Ny affaldsordning: 'De
55 kroner holder ikke'
Ringkøbing-Skjern Kommune kan endnu ikke sige nøjagtigt, hvad det vil koste at
udvide affaldssortering til 10 fraktioner, men teknik- og miljøudvalgsformand John
G. Christensen, vurderer, at det bliver dyrere end miljøminister Lea Wermelins bud
på 55 kroner.
Poul Osmundsen polo@dbrs.dk
RINGKØBING-SKJERN: 55 kroner. Så meget har miljøminister Lea Wermelin (S)
anslået, at affaldsgebyret i gennemsnit vil stige pr. husstand som følge af de nye
regler om sortering af dagrenovationen i 10 fraktioner.
Formanden for teknik- og miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, John G.
Christensen (S), tvivler dog på, at det kan gøres for de penge.
- Jeg har ikke noget bud på, hvor meget affaldsgebyret vil stige her i kommunen,
men jeg tror ikke, de 55 kroner holder. Hvor meget det bliver, ved vi dog først med
sikkerhed, når vi har haft affaldsindsamlingen ude i licitation, siger han.
En undersøgelse, fagbladet "Ingeniøren" har foretaget, viser da også, at mange
kommuner har helt andre bud på, hvad det vil koste at udvide sorteringen til 10
fraktioner.
De fleste kommuner, bladet har talt med, vurderer, at den nye sorteringsordning vil
komme til at koste borgerne mellem 500 og 1000 kroner mere pr. husstand.
Om Ringkøbing-Skjern også ender der, tør John G. Christensen altså ikke sige.
Men da teknik- og miljøudvalget i maj i år besluttede sig for, hvilken henteordning
man vil satse på, valgte politikerne en model, der af forvaltningen blev anslået til at
ville koste 24 millioner i etableringsomkostninger og omkring 500 kroner pr.
husstand årligt.
Udsat til 2022
Ringkøbing-Skjern Kommune gik ved årsskiftet 2019/2020 over til en ny
sorteringsordning, hvor restaffald og madaffald blev skilt fra hinanden. Alle borgere
- og sommerhusejere - fik en todelt affaldsspand på 240 liter udleveret, og hele

ordningen, indbefattet afhentning og så videre, kostede omkring 36 millioner
kroner.
Dette betød, at gebyret for at få afhentet dagrenovation blev næsten fordoblet.
Hvor det tidligere kostede knap 700 kroner årligt for en typisk husstand, steg prisen
til 1240 kroner. Genbrugsgebyret på små 1000 kroner pr. husstand forblev det
samme.
Når den nye ordning bliver indført, er der altså ikke usandsynligt, at vi kommer til at
betale 500 kroner mere om året.
Flere fraktioner
Ringkøbing-Skjern Kommune har i lighed med de fleste andre danske kommuner
fået lov at udsætte indførelsen af sortering i 10 fraktioner til udgangen af 2022; det
er simpelthen umuligt at nå det inden da.
Teknik- og miljøudvalget har valgt at satse på en model, hvor hver husstand ud over
den nuværende todelte beholder på 240 liter, får udleveret en større beholder på
360 liter, der kan bruges til sortering af plast, papir, metal, drikke- og
fødevarekartoner og lignende.
- Glas skal folk fortsat aflevere på genbrugspladserne eller i de molokker, der står
rundt omkring. Hvad angår tekstiler, skal vi også have fundet en ordning, men den
følger senere, siger John G. Christensen.
Lige nu er kommunen i fuld gang med at planlægge, hvordan affaldsordningen skal
se ud om knap halvandet år.
Og først når den har været ude i licitation, kan det altså siges, hvor meget mere vi
skal betale for at få hentet affald.

