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Besvarelse på 10 dages-forespørgsel vedrørende ny affalds-

sortering 

 

Nye Borgerlige har fremsendt en 10 dages-forespørgsel vedrørende 

indførelse af ny affaldssortering.   

 

Spørgsmål 1 

Hvad har det kostet at indrette vores institutioner til at kunne hånd-

tere den nye affaldssortering? 

 

Svar 

Sundhed og Omsorg har endnu ikke implementeret de ændringer, 

der er nødvendige for at håndtere den nye affaldssortering, hvor der 

ved store ejendomme skal være plads til beholdere til indsamling af 

5 forskellige grupper af affald (i alt 10 affaldstyper). Den ny affalds-

løsning skal være klar i løbet af sommeren 2023. Sundhed og Om-

sorg har endnu ikke overblik over, hvad omkostningerne bliver.  

 

Aktuelt arbejder Bygningsafdelingen sammen med Kredsløb A/S 

om, hvad der konkret skal ændres på de forskellige adresser. Kreds-

løb A/S har udarbejdet et løsningsforslag, hvoraf det fremgår at de 

fleste adresser skal have opstillet 2-3 affaldscontainere mere end i 

dag. Det er Bygningsafdelingens foreløbige vurdering, at omkost-

ningerne for flertallet af adresserne ikke bliver omfattende. 

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at den nye affaldssortering både kræver 

justeringer inden for i bygninger og uden for ved affaldscontainere 

m.v.    

  

Spørgsmål 2 

Er der institutioner der er blevet kompenseret for disse ekstra om-

kostninger? 

 

Svar 

De almene boligafdelinger er selvstændige økonomiske enheder, 

hvorfor de enkelte enheder selv må betale de omkostninger, som er 

forbundet med den nye affaldsløsning. I sidste ende bliver det be-

boerne, der betaler via huslejen. Kommunen må ikke yde tilskud til 

de nødvendige justeringer.  

 

For øvrige adresser i Sundhed og Omsorg – f.eks. folkehuse, ser-

viceareal på plejehjem m.v., vil finansieringen ske inden for magi-

stratsafdelingens eksisterende budgetter. Der er endnu ikke truffet 

beslutning om den endelige finansiering, men en normal fordeling 

vil være, at institutioner m.v. selv betaler for anskaffelse af de nød-

vendige spande o.lign til indvendig brug, mens Bygningsafdelingen 
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finansierer ombygninger m.v. udenfor. Den endelige finansiering 

besluttes i forbindelse med budgetlægningen for 2023 i Sundhed og 

Omsorg. 

 

Spørgsmål 3  

Hvordan er det foregået praktisk? Er det de enkelte institutioner der 

selv har stået for det praktiske med håndværkere osv. Eller har det 

været styret centralt fra bygningsafdelingerne? 

 

Svar 

Processen vedr. ombygning til og implementering af den fremtidige 

affaldssortering styres af Bygningsafdelingen i Sundhed og Omsorg.  

Bygningerne er generelt forskellige, hvilket kalder på forskellige løs-

ninger. De udvikles i samspil med repræsentanter for driften – her-

under tekniske serviceledere, forstandere m.v. 

 

 

 

Kærlig hilsen 

 

Christian Budde   

Rådmand / Hosea Dutschke 

  Direktør 
 

 

 

 


