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Vedr.: Høringssvar fra DN Kalundborg – Kalundborg Kommunes affaldsplan 2023-

2034 

 

DN Kalundborg finder det positivt at Kalundborg Kommune nu har udarbejdet en ny 

affaldsplan. 

 

Kalundborg Kommune præciserer korrekt under overskriften i affaldsplanen ”Fremtidige 

lovændringer”, at der kan forventes nye krav i planperioden. I DN undrer vi os over, at ”nye 

krav i planperioden” bruges som begrundelse for at, citat; ”projekterne i denne affaldsplan, 

er derfor blot forslag, som kan tilpasses efter gældende lovkrav”.  

Denne grundlæggende forudsætning bekymrer DN. Fraværet af bindende mål eller delmål, og 

konkrete kvantitative målsætninger for affaldsreduktion. De lovgivningsmæssige nationale 

forudsætninger har ikke afholdt andre kommuner fra at beskrive og udarbejde præcise 

rammer for konkrete initiativer og projekter med indbyggede målsætninger. 

 

Målsætninger, temaer og indsatsområder.  

Affaldsplanen har en løbetid på 12 år med et eftersyn efter 6 år. Der er således tale om en 

plan der rækker langt ud i fremtiden og derfor har stor betydning for den kommunale 

prioritering og indsats på området. Derfor kan det undre at konkretiseringen af tiltag ikke er 

større. 

 

Det er positivt at Kalundborg Kommune har opnået en genanvendelsesprocent på 54,8 % i 

2021 for husholdningslignende affald og kommunen er godt i mål på dette område. 

 

Affaldsplanen indledes med at beskrive fire områder for affaldsplanens målsætning. En 

velmenende og noget uforpligtende omgang; med udsagn som ”endnu mere”, ”blive bedre” 

og ”vi vil arbejde på”. Målsætninger der, ifølge affaldsplanen, understøtter den nationale 

affaldsplan. Så er der ikke lovet for meget. 

Affaldsplanen er opdelt i fire temaer: 

• Forebyggelse af affald 

• Mere og bedre genanvendelse 

• Ambitioner for affald 

• Fra viden til handling 

For at komme i mål er der beskrevet en række indsatsområder der knytter sig til temaerne. 

Her er indsatserne formuleret under de uforpligtende overskrifter; ”Mindre affald, mindre 

spild, mere genanvendelse og mere viden”, ”potentialer for xx”. I vores optik blot kommunal 

ønsketænkning om mere af ”det gode” og ”mindre af det onde”.  

 

Det er svært at være uenig i målsætning og indsatsområder. Det er alt sammen rigtig fint, 

men desværre også helt uforpligtende. 

 

DN’s bekymring går på, at indsatsområderne er ukonkrete hensigtserklæringer. Der mangler 

et regulært handlekatalog, hvor alle de gode intentioner omsættes i konkrete 

affaldsbegrænsende tiltag og bindende målsætninger. Noget vi som borgere kan holde 

kommunen oppe på. 

 



Kalundborg Kommunes valg med at fastholde det eksisterende antal affaldsbeholdere ved 

husstandene er som udgangspunkt positivt. Vi er dog dybt bekymrede for om beholderen for 

plast/metal/mælkekartoners kapaciteten er tilstrækkelig. Tømningsfrekvensen skal øges 

betydeligt ift. den nuværende, hvis vi ikke skal komme til at se plastaffald bortskaffet på en 

uhensigtsmæssig måde. 

 

Pejlemærket ved kun to beholdere ved kilden bliver, om kommunen kan leve op til den 

dynamiske målsætning om at tilpasse afhentningsfrekvens til affaldsmængderne. Hvis det 

ikke sker, bryder systemet sammen, og motivationen til sortering ved kilden ødelægges 

fuldstændig. 

I den sammenhæng er vi også bekymrede for ændring af tømningsfrekvensen i 

sommerperioden for madaffald til hver 14 dag. Vi ved fra tidligere i Kalundborg Kommune og 

fra andre kommuner, at det giver udfordringer med hygiejnen og lugtgener. Samt fødekilde 

til rotter, hvis beholderne ikke lukker tæt grundet overfyldning. 

En sundhedsmæssig udfordring for brugerne, men også for skraldemændene, der skal 

håndtere affaldet. 

Flere kommuner er i gang med at introducere el-skraldebiler. Kalundborg Kommune kunne på 

dette område lade sig inspirere til nødvendig grøn omstilling og klimavenlig betjening af 

borgerne. 

 

I Danmark producerede vi i 2020 i gennemsnit 814 kg husholdningsaffald per dansker. Vores 

vurdering er, at affaldsplanen ikke giver håndfaste anvisninger på, hvordan vi frem mod 2034 

reducerer mængden af affald. 

Vi SKAL arbejde hen imod en reduktion af affaldsmængderne – her må kommunen gå forrest 

med initiativer, information og målsætninger, samt udøve et godt eksempel indenfor egne 

rækker. 

 

  

 

Ib Jensen 

Næstformand DN Kalundborg 

 


