
Jørn Rasmussen Pilealle 5, 4760 Vordingborg   tlf. 22797113, e-mail:jornrass@gmail.com 

Side 1 af 4 

Høringssvar til Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2022-2032 

Indholdsfortegnelse 
Sammendrag ................................................................................................................................................ 1 

Konflikt med lovgivningen ............................................................................................................................ 1 

En general betragtning ................................................................................................................................. 2 

Et uhensigtsmæssigt filter ........................................................................................................................ 2 

Tilbage til selve affaldsplanen ...................................................................................................................... 2 

Lidt historie og lad civilsamfundet om detaljerne. ................................................................................... 3 

Hvad med Affaldplus, når affald ikke længere er affald, men en ressource ................................................. 4 

Afslutning ..................................................................................................................................................... 4 

 

Sammendrag 
De rammer, der er angivet i Affaldsplanen, finder jeg er i konflikt med gældende lovgivning på området og 

vil ej heller indfri intentionerne, der er lagt op til i regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og 

cirkulær økonomi”. 

Når affald ikke længere bare er affald, men betragtes som en ressource, kommer vi aldrig i mål, hvis 

affaldshåndteringen fortsat bliver topstyret og derfra detailreguleret ned til mindste detalje ude i 

kommunerne.  

Affaldshåndteringsvirksomheder og borgere/virksomheder må knyttes tættere til hinanden.   

Det offentlige skal gå fra en styrende til en mere kontrollerende rolle og sikre, at monopoler ikke opstår, 

når affaldshåndteringsvirksomheder og civilsamfundet får et større ansvar for at løse opgaven. 

Konflikt med lovgivningen 
Fra direktiv 2008/98/EF: 

Artikel 31 

Inddragelse af offentligheden 

Medlemsstaterne sikrer, at relevante interesserede parter og myndigheder samt offentligheden har lejlighed til at 

deltage i udarbejdelsen af affaldshåndteringsplanerne og affaldsforebyggelsesprogrammerne 

Offentligheden har ikke været inddraget i selve udarbejdelsen af planerne og derved opstår der ikke det 

ønskelige ejerskab, som kunne være med til at fremme implementeringen. Værdifuld viden ignoreres og 

forbindelsen mellem indsigt - ansvar - konsekvens 1 udnyttes ikke. 

(1) forureneren betaler-princippet om, at omkostningerne ved bortskaffelse af affald skal betales af indehaveren 

af affaldet 

(42) Økonomiske instrumenter kan spille en afgørende rolle for at nå målene for affaldsforebyggelsen og -

håndteringen. Affald har ofte værdi som ressource, og en mere vidtgående anvendelse af økonomiske 

instrumenter vil muligvis kunne maksimere miljøfordelene. Anvendelsen af sådanne instrumenter på et 

hensigtsmæssigt niveau bør derfor fremmes, idet det understreges, at de enkelte medlemsstater kan træffe 

afgørelse om brugen af sådanne instrumenter. 

                                                             
1 https://youtu.be/2bpXGWNeg9U Video af Lars Tvede og Martin Aagerup om decentralisering 

 

https://youtu.be/2bpXGWNeg9U
https://youtu.be/2bpXGWNeg9U
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Artikel 11 

Genbrug og genanvendelse 

1. Medlemsstaterne iværksætter relevante foranstaltninger til fremme af genbrug af produkter og forberedelse 

med henblik på genbrug, navnlig ved at tilskynde til etablering og støtte af genbrugs- og reparationsnetværk, 

anvendelse af økonomiske instrumenter, indkøbskriterier, kvantitative målsætninger og andre foranstaltninger 

Fra direktiv 2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald 

 (15) For at bidrage til at nå målsætningerne fastlagt i direktiv 2008/98/EF bør medlemsstaterne gøre brug af 

økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger for at skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet 

såsom dem, der er angivet i bilag IVa, heriblandt deponerings- og forbrændingsgebyrer, ordninger med 

mængdebaseret afregning, ordninger for udvidet producentansvar, lettelse af fødevaredonationer og incitamenter 

for lokale myndigheder, eller andre relevante instrumenter og foranstaltninger. 

4) I artikel 4 tilføjes følgende stykke: 

»3. Medlemsstaterne gør brug af økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger for at skabe incitamenter til 

anvendelse af affaldshierarkiet, såsom dem i bilag IVa eller andre hensigtsmæssige instrumenter og 

foranstaltninger.« 

BILAG Følgende bilag indsættes: »BILAG Iva 

2.. »Pay as you throw«-ordninger, hvor affaldsproducenter betaler efter den faktiske mængde produceret affald, 

og som giver incitament til kildesortering af genanvendeligt affald og til reduktion af blandet affald 

12. Økonomiske incitamenter for regionale og lokale myndigheder, navnlig for at fremme affaldsforebyggelse og 

intensivere ordninger for særskilt indsamling, samtidig med at støtte til deponering og forbrænding undgås 

Som det ses, er der en katastrofal mangel på økonomiske incitamenter i den danske implementering af 

EU´s affaldsdirektiver. Men det berettiger ikke Vordingborg Kommune til at gøre ligeså.  

Jeg forventer, at kommunen i det mindste følger gældende lovgivning i planlægningsfasen! 

En general betragtning 
Udmøntningen af vores folkevalgtes lovgivning bliver fortolket af interesseorganisationer og embedsværket 

via bekendtgørelser, regulativer og tilhørende vejledninger. Så det er bestemt ikke givet, at lovgivernes vilje 

rammer befolkningen på den måde, de oprindeligt havde forestillet sig. Tilbagemeldinger på lovens 

konsekvenser går igen via embedsværket tilbage til de folkevalgte. 

Den vigtige forbindelse mellem indsigt, ansvar og konsekvens er herved fuldstændig invalideret. 

Folketinget, der har ansvaret, modtager ikke den indsigt, deres dispositioner medfører og drager derved 

forkerte konklusioner. Situationen er helt håbløs og har medført mange ærgrelser og ressourcespild i alt for 

mange år. 

Et uhensigtsmæssigt filter 

Altså, embedsværket optræder som et uhensigtsmæssigt filter, hvor de valgte og vælgerne alt for nemt 

taler forbi hinanden. Det skaber mistillid til folkestyret og gør på alle måder Danmark fattigere og mere 

konfliktfyldt. 

Tilbage til selve affaldsplanen 
Fra Artikel 28 om Affaldshåndteringsplaner 

Affaldshåndteringsplanerne kan under hensyntagen til planlægningsområdets geografiske niveau og dækning 

indeholde organisatoriske aspekter ved affaldshåndtering, herunder en beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem 

de offentlige og private aktører, der udfører affaldshåndteringen. 

Indsamlingsordninger beslaglægger i øjeblikket 3/4 af de samlede omkostninger og forventes at stige, når 

affaldet skal opdeles i flere kategorier. Her burde den røde lampe tændes. 
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Man irriterer borgerne med mere kildesortering og samtidig bliver det dyrere. Trods og modvilje kan 

forudses, når der ikke er indbygget økonomiske incitamenter for ulejligheden. 

Der vil være forskellige måder at tilgå indsamlingen på afhængig af boligtype: etageejendomme, 

enfamilieboliger eller sommerhuse.  

Cirkulær økonomi 

Ved enfamilieboliger og sommerhuse kan vegetabilsk køkkenaffald sammen med haveaffald komposteres, 

hvilket bedre lever op til ønsket om cirkulær økonomi.  

Decideret madaffald skal jo i øvrigt minimeres. Det kunne vores bedste – og oldemødre finde ud af, så det 

kan vi vel lære igen. 

Sække i stedet for plastbeholdere 

Flere af kategorierne vil på årsbasis udgøre en så beskeden mængde, at tømningsbehovet max. vil være 1 

eller 2 gange om året. Derfor vil sække være meget mere fleksible og ressourceeffektiv. Andre kommuner 

har faktisk valgt denne løsning som erstatning for indkøb af plastbeholdere.  

Indkøb af en ekstra beholder til hver eneste enfamilebolig og sommerhus må derfor frarådes. 

Hele planen bærer præg af en topstyret, kollektivistisk og planøkonomisk tankegang. 

Alle skal passe ned i den samme firkantede kasse, hvad enten det er en familie med flere hjemmeboende 

børn eller husstande med kun én beboer. Sammenlignelige beboelser kan indbyrdes derudover have vidt 

forskellige affaldsmængder afhængig af adfærdsmønster. 

Det konflikter i den grad med ”forurener betaler-princippet” og krydssubstituering.     

Det hele ender op i ineffektivitet og ressourcespild en masse. En ren parodi på alle skåltalerne omkring den 

grønne omstilling.  

Lidt historie og lad civilsamfundet om detaljerne. 

For årtier siden fik skrothandleren gammelt jern, spejderne fik aviserne og hønsene køkkenaffald, da var en 

skraldespand et ukendt begreb.  

Hvis civilsamfundet får lov, kan de godt selv løse opgaverne. Derfor skal offentlige myndigheder helt 

undlade den nuværende rigide detailstyring og fremover blot tage sig af de overordene rammer og i stedet 

have en kontrollerende/vejledende rolle. Derved kan affaldshåndteringsvirksomheder og 

affaldsproducenter/borgere knyttes tættere til hinanden.  

Det åbner op for, at affaldshåndteringsvirksomheder direkte kan stille krav til, at affaldet skal sorteres på 

en måde og så præcist, at det direkte kan indgå i produktionen og dermed udgøre en værdi, som kan 

afregnes. Altså, vi har ikke længere affald, men ressourcer!  

Som et eksempel kan vi tage diverse pantordninger, der har kørt upåklageligt i masser af år uden offentlig 

indblanding. Jo mere producentansvaret for emballage og lignende udbredes, des mere vil pantlignende 

tilstande opstå.  

Altså, offentlige generelle krav til det overordnede producentansvar er ok, men lad civilsamfundet om 

detaljerne.  

Vi går fra, at indsigt - ansvar - konsekvens er adskilt, til de genetableres. Så kan det ikke gå helt galt!  

https://youtu.be/2bpXGWNeg9U
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Hvad med Affaldplus, når affald ikke længere er affald, men en ressource 
Det er i grunden ikke nogen raketvidenskab, at et fælleskommunalt selskab er voldsomt udfordret, når 

affald går fra at skulle afbrændes til at skulle genanvendes med opdeling i foreløbig 10 forskellige 

kategorier. 

Et politisk udpeget udvalg/bestyrelse, hvor så mange forskellige interesser hele tiden skal tilpasses en 

fællesnævner, kan aldrig matche den innovationskraft, som der her er nødvendig, når affald ikke længere er 

affald, men en ressource. 

Går det ikke som forventet, hæver udvalgene i de seks kommuner bare gebyrerne – fællesskabet betaler – 

ingen har ansvar eller noget økonomisk i klemme. Ej heller de rådgivere og interesseorganisationer, der har 

vejledt udvalgene/ bestyrelsen. 

Et meget godt eksempel er sammenblandingen af glas med hård plast- og metalaffald for senere 

frasortering af glasfraktionen til genanvendelse, der desværre ikke duede. Men pyt borgerne betaler. 

Som tidligere beskrevet skal affaldshåndteringsvirksomheder her tage over. De kan ikke hæve gebyrerne, 

men må i stedet være innovative, jf. markedskræfterne. Helt automatisk kan vi så forvente krav til en mere 

præcis kildesortering.  

På sigt vil affaldsfraktionerne repræsentere en værdi.  

Vi har nu situationen, hvor det økonomiske incitament er etableret. Først da vil vi være i mål og leve op til 

”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.  

Afslutning 
Som det fremstilles, er det Affaldplus (Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse , Sorø og Vordingborg kommuner) 

med interesseorganisation og embedsværk der er står bag Affaldsplan 2022-2032.  

Undertegnede må Isoleret set opfordre Vordingborg Kommune til at kassere Affaldsplan 2022-2032, da den 

ikke lever op til intensionerne i regeringens ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, men 

nok så vigtigt konflikter den voldsomt med EU´s affaldsdirektiver. 

Hvordan de øvrige fem kommuner planlægger deres affaldshåndtering, skal jeg ikke blande mig i.  

Der ligger imidlertid nogle vedtægter, som alle kommuner er bundet op på. De kan komme i vejen for den 

måde, Vordingborg Kommune vil tilpasse sig de nye udfordringer.  

I givet fald må vedtægterne tages op til revision eller også må Vordingborg Kommune overveje sit forstsatte 

medlemskab af Affaldplus. 

 

 

Masnedø 21. januar 2022  

opdateret den 22. januar 2022 

Jørn Rasmussen 


