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Svar fra MBU på 10-dages forespørgsel fra NB om 

Omkostninger ved indførsel af affaldssortering 

 

Børn og Unge (MBU) har den 9. september 2022 modtaget en 10-dages fo-

respørgsel fra Henrik Arens (NB) om Omkostninger ved indførsel af af-

faldssortering. Forespørgslen indeholder 3 spørgsmål, som er besvaret ne-

denfor 

 
Generelt 
Aarhus Byråd har vedtaget, at alle arbejdspladser i Aarhus Kommune skal 
affaldssortere inden sommeren 2022 og inden for de givne økonomiske ram-
mer. 
 
I Børn og Unge (MBU) implementerer skoler, dag- og fritidstilbud affaldssor-
tering i tre faser: 1) Tilpasning af rammer til udendørs affaldsbeholdere, 2) 
Indkøb af indendørs skraldespande og 3) Den pædagogiske indsats. 

 

I MBU har Kredsløb i alt godt 400 kundeforhold, dvs. adresser hvor de af-

henter affald. Det er den enkelte skole og afdelinger i dagtilbud og UngiAar-

hus-tilbud, der bestiller affaldsbeholdere hos Kredsløb. 

 

 

Spørgsmål fra NB: Hvad har det kostet at indrette vores institutioner til at 

kunne håndtere den nye affaldssortering?  

 

MBU kender endnu ikke den samlede udgift til affaldssortering (fx udendørs 

affaldsbeholdere og indkøbe indendørs skraldespande). Vi kan give et bud 

på udgifterne til at etablere rammer til udendørs beholdere. 

 

I foråret 2022 estimerede skoler og dagtilbud de forventede udgifter til, at til-

passe udendørs rammer til to krav a) så de opfylder brandmyndighedernes 

Vejledning 29 og b) gør det muligt at affaldssortere efter gældende regler. 

Tilpasning kan fx bestå i at lægge fliser, brandsikre et skur eller etablere et 

hegn omkring affaldsbeholderne. 

 

En væsentlig del af udgifterne kan tilskrives en nye forsikringsaftale i Aarhus 

Kommune, da alle kommunens bygninger skal overholde skærpede krav til 

brandsikker opbevaring af affald. På længere sigt vil placering af affaldsbe-

holdere, der overholder brandvejledningen, betyde lavere forsikringspræmie 

og selvrisiko ved brand.  
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På den korte bane betyder det omkostninger for dagtilbudsafdelinger, skoler 

og UngiAarhus-afdelinger. 

 

 

 

Afdelingerne indberettede estimerede omkostninger på i alt 9.898.000 kr.1  

 

Der er store lokale forskelle på udgifterne. Fx har skoler mere affald end 

daginstitutioner og skal derfor etablere større rammer. MBU understøtter lø-

bende afdelingerne i at finde smartere og billigere løsninger.  

 

I efteråret 2023 indføres udvidet affaldssortering i Aarhus Kommunes byg-

ninger. Herefter skal der sorteres i 10 fraktioner. MBUs afdelinger er oriente-

ret om 2023-ordningen, og derfor har mange afdelinger ifm. etablering af 

rammer til den eksisterende affaldsordning indtænkt kommende krav til sor-

tering.  

 

Spørgsmål fra NB: Er der institutioner der er blevet kompenseret for disse 

ekstra omkostninger? Hvordan er det foregået praktisk? 

 

De lokale afdelinger er ikke kompenseret for ekstra omkostninger til at etab-

lere rammer for affaldssortering. Aarhus Byråd vedtog, at affaldssortering 

skulle ske i inden for de givne økonomiske rammer, og der er i MBUs drifts-

reserve ikke frie midler i 2022.  

 

Spørgsmål fra NB: Er det de enkelte institutioner der selv har stået for det 

praktiske med håndværkere osv. Eller har det været styret centralt fra byg-

ningsafdelingerne? 

 

I MBU er de administrative fællesskaber ansvarlige for at implementere af-

faldssortering. Herunder at lave evt. aftaler med håndværkere eller selv at 

bygge løsninger. 

 

Administrative ledere og Teknisk serviceledere på skolerne har kunnet hente 

vejledning hos forvaltningen. Der er også gennemført infomøder for Teknisk 

serviceledere og udarbejdet infomateriale om retningslinjer og til inspiration. 

 
1 Forbehold for beløbets størrelse: 

• Ikke alle afdelinger indberettede et estimat (fx fordi de ikke havde valgt løs-

ning på indberetningstidspunktet) 

• Nogle afdelinger har efterfølgende fået rådgivning og fundet billigere løsning 

end forventet. 
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Endelig har de lokale afdelinger kunnet søge rådgivning om placering af 

udendørs beholdere hos Kredsløb og hos Østjyllands Brandvæsen.  

  

På intranet er der etableret vejledningsmateriale til implementering af af-

faldssorteringer. Indkøb og Udbud har i dialog med afdelingerne indgået ind-

købsaftaler på indendørs skraldespande i tre forskellige prisklasser.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

                         Thomas Medom  

/  

                                                                       Helle Bach Lauridsen 

 


