gennem ordningen for småt elektronik og genbrugspladsen.
Haveaffald

Fanø Kommune har som mål fortsat at indsamle mindst 2.000 tons haveaffald pr. år inden udgangen af 2018.
Organisk affald

Fanø Kommune har som mål at indsamle organisk affald fra private husstande i by- og
landzone og sommerhusområder inden udgangen af 2022.
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3.2.1

Husholdningernes samlede genanvendelse

Regeringens ambition er, at vi over de næste knap 10 år skal genanvende dobbelt så meget af husholdningsaffaldet så halvdelen af husholdningsaffaldet genanvendes i 2022.
Med initiativerne i ressourcestrategien forventes blandt andet følgende effekt: Dobbelt
så meget husholdningsaffald vil blive genanvendt (organisk affald, papir-, pap-, glas-,
plast-, træ-, og metalaffald). I dag genanvendes 22 % på landsplan og målet er 50 % i
2022.
Når den samlede genanvendelse af husholdningsaffald skal op på 50 % i henhold til Regeringens Ressourcestrategi, vil det kræve ændringer i affaldshåndteringen. Det er samtidigt vigtigt at bevare ressourcerne i affaldet og undgå down-cycling, hvor værdifulde
materialer ganske vist bliver genanvendt, men til produkter af lavere kvalitet.
Det vil være op til den enkelte kommune at fastlægge serviceniveau, og hvordan indsamling og behandling af affaldet er indrettet i den enkelte kommune.
I nedenstående skema ses husholdningernes samlede genanvendelse procent, som skrevet i Ressourceplan for affaldshåndtering.
Ressourceplan for affaldshåndtering har opsat et genanvendelsesmål på 50 % af særlige
affaldsfraktioner fra husholdningsaffaldet (træ-, pap-, papir-, plast-, metal-, glas- og organisk affald). Dette mål skal være opfyldt i 2022, med en evaluering i 2016.
Fanø Kommune
Genanvendelsesprocent %

2012

2013

2014

2015

32

32

35

34

Med ressourcestrategien lægges der derfor op til, at husholdningsaffaldet over de kommende år i højere grad skal sorteres og genanvendes frem for at blive brændt i affaldsforbrændingsanlæg.
Hovedindsatserne, som skal sikre denne genanvendelse i den kommende planperiode,
er beskrevet i de enkelte temaer.

3.3

Overordnede mål

Hovedindsatser i denne affaldsplanperiode i Fanø Kommune er som nedenstående
 Organisk affald
 Elektronisk og elektrisk-affald
 Bygge- og anlægsaffald
 De genanvendelige affaldstyper
 Kommunikation
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TEMA 1 – Organisk affald fra husholdninger, sommerhuse og kommunale institutioner
Organisk affald fra husholdninger, sommerhuse og kommunale institutioner
I Miljøstyrelsens kommende visioner for den nationale ressourcestrategi lægges der op
til, at den organiske del af husholdningsaffaldet skal frasorteres og materialenyttiggøres
for eksempel ved bioforgasning. Ressourcestrategien lægger umiddelbart op til, at 60 %
af det organiske affald i husholdningsaffaldet skal materialenyttiggøres.
Fanø Kommune vil have øget fokus på den organiske del af husholdningsaffaldet i den
kommende planperiode, fordi det indeholder værdifulde ressourcer. Ved husholdninger
menes boliger og sommerhuse. Kommunale institutioners organisk affald er at betragte
som husholdningsaffald.
Den organiske del af husholdningsaffaldet er en CO2 neutral energikilde og kan recirkuleres i kredsløbet, hvor det kan være en værdifuld ressource som næringsstoffer i landbruget, specielt fosfor, der er en knap ressource, eller som jordforbedringsmiddel.
Målsætning 2017-2022

Det skal i den kommende planperiode undersøges, hvordan organisk affald fra husholdninger og sommerhusene bedst kan indsamles i Fanø Kommune. Det skal i samme periode undersøges, hvilke metoder, der kan anvendes til udsortering af husholdningsaffaldet i Fanø Kommune.
Fanø Kommune vil derefter implementere en indsamlingsordning for den organiske del
af affaldet fra husholdninger, sommerhuse og kommunale institutioner i den kommende
planperiode.
Hvor er vi i dag?

Fanø Kommune følger udviklingen på området gennem konferencer, virksomhedsbesøg
og erfaringer fra andre kommuner.
Hvordan kommer vi hen til vores målsætning?

Ved at bioforgasse organiske affald i stedet for at forbrænde det, vil der udover vedvarende energi også være mulighed for, at næringsstofferne i affaldet kan genanvendes og
recirkuleres. Når det er kortlagt hvilke mængder af organisk affald, der frembringes i
Fanø Kommune, kan det vurderes, hvorledes dette skal genanvendes eller bortskaffes.
Fanø Kommune skal undersøge muligheder og barrierer for indsamling af den organiske
del af affaldet fra boliger, sommerhuse og kommunale institutioner samt de økonomiske
konsekvenser ved etablering og drift af en indsamlingsordning.
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TEMA 2 - Elektronisk og elektrisk affald
Elektronisk og elektrisk affald
Ved elektronikaffald forstås elektriske og elektroniske produkter (EE-affald) jf. § 3 i
Elskrotbekendtgørelsen herunder kasseret elektrisk og elektronisk udstyr eller dele
heraf, som enten er forsynet med ledning eller drives af batterier.
Fanø Kommune er opmærksom på, at en del af de brugte batterier, sparepærer, og andet
elektronikaffald, som er brugt fortsat ender i dagrenovationen. Produkterne kan forurene jord og luft, og umuliggøre genanvendelse af forbrændingsslagge.
Samtidig stiller nye EU regler skrappere krav om indsamling af EE-affald, og senest i
2019 skal 65 % af de markedsførte mængder indsamles.
En anden gevinst ved øget udsortering og indsamling af EE-affald er, at de sjældne metaller, som findes i elektroniske produkter, vil kunne indgå i kredsløbet som ressource i
stedet for at ende som affald.
EE-affald har siden 2006 været omfattet af producentansvar, hvilket betyder, at det ikke
længere er Kommunen, men derimod producenterne, der har ansvaret for bortskaffelsen af affaldet.
Målsætning 2017-2022

Målet er at udvikle på de eksisterende ordninger for at opnå en større mængde småt
elektronik, batterier og sparepærer fra husstande og kommunale virksomheder til genanvendelse.
Hvor er vi i dag?

Alle husstande i kommunen har pligt til at frasortere EE-affald. Private husstande kan
aflevere EE-affald på Fanø Kommunes genbrugsplads. Endvidere kan private husstande
aflevere EE-affald til forhandlere, der markedsfører sådan udstyr og tilbyder at modtage
affaldet.
Hvordan kommer vi hen til vores målsætning?

Forkert sorteret EE-affald udgør et miljøproblem, som Fanø Kommune gerne vil løse
gennem udvikling af den eksisterende indsamling af disse emner.
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TEMA 3 – Bygge- og anlægsaffald
Bygge- og anlægsaffald
Materialer der kan genanvendes skal genanvendes Dette indebærer, at der bør ske en
udsortering af genanvendelige materialer uanset, at det ikke nødvendigvis er den billigste løsning. Det er derfor ikke tilladt at sammenblande affald til genanvendelse med affald til materialenyttiggørelse, forbrænding og deponering. Der er ofte god økonomi i
udsortering af affald.
Bygge- og anlægsaffald til materialenyttiggørelse skal kildesorteres i følgende fraktioner, natursten, f.eks. granit og flint, uglaseret tegl (mur- og tagsten), beton, jord, stenuld,
gips, asfalt, blandinger af beton og asfalt og blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
En udfordring med det nedknuste bygge- og anlægsaffald, som genanvendes er, at materialerne kan indeholde farlige stoffer. En anden udfordring er, at det med de gældende
regler er vanskeligt for kommunen at identificere bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter på forhånd.
Målsætning 2014-2018

Målet er, at erhverv har fokus på at sikre rent byggeaffald til genanvendelse. Det er hensigten, at der etableres et tæt samarbejde mellem kommunen og erhverv.
Fanø Kommune vil være med til at påvirke virksomhederne til at udsortere mere genanvendeligt affald. Der skabes øget fokus på området ved udlevering af information til brugerne af genbrugspladserne samt til ansøgere af bygge- eller nedrivningsprojekter.
Hvor er vi i dag?

Fanø Kommune har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet noget informationsmateriale.
Hvordan kommer vi hen til vores målsætning?

Ved at lave informationsmateriale og vejledning, som kan udbrede viden om sortering
og håndtering af bygge- og anlægsaffald, forventes en reduktion af fejlsorterede læs, der
går til deponi og hermed også øget genanvendelse. Der skal udarbejdes flere former for
informationsmateriale, der henvender sig til de forskellige aktører, som blandt andet er:
 Private borgere
 Bygherrer
 Entreprenører
Der kan udarbejdes kampagner, hvor der sættes fokus på en enkelt fraktion indenfor
bygge- og anlægsaffald, for at øge viden om den enkelte fraktion.
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Viden om PCB
PCB er et miljøfremmed stof, som tidligere har haft stor udbredelse inden for byggeriet.
PCB blev anvendt i fugematerialer, facademalinger, betonblandinger og forskellige elektriske komponenter. PCB ophobes i miljøet, er utroligt mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i indeluften og i jorden.
PCB har vist sig at være miljø- og sundhedsskadeligt i et sådant omfang, at anvendelsen
blev forbudt midt i 1970'erne. PCB måtte dog anvendes frem til 1980 til forsegling i termovinduer. PCB–holdigt affald skal derfor indsamles og bortskaffes til anlæg, der er
godkendt til at håndtere fraktionen.
Målsætning 2017-2022

Fanø Kommune vil udbrede kendskabet til PCB-affald via informationsmateriale, som
kan udleveres til borgerne og virksomhederne.
Hvor er vi i dag?

Fanø Kommune har i dag ikke et udarbejdet informationsmateriale vedrørende PCB.
Hvordan kommer vi hen til vores målsætning?

Der udfærdiges et informationsmateriale, som kan udbrede viden om håndtering, frasortering og bortskaffelse af PCB. Informationsmaterialet skal udarbejdes, så det kan
bruges til udlevering til borgere og virksomheder herunder entreprenører og rådgivere.
.
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PCB affald på genbrugspladserne
I Fanø Kommune har virksomheder adgang til den kommunale genbrugsplads. I henhold
til affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder frasortere PCB-holdigt fugemateriale. Der
forekommer dog også andet affald, som kan indeholde PCB for eksempel vindueskarme
m.m., som også bortskaffes via de kommunale genbrugspladser.
Målsætning 2014-2018

Fanø Kommune vil give borgere og virksomheder mulighed for at bortskaffe PCB-holdigt
affald jf. miljøstyrelsens anvisninger på de kommunale genbrugspladser.
Hvor er vi i dag?

Fanø Kommune har en tromle til PCB-holdigt fugemateriale på genbrugspladserne. Fraktionen betragtes som farligt affald. Der er ikke yderligere frasorteringsmuligheder af
PCB-holdigt affald.
Hvordan kommer vi hen til vores målsætning?

Der iværksættes en kortlægning af problemets omfang. Det er pt. ukendt hvor store
mængder PCB-holdigt affald, der kommer på den kommunale genbrugsplads.
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TEMA 4 - De genanvendelige affaldstyper
De genanvendelige affaldstyper
Der ligger et stort uudnyttet potentiale for genanvendelse i husholdningernes genanvendelige materialer.
Affaldsløsningerne skal udvikles, så de tilpasses moderne krav med hensyn til service og
æstetik. Indsamlingen giver anledning til en række markante udfordringer, da det normale indsamlingsmateriel og indsamlingsfrekvenser ikke altid kan benyttes.
Målsætning 2014-2018

Ved en optimering af genbrugsordningen kan der indsamles flere materialer til genanvendelse. Det betyder, at Fanø Kommune skal
 øge indsamlingen af emballage via genbrugsordningen fra husstandene
 øge indsamlingen af emballage via genbrugsordningen fra sommerhusene
 øge andelen af andet affald, som kan genanvendes.
Hvor er vi i dag?

Fanø Kommune er præget af, at de eksisterende genbrugsordninger ikke fungerer optimalt.
Hvordan kommer vi hen til vores målsætning?

Der skal i den kommende planperiode arbejdes med en optimering af genbrugsordningen. Her kan fremhæves følgende muligheder:




Bedre muligheder for sortering
Underjordisk indsamlingsmateriel fremmes
Mulighed for fælles løsninger for ejendomme til indsamling af genanvendelige
materialer

Fanø Kommune vil være med til at sikre, at affaldsløsninger vurderes ud fra designmæssige krav – herunder at løsninger i tæt bebyggede områder så vidt muligt indpasses ved
for eksempel underjordisk indsamlingsmateriel.
Fanø Kommune vil øge informationsindsatsen til borgerne om genbrugsordningen og
om, hvorfor det er vigtigt at sortere.
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Affald fra kommunale institutioner/erhverv
Fanø Kommune ønsker at gå foran som et godt eksempel i forhold til affald og genbrug
på kommunens egne virksomheder. Formålet er at skabe miljømæssige resultater og vil
forhåbentlig være med til at motivere private borgere og virksomheder til også at gøre
en indsats.
Affald fra plejehjem, skoler, børnehaver og lignende sammenlignes med private husholdninger i forhold til restaffald og organisk affald.
Affald fra skoler, daginstitutioner, kommunale kontorer og andre kommunale virksomheder har en anden karakter i form af papir, pap, plast, elektronik og farligt affald.
Målsætning 2017-2022

For at sikre en god sortering af kommunens eget affald, vil Fanø Kommune gennemgå
kommunale institutioner/erhverv for at etablere de rette faciliteter og ordninger for god
affaldssortering.
Hvor er vi i dag?

Kommunale virksomheder er reguleret affaldsmæssigt sådan, at alle er omfattet af dagrenovationsordningen.
Hvordan kommer vi hen til vores målsætning?

Fanø Kommune vil vejlede og motivere kommunale institutioner til affaldsforebyggelse
ved at stille muligheder til rådighed gennem de kommunale ordninger. Der skal sættes
fokus på affald i kommunale institutioner og forvaltninger ved forbedring af mulighederne for kildesortering.
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Fremme af nedgravede løsninger til affald
Nedgravede løsninger til affald medfører miljøforbedringer. På grund af nedgravning
opbevares dagrenovationsaffaldet køligt, og uden at borgere, turister eller viceværter
kommer i kontakt med affaldet. Det giver et visuelt bedre indtryk og optager mindre
plads end traditionelle systemer.
Nedgravede containere til dagrenovation, glas og papir giver et større volumen på indsamlingsmateriellet, uden at det syner særligt meget i gadebilledet. Affald skal ikke nødvendigvis gemmes væk, men med nedgravede beholdere forbedres mulighederne for at
indpasse affaldssystemerne i byens rum.
Målsætning 2017-2022

Fanø Kommune ønsker at fremme nedgravede løsninger.
Hvor er vi i dag?

Fanø Kommune har ingen løsninger i dag med nedgravet affald.
Fanø Kommune har ansvaret for at sikre, at tømning er mulig. Fanø Kommune skal godkende den valgte løsning og adgangsforholdene.
Der findes mange containerproducenter og systemer, samt flere firmaer, som rådgiver
om etablering af nedgravede containeranlæg.
Hvordan kommer vi hen til vores målsætning?

Fanø Kommune vil i planperioden følger udviklingen på området, og arbejde på at få
etableret nedgravede affaldsløsninger.
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TEMA 5– Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation indenfor affaldsområdet i Fanø Kommune bevæger sig mod selvbetjeningsløsninger som er tilgængelige for borgerne hele døgnet.
Udarbejdelse af digitale selvbetjeningsløsninger samt udvidelse af eksisterende vil betyde, at borgere og virksomheder lettere ved egen hjælp kan finde oplysning om bestemmelser for håndtering og sortering.
Mere information og brugervenlighed på hjemmesiden og gennem skal lette muligheden
for, at borgere og virksomheder finder information om, hvorledes forskellige affaldstyper skal håndteres.
Målsætning 2017-2022

Fanø Kommune vil gennem en mere digital og målrettet formidling motivere borgere til
en bedre udnyttelse af de knappe ressourcer i samfundet. Fanø Kommune vil udvide de
digitale løsninger, gøre dem mere tilgængelige samt øge informationsindsatsen om de
digitale muligheder, herunder også udarbejde en underside på kommunens hjemmeside,
der samler alle information om affaldsordninger, best practice, materialer, nyttige links
med videre, så det bliver nemt for borgerne at finde inspiration og hjælp.
Fanø Kommunes mål er, at borgere, erhverv og sommerhusejere synes, at selvbetjeningsløsningerne er lette at bruge, at de dækker deres behov, og at mange flere ønsker
at gøre brug af løsningerne.
Fanø Kommune vil etablere SMS-tjeneste til at gælde for en del ordninger, samt udarbejde skemaer så virksomhedernes anmeldelse af affald kan ske online.
Hvor er vi i dag?

Borgerne i Fanø Kommune har i dag forskellige muligheder på genbrugsområdet i forbindelse med selvbetjening.
Hvordan kommer vi hen til vores målsætning?

De bedste løsninger udvikles i fællesskab og det er kun ved kontinuerligt fokus og dialog
at optimal genanvendelse og affaldsforebyggelse kan opnås, derfor igangsætte en omfattende kampagne for oplysning af borgere, erhverv og sommerhusejere om affaldssortering, herunder hvordan der sorteres, og hvor det afleveres. Herunder inkluderes sommerhusudlejningsbureauerne i kampagnen, da de kender sommerhusejere og lejere allerbedst.
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Bilag 1 Opgørelser over mængderne af affald, som produceres i kommunen
Af nedenstående diagram fremgår mængden og behandlingsmetoden for affald fra private husstande.
Tons
2011
2012
2013
2014
2015
Genbrug

1.428

1.240

4.574

6.002

3.462

Forbrænding

2.574

2.372

2.393

3.062

2.377

405

262

290

274

135

87

22

19

14

17

4.494

3.896

7.276

9.352

5.991

Deponi
Særlig behandling
Total

Det vurderes, at 22 % ud af den samlede mængde forbrændingsegnet affald, herunder
dagrenovation, kommer fra erhvervsvirksomhederne i Fanø Kommune.
Ved husholdningsaffald forstås affald, der naturligt fremkommer fra husholdninger:





genanvendeligt affald
forbrændingsegnet affald og dagrenovation
farligt affald
deponeringsegnet affald

Over halvdelen af alt affald fra private husstande genbruges. Mængden til genbrug har
været stigende over en årrække. Mængden af affald, der skal gennemgå en særlig behandling, har været lettere stigende over en årrække, hvilket skyldes de stigende
mængder farligt affald og elektronik affald.
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Status 2015
2,3

0,3

Genbrug
Forbrænding
Deponi

39,7
57,8

Særlig behandling

Mængder
Affald til deponi

Der blev i 2014 indsamlet ca. 260 ton affald til deponering i Fanø Kommune. Det svarer
til ca. 8 % af den samlede affaldsmængde.
Papir

Der blev i 2014 indsamlet ca. 180 tons papir til genanvendelse fra private husstande i
by- og landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Det svarer til 30 % af
den mængde papir, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling af
papir.
Pap

Der blev i 2014 indsamlet ca. 130 tons pap til genanvendelse fra private husstande i byog landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Det svarer til 170 % af den
mængde pap, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling af pap.
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Den store mængde skyldes, at en del pap fra erhverv, via en privat ordning, er videreforarbejdet sammen med øvrigt pap på genbrugspladsen.
Metalemballage

Der blev i 2014 indsamlet metalemballage til genanvendelse fra private husstande i byog landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Mængden af indsamlet metalemballage er ikke opgjort, da metalemballage er viderebehandlet sammen med øvrigt
metalaffald på genbrugspladsen.
Glasemballage

Der blev i 2014 indsamlet ca. 190 ton glas til genanvendelse fra private husstande i byog landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Det svarer til ca. 75 % af
den mængde glas, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling af
glas.
Plastemballage

Der blev i 2014 indsamlet plastemballage via miljøstationer og genbrugspladsen. Den
indsamlede plastemballage er bortskaffet til forbrænding, da kvaliteten gør, at det ikke
er egnet til genanvendelse. Det gennemsnitlige landspotentiale for en familieboliger er
33 kg plastemballage og 6 kg anden plast.
Batterier og småt elektronikaffald

Der blev i 2014 indsamlet ca. 1,5 ton batterier til genanvendelse fra private husstande i
by- og landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Det svarer til omkring
ca. 0,4 kg pr. husstand pr. år, hvilket udgør 35 % af den mængde batterier, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling af batterier.
Mængden af småt elektronik er ikke opgjort, da al elektronik er bortskaffet samlet via
genbrugspladsen. En husstand kasserer i gennemsnit 7 stykker elektronik om året.
Haveaffald

Der blev i 2014 indsamlet ca. 2.000 tons haveaffald til genanvendelse fra private husstande i by- og landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen.
Organisk affald

Der blev i 2014 ikke indsamlet organisk affald til nyttiggørelse fra husholdninger. En del
af den organiske del af dagrenovationen bortskaffes i dag ved forbrænding. Det formodes, at en stor del af det vegetabilske organiske affald hjemmekomposteres i by- og
landbrugsområder.
Det er ikke tilladt at hjemmekompostere i sommerhusområderne, da tilførsel af muld
giver anledning til ændringer i floraen.
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Brændbart affald

Via henteordningen for private husstande i by- og landzone og sommerhusområder og
virksomhederne for dagrenovation blev der i 2014 indsamlet ca. 1.400 tons affald til
forbrænding, hvoraf ca. 285 tons stammer fra virksomheder.
Der er indsamlet ca. dobbelt så meget brændbart affald fra private husstande i sommerhusområderne i forhold til fra private husstande i by- og landzone, det giver en mængde
brændbart affald på ca. 130 kg pr. privat husstand i by- og landzone, ca. 260 kg pr. fra et
sommerhus i sommerhusområderne.
Ved øget frasortering af genanvendeligt affald, svarende til de mål, der er angivet for
fraktionerne, er det muligt at nedbringe mængden til ca. 100 kg pr. år. Det vil kræve, at
borgerne frasorterer tørt genanvendeligt papir, pap, metal-, glas- og plastemballage
samt den organiske del af affaldet fra de private husstande i by- og landzone og sommerhusområders dagrenovation.
Ud over brændbart affald indsamlet via henteordningen ved husstandene blev der i
2013 også indsamlet affald til forbrænding via genbrugspladsen i form af stort og småt
brændbart. Via disse ordninger blev der indsamlet ca. 500 tons affald til forbrænding.
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Bilag 2 Opgørelser over mængderne af affald, som eksporteres fra eller importeres til kommunen
Af hensyn til blandt andet kapaciteten på behandlingsanlæg, som kommunen benytter
eller anviser til, skal det fremgå af affaldsplanen, hvis kommunen eller virksomheder
beliggende i kommunen planlægger import/eksport af affald.
Eksport af genanvendeligt erhvervsaffald samt brændbart fra erhverv til nyttiggørelse
er ikke kommunens opgave at håndtere.
En opgørelse over import og eksport af affald fra den foregående planperiode er ikke
tilgængelig på det foreliggende grundlag. Miljøstyrelsen har nedlagt den database kommunerne tidligere har indberettet til. Fremadrettet vil Fanø Kommune udarbejde en opgørelse over mængderne af affald, som eksporteres fra eller importeres til kommunen.
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Bilag 3 Oversigt over og beskrivelser af indsamlings- og anvisningsordninger for affald.
Dagrenovation
Ved dagrenovation fra private husstande forstås køkkenaffald – herunder organisk affald og restaffald fra husholdninger og institutioner. Restaffald omfatter småt forbrændingsegnet affald.
Dagrenovationsordning (alm. husholdningsaffald)





Dagrenovation afhentes hver 14. dag ved alle husstande og sommerhuse.
Der kan frit vælges forskellige størrelser og typer af affaldsbeholdere.
Der kan frit vælges hvor affaldsbeholderen skal placeres på grunden under forudsætning af, at adgangsforholdene til beholderen er i henhold til vejledning fra
Arbejdstilsynet.

Kompostering

Husstande med have kan anvende en kompostbeholder. Kompostbeholdere kan ikke
anvendes ved sommerhuse.

Genbrugsordning
Genbrugsordningerne i Fanø Kommune består af:
 Henteordninger hvor affaldet indsamles ved den enkelte ejendom.
 Bringeordninger hvor borgere og grundejere afleverer affaldet på de kommunale
genbrugspladser.
Genbrugsaffald er affald, der kan genbruges direkte eller som via forarbejdning eller
anden behandling kan genanvendes.
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Bilag 4 Oversigt over og beskrivelser af deponerings- og forbrændingsanlæg
Affald fra borgere og virksomheder i Fanø Kommune modtages og behandles af en lang
række anlæg.
Fanø Kommune benytter en række modtage- og behandlingsanlæg til det indsamlede
affald.
Komposteringsanlægget til haveaffaldet ejes af Fanø Kommune, det samme er gældende
for genbrugspladsen i Nordby.
De resterende modtage- og behandlingsanlæg er enten privatejede anlæg beliggende i
eller uden for Fanø Kommune eller modtage- og behandlingsanlæg ejet af og beliggende
i andre kommuner.

Genbrugspladsen
Fanø Kommune har en genbrugsplads, der er placeret i Nordby. Genbrugspladsen servicerer alle borgere og turister i Fanø Kommune samt virksomheder, der er tilmeldt
genbrugspladsen.
Fanø Kommunes genbrugsplads i Nordby modtager alle affaldsfraktioner på nær dagrenovation.
Genbrugspladsen fungerer også som omlastningsplads for genbrugsfraktioner fra fortovsindsamlingen og miljøstationerne. Genbrugspladsen forventes fremadrettet også at
fungere som omlastningsplads for genbrugsfraktioner.
Genbrugspladsen analyseres løbende med hensyn til indretning og behandling af fraktioner, for at kunne optimere effektiviteten og øge genbrugsprocenten.

Komposteringsanlæg
Fanø Kommune ejer og driver et komposteringsanlæg, der modtager og behandler haveaffald indsamlet via genbrugspladsen og lokale virksomheder, mens hovedparten af affaldet afsættes til anlæg uden for kommunen.

Andre affaldsanlæg
Fanø Kommune har indgået aftale med et forbrændingsanlæg og deponi for at sikre
bortskaffelse af henholdsvis brændbart og affald, der ikke kan forberedes med henblik
på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse fra Fanø Kommune.
Esbjerg Affaldshåndtering

er beliggende på adressen Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø. På adressen findes to virksomheder:


Esbjerg Affaldshåndtering
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Deponi Syd I/S

Måde Deponi ejes af det fælleskommunale deponeringssamarbejde, Deponi Syd I/, som
er bestående af 6 kommuner i fællesskab. Læs mere om deponeringssamarbejdet på Deponi Syds hjemmeside
Måde Deponi modtager årligt cirka 12.000 ton deponeringsegnet affald, fordelt på cirka
8.500 ton blandet affald og 3.500 ton asbestholdigt affald.
Affald der modtages på Esbjerg Affaldshåndtering
• Småt brændbart til kontrol
• Stort brændbart til neddeling
• Imprægneret træ
Affaldstyper der modtages hos Deponi Syd (Måde Deponi)
• Restaffald til deponi
• Slam
• Specialaffald, asbest / eternit
Energnist Affaldsforbrænding

Energnist er et fælleskommunalt affaldsselskab, som ejes af 16 kommuner. Selskabets
formål er at forbrænde affald fra de 16 medlemskommuner. Energnist håndterer årligt
ca. 350.000 ton forbrændingsegnet affald, som afhentes i kommunerne på dertil indrettede omlastestationer.
Energnist Affaldsforbrænding i Måde har en nominel forbrændingskapacitet på 180.000
ton affald årligt. Energien fra affaldsforbrændingen udnyttes til produktion af el og
fjernvarme, der sælges til Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

Side 29 af 36

Bilag 5 Oplysninger om sorterings- og behandlingsanlæg
Behandling af kommunalt indsamlet affald fra husholdninger sendes løbende i udbud.
Derfor er anlæggene i skemaet et udtryk for situationen i 2016. Det forventes, at billedet
ændrer sig i takt med, at behandlingen af de enkelte affaldsfraktioner sendes i udbud.


Småt brændbart affald



Dagrenovation

Esbjerg Affaldshåndtering,
Mådevej 93, 6700 Esbjerg





Stort brændbart affald
Imprægneret træ
Farligt affald

DeponiSyd




Deponiaffald

Esbjerg Produktforretning A/S,
Darumvej 145D, 6700 Esbjerg
Ribe Flaskecentral A/S,
Ørstedsvej 35, 6760 Ribe
Marius Pedersen A/S,
Måde Industrivej 23-25, 6700 Esbjerg



Jern og metal



Glas og flasker






Træ til oparbejdning
Vinduer med trærammer
Planglas
Papir og pap

H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S,
Havnegade 100 D, 5000 Odense C




Køle- og frysemøbler
Elskrot

Frits Brinch & Sønner ApS,
Gammeltoft Vej 6, Sønderho, 6720 Fanø



Blandet beton, jord og sten

Energnist Affaldsforbrænding, Måde
Industrivej 35, 6705 Esbjerg Ø

Erhvervsaffald

Fanø Kommunens ordninger for erhvervsaffald er samlet beskrevet i ”Regulativ for Erhvervsaffald”. Regulativet omfatter både affald fra erhverv og fra bygge- og anlægsbranchen. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret genanvendeligt
erhvervsaffald, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen.
Herunder ses en oversigt over kommunens ordninger for erhvervsaffald. De fleste ordninger er anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten har ansvaret for at håndtere
affaldet i overensstemmelse med de gældende regler.
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Ordning for dagrenovationslignende affald

Indsamlingsordning

Ordning for genbrugspladserne

Anvisningsordning

Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

Anvisningsordning

Ordning for klinisk risikoaffald

Anvisningsordning

Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

Anvisningsordning

Ordning for forbrændingsegnet affald

Anvisningsordning

Ordning for deponeringsegnet affald

Anvisningsordning

Ordning for PCB-holdigt affald

Anvisningsordning

Ordning for imprægneret træ
Ordning for tømning af olie- og benzinudskillere og
sandfang

Anvisningsordning
Indsamlingsordning
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Bilag 6 Oplysninger om kommunalbestyrelsens omkostninger ved
håndtering af affald.
Affaldsområdet er et ”hvile-i-sig-selv” område, hvilket betyder, at indtægterne skal dække udgifter over en årrække.
Den samlede økonomi for renovationsområdet i Fanø Kommune består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og anlæg, til administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning samt til at gennemføre forskellige tiltag.
Nuværende omkostninger
Beløb i mio kroner
Driftsudgifter
Fælles formål, dagrenovation og genbrug
Driftsindtægter
Fælles formål, dagrenovation og genbrug
I alt

2011

2012

2013

2014

2015

9,6

11,7

10,4

9,5

9,4

10,5

12,4

11,6

11,7

11,7

-0,9

-0,7

-1,2

-2,2

-2,3

Gebyrstruktur

Fanø Kommune opkræver hvert år affaldsgebyrer hos grundejere af private husstande i
by- og landzone og sommerhusområderne og hos erhvervsejendomme for at dække
kommunens udgifter på affaldsområdet. Udgifter og indtægter skal hvile i sig selv over
en årrække.
For det vægtbaserede renovationsordning for dagrenovation opkræves der årligt en fast
afgift og en variabel afgift á conto.
Fællesbidraget for boliger indeholder udgifter til:
 Administration herunder information
 Indkøb/afskrivning af materiel
 Genbrugsindsamling og drift af genbrugspladser herunder bortskaffelse af affald
 Farligt affald
 Områdeklassificering af jord
Dagrenovationsbidraget for boliger består af betaling til:
 Tømning af dagrenovationsmateriel
 Forbrænding af dagrenovation
Princip for opkrævning af affaldsgebyrerne.

Alle ejendomme i Fanø Kommune betaler fast afgift i henhold til ejendommens registrering i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
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Virksomhederne opkræves årligt et erhvervsaffaldsgebyr (administrationsgebyr).
Virksomhederne har mulighed for benytte genbrugspladsen, hvis de tilmelder sig genbrugs-pladsordning (GBizz ordningen) med betaling pr. besøg.
Udvikling i affaldsgebyr for husholdninger 2008 – 2013

Renovationsgebyret er, fra 2007 til 2013 steget med ca. 21 %, mens forbrugerprisindekset er steget med ca. 17 % i samme periode. Gennem de sidste 5 år er renovationsgebyret alene steget ca. 1,4 %. Udviklingen i priserne er vist i nedenstående diagram.

I tabellen herunder vises udviklingen i affaldsgebyrerne for dagrenovation (140/240
liters) beholdere ved private husstande i by- og landzone, samt for henholdsvis 52 uger
og 32 uger tømning i sommerhusområderne. Affaldsgebyrer er inkl. moms
1. Privat husstand i by- og landzone med en boligenhed med 140/240 liters beholder vægtbaseret renovation med tømning hver 14. dag. Fast afgift pr. år.
2. Variabel afgift á conto (130 kg.) pr. år.
3. Sommerhuse med 52 tømninger om året – volumenbaseret ordning.
Fast afgift pr. år.
4. Sommerhuse med 32 tømninger om året – volumenbaseret ordning.
Fast afgift pr. år.

1
2
3
4

2008
2.236,94
375,00
2.607,38
2.078,70

2009
2.332,00
375,00
2.827,25
2.188,00

2010
2.192,00
375,00
2.697,00
2.092,00

2011
2.192,00
375,00
2.697,00
2.092,00

2012
2.794,50
375,00
3.253,50
2.651,50

2013
2.633,82
375,00
3.106,82
2.499,13
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Bilag 7 Skønnet over de fremtidige affaldsmængder i kommunen.
Den samlede mængde affald er fremskrevet i forhold til den forventede befolkningsudvikling i Fanø Kommune ifølge Danmarks statistik.
Mængden af affald til deponi forventes at ligge på de nationale mål på maksimalt 5 %
inden udgangen af 2018 og forventes herefter at ligge konstant. Fra 2019 til 2022 forventes reduktionen af mængden at være konstant fra år til år.
Udsortering af organisk affald forventes at begynde i løbet af planperioden, og det forventes, at mængden af organisk affald vil udgøre ca. 1/3 af den samlede mængde dagrenovation.
Mængden af genanvendeligt affald forventes at stige jævnt til mindst 50 % inden udgangen af planperioden og herefter ligge nogenlunde konstant. Mængden af affald til forbrænding vil være tilsvarende faldende i forhold til den samlede affaldsmængde.
Det forventes, at ændring i mængden af affald til særlig behandling er lettere stigende
grundet de stigende mængder farligt affald og elektronisk affald.
Ud fra kendte mængder indvejet forbrændingsegnet affald samt tal fra brugerundersøgelse på genbrugspladsen kan det udledes, at ca. 22 % af den samlede mængde affald
stammer fra erhvervsvirksomheder i Fanø Kommune.
I nedenstående tabel er der lavet en generel fremskrivning af affaldsmængderne, og
dernæst er der justeret i forhold til ressource- og affaldsplanens initiativer.
Affaldsmængderne i prognosedelen omfatter affald fra husholder i Fanø Kommune.
Genanvendeligt erhvervsaffald indgår ikke prognoserne, da det ikke er et lovkrav, at den
fremtidige mængde genanvendeligt erhvervsaffald skal indgå i de kommunale affaldshåndteringsplaner.
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Bilag 8 En beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af affald
Affaldsplanen 2017-2022 for Fanø Kommune sætter rammerne for kommunens indsats
på affaldsområdet i perioden 2017-2022.
Det er et nationalt krav, at kommunerne hvert 6. år udarbejder en plan, der kortlægger
affaldsmængderne og beskriver den forventede fremtidige håndtering af affaldet og det
fremtidige behov for forbrændings- og deponeringskapacitet.
Affaldsplanen 2017-2022 for Fanø Kommune skal gøre det muligt at udvikle og forbedre
det eksisterende affaldssystem i overensstemmelse med det system Fanø Kommune allerede har opbygget. Affaldsplanen skal angive, hvilken retning affaldssystemet skal udvikle sig i i forhold til affaldshierarkiet og de gældende målsætninger.
Målet for Affaldsplanen 2017-2022 for Fanø Kommune er at øge ressourceudnyttelsen
af affaldet, således at mængden af affald til forbrænding reduceres og husholdningsaffaldet bliver genanvendt. EU har et mål om, at 50 % af husholdningsaffaldet genanvendes i 2020.
Både nationalt og internationalt er der øget fokus på en bedre ressourceudnyttelse. For
mange råstoffer, fx fosfor og en række metaller, forudsiges der ressourceknaphed. Mange af disse råstoffer findes i det affald, som i dag går til forbrænding, hvorved ressourcerne går tabt.
I forbindelse med den mere generelle udvikling hen mod mere vedvarende energi og på
linje med de nationale og europæiske målsætninger om en bedre ressourceudnyttelse,
er tiden moden til at tænke i supplerende og alternative løsninger, hvor ressourcetankegangen er i centrum.
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Bilag 9 Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning
eller etablering af nye anlæg.
Fanø Kommune har ikke nogle planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen ved denne
plans vedtagelse.
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