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 Udformning af henteordning for husholdningsaffald i Ringkøbing-Skjern 

Kommune 
 

Rammerne for udformningen 
Affaldsbekendtgørelsen1 angiver hvilke krav der er til henteordningen for de enkelte 

affaldstyper, og hvilke indsamlingskombinationer der er lovlige, se tabel 1 og 2. 

 

Ordning: Hente Mulighed for 

hustandsnær 

Mulighed for 

bringeordning i 

sommerhusområder 

Mulighed for 

henteordning i 

sommerhusområder 

en del af kalender 
året  

Papir X   X 

Pap X   X 

Glas X 
 

 X 

Metal X   X 

Plast X   X 

Drikke- og 

fødevarekartoner 

X   X 

Farligt affald X  X  

Tekstil X 
 

 X 

Tabel 1. Oversigt over krav til henteordningen for de enkelte affaldstyper i henhold til 

Affaldsbekendtgørelsen. 

Lovlige indsamlingskombinationer 

Kombination 1 Papir Pap - 

Kombination 2 Metal Glas - 

Kombination 3 Metal Plast - 

Kombination 4 Plast Drikke- og fødevarekartoner - 

Kombination 5 Plast Drikke- og fødevarekartoner Metal 

Tabel 2. Oversigt over lovlige indsamlingskombinationer i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. 

 

I Vejledning om indsamling af husholdningsaffald2, er det uddybet, at:  

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald. 
2 Vejledning nr. 9926 af 14. december 2020 om indsamling af husholdningsaffald. 
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 For glas vil det fortsat være muligt at indsamle glas i kuber uanset boligtype, og kuberne skal 

placeres indenfor rimelig gåafstand.  

 Det er væsentligt, at restaffald indsamles samme sted som de andre fraktioner, for at 

understøtte den særskilte indsamling af det genanvendelige affald. 

Efter ikrafttrædelsen af den nye Affaldsbekendtgørelse og Vejledningen om indsamling af 
husholdningsaffald har Dansk Affaldsforening været i dialog med Miljøministeriet med hensyn til 

præcisering af forskellige aspekter. I denne forbindelse har Miljøministeriet præciseret, at: 

 Kun hvis de fysiske forhold ved sommerhuse begrunder det, kan der foretages indsamling via 

kuber/miljøstationer hele året. 

 En husstandsnær indsamling for glas via kuber kræver, at kuberne står i et tættere net end det 

som knudepunkter som supermarkeder, biblioteker mv. udgør.  

 

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at: 

 Det ikke vil være muligt generelt at fortsætte med miljøstationerne til det genanvendelige 

affald i sommerhusområderne. 

 Det ikke vil give mening rent økonomisk både at etablere en henteordning og en bringeordning 

for en del af året i sommerhusområderne. Henteordningen bliver derfor som udgangspunkt 

ens for helårshuse og sommerhuse. 

 

Foruden de lovmæssige krav har Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2021 besluttet at sætte 

følgende kriterier for udformningen af henteordningen: 

 Sikkerhed og arbejdsmiljø for medarbejderne på genbrugspladserne og hos renovatøren. 

 Affaldsfraktionerne skal underbygge den cirkulær økonomi med med fokus på bæredygtig 

erhvervsudvikling. 

 Brugervenlighed. 

 

Udformningen af henteordningen 
På baggrund af de lovmæssige rammer, kriterierne vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 23. 
februar 2021, erfaringsindsamling fra andre kommuner og afsætningsmulighederne idag, har 

administrationen opstillet tre modeller for udformningen af henteordningen: 

 Model 1, 2 stk. beholdere til henteordningen, i alt 3 stk. beholdere ved husstanden. 

 Model 2A, 1 stk. beholder til henteordningen og glas indsamlet i de eksisterende 

kuber/nedgravet beholdere placeret rundt i kommunen. I alt 2 stk. beholdere ved husstanden. 

 Model 2B, 1 stk. beholder til henteordningen og glas indsamlet i et udvidet net af 

kuber/nedgravet beholdere placeret rundt i kommunen. I alt 2 stk. beholdere ved husstanden. 

De tre modeller er gennemgået i nedenstående afsnit. 

De tre modeller er præsenteret med standardløsningen. Det vil sige den løsning, administrationen 

vurderer vil opfylde kapacitetsbehovet for hovedparten af husstandene i kommunen. Ca. 86 % af 

husstandene, der idag er tilmeldt rest/madaffaldsordningen, har en 240 l beholder, og 

administrationen vurderer, at de som udgangspunkt vil kunne tildeles standardløsningen. 
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De husstande der har større mængder end der er plads til i standardløsningen vil, for den beholder der 

er kapacitetsproblemer med, kunne vælge en større. 

Valget af indsamlingskombinationerne i modellerne er baseret på afsætningsmulighederne og 

erfaringer fra eksisterende ordninger i andre kommuner. Der er prioriteret regional/national 

afsætning frem for eksport, dog med fokus på hvilke affaldskombinationer de øvrige kommuner i 

landsdelen planlægger at indsamle, og dermed sikre tilstrækkeligt store mængder til, at det har en 

interesse for afsætningsmarkedet. 

 Afsætningsmulighed 

Indsamlingskombination Regionalt Nationalt Eksport 

Glas   X X 

Plast (hård og blødt) X   X 

Drikke- og fødevarekartoner (X)3   X 

Tekstiler ? ? ? 

Farligt affald   X   

Papir + Pap  X X   

Glas + Metal   X   

Metal + Plast Ikke undersøgt 

Plast + Mad- & Drikkekartoner     X 

Metal + Plast + Mad- & 
Drikkekartoner     X 

Tabel 3. Oversigt over afsætningsmuligheder for affaldskombinationerne. 

Valget af størrelsen af affaldsbeholderne og tømmefrekvensen samt fordelingen af volumen til 

indsamlingskombinationerne i modellerne er baseret på overslagsberegninger af potentielle 

affaldsmængder og -volumener pr. husstand. Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed på disse 

beregninger på grund af kvaliteten af det eksisterende datagrundlag. Ideelt set ville en 

affaldsundersøgelse i Ringkøbing-Skjern Kommune til belysning af mængderne af de genanvendelige 

materialer i restaffaldet i repræsentative boligområder have givet de bedste data. På grund af den 

stramme tidsfrist for etableringen af henteordningen har dette reelt ikke været en mulighed. 

Administrationen har i stedet brugt data fra en ny affaldsanalyse udført i Østjylland af econet og 

Cowi kombineret med de ufuldstændige data vi har for vores egne mængder fra miljøstationer og 

genbrugspladser og Miljøstyrelsens data for affaldsmængder og -potentialer på nationalt plan. 

 

  

                                                             
3 Skjern Paper undersøger muligheden for at inddrage drikke- og fødevarekartoner i deres produktion. 
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MODEL 1 

 

 

Figur 1. Skitse over udformningen af model 1. 

Model 1 er kendetegnet ved: 

 Fokus på at sikre højest mulig dækning af alle husstande i kommunen for alle affaldstyperne. 

 2 stk. 240 liter affaldsbeholdere, der begge tømmes hver 4. uge. 

 Affaldskombinationerne der indsamles er: 

o Glas + Metal 
o Papir + Pap 

o Plast + Mad- og drikkevarekartoner 

 Alle affaldstyperne indsamles ved husstanden. 

 Den opdelte beholder er opdelt med 60% af volumen til Papir og Pap og 40% af volumen til 

Glas + Metal. 

 Samme ordning ved sommerhuse som ved helårshuse, undtagen for farligt affald. 

 Sammen med den nuværende mad-/restaffaldsbeholder, vil der i alt blive 3 stk. 

affaldsbeholdere ved husstanden 
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MODEL 2A 

 

 

Figur 2. Skitse over udformningen af model 2A. 

Model 2A er kendetegnet ved: 

 Fokus på at sikre færrest muligt antal affaldsbeholdere ved husstandene. 

 1 stk. 360 liter affaldsbeholder, der tømmes hver 3. uge. 

 Affaldskombinationerne der indsamles er: 

o Metal + Plast + Mad- og drikkevarekartoner 

o Papir + Pap 

o Glas 

 Glas indsamles i de 117 stk. eksisterende kuber/nedgravet beholdere til glas på de offentlige 

miljøstationer og på genbrugspladserne.  

 Den opdelte beholder er opdelt med 50% af volumen til Papir og Pap og 50% af volumen til 

Metal + Plast + Mad- og drikkevarekartoner. 

 Samme ordning ved sommerhuse som ved helårshuse, undtagen for farligt affald. 

 Sammen med den nuværende mad-/restaffaldsbeholder, vil der i alt blive 2 stk. 

affaldsbeholdere ved husstanden. 

 Ca. 16.000 borgere (ca. 28 % af borgerne i kommunen) vil ikke have ”rimelig gå-afstand” til 

nærmeste glaskube/-nedgravet beholder, som er kravet i vejledningen om indsamling af 

husholdningsaffald. Dette er med udgangspunkt i, at ”rimelig gå-afstand” er 1.000 meter. 

 Ca. 3.000 sommerhuse (ca. 29 % af sommerhusene i kommunen) vil ikke have ”rimelig gå-

afstand” til nærmeste glaskube/-nedgravet beholder, som er kravet i vejledningen om 

indsamling af husholdningsaffald. Dette er med udgangspunkt i, at ”rimelig gå-afstand” er 

1.000 meter. 

Ringkøbing-Skjern Kommune er Danmarks geografisk største kommune, og ca. 72 % af befolkningen 

bor i bymæssigbebyggelse. På baggrund af geografien og afstandene mellem boligerne i det åbne land, 

vil det med en kubeløsning for glas ikke være muligt at opnå en fuldstændig dækningsgrad af alle 

husstande i ”rimelig gå-afstand”.   

I tabel 4 og 5 fremgår antallet af borgere og sommerhuse, der er uden for ”rimelig gå-afstand” med de 

nuværende 117 stk. glaskuber/-nedgravet beholdere, når ”rimelig gå-afstand” defineres som 500 m, 

1.000 m eller 1.500 m. 
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I figur 3 fremgår placeringen af de nuværende 117 stk. glaskuber/-nedgravet beholdere og 

genbrugspladserne i kommunen.  

 

”Rimelig gå-afstand” Antal borgere                  

udenfor ”rimelig gå-afstand” 

Procent af alle borgere  

udenfor ”rimelig gå-afstand” 

500 m Ca. 40.000 Ca. 71 % 

1.000 m Ca. 25.000 Ca. 44 % 

1.500 m Ca. 15.000 Ca. 27 % 

Tabel 4. Oversigt over antallet af borgere, der ikke vil have ”rimelig gå-afstand” til nærmeste 

glaskube/-nedgravet beholder ved forskellige afstande for ”rimelig gå-afstand”. 

 

”Rimelig gå-afstand” Antal sommerhuse                  

udenfor ”rimelig gå-afstand” 

Procent af alle sommerhuse  

udenfor ”rimelig gå-afstand” 

500 m Ca. 9.000 Ca. 80 % 

1.000 m Ca. 6.000 Ca. 53 % 

1.500 m Ca. 3.000 Ca. 32 % 

Tabel 5. Oversigt over antallet af sommerhuse, der ikke vil have ”rimelig gå-afstand” til nærmeste 

glaskube/-nedgravet beholder ved forskellige afstande for ”rimelig gå-afstand”. 

 

Figur 3. Placeringen af de nuværende 117 stk. glaskuber/-nedgravet beholdere og det areal de dækker 

i en afstand på henholdsvis 500, 1.000 og 1.500 meter. 
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Model 2B 

 

Figur 4. Skitse over udformningen af model 2B. 

Model 2B er kendetegnet ved: 

 Samme som model 2A, men med etablering af yderligere glaskuber til at øge dækningsgraden 

af boliger og sommerhuse. 

 Der etableres yderligere glaskuber fordelt i kommunen.  

Antallet af ekstra glaskuber beregnes ud fra en GIS-analyse af hvor mange ekstra kuber der skal 

placeres for at opnå, at 90 % af borgerne har max. 1.000 meter til nærmeste glaskube. Model 2B vil 

dermed sammen med model 2A give et billede af den dækningsgrad det er muligt at opnå med 

indsamling af glas i kuber og økonomien i det. Kørslen af GIS-analysen var ikke færdig ved deadline for 

dagsordenen, resultatet for model 2B præsenteres derfor på udvalgsmødet. 

Det undersøges ikke om de ekstra glaskuber reelt kan placeres på de steder GIS-analysen foreslår, da 

det blandt andet vil kræve en fysisk vurdering af tilkørselsforholdene, og dialog med grundejere om 

opstilling og leje. For model 2B vil der derfor efterfølgende være en proces med at lokalisere hvor 

kuberne skal placeres og indgå aftaler med grundejerne mv. 

 

LOKALITETER DER IKKE ER OMFATTET AF STANDARDLØSNINGEN 
Der er et antal lokaliteter der ikke kan omfattes af standardløsningen i model 1, 2A og 2B og den dertil 

hørende mulighed for at tilvælge større beholdere: 

 

Antal 
lokaliteter 

Fælles affaldsløsninger med 
hjulbeholdere ca. 480 stk. 

Fælles affaldsløsninger med 
nedgravet beholdere 25 stk. 

Områder udfordret mht. de 
fysiske forhold 17 stk. 

Erhvervskunder ca. 370 stk. 

Tabel 6. Oversigt over antal lokaliteter, der ikke er omfattet af standardløsningen. 



Side 8 af 10 
 

 

Fælles affaldsløsninger med hjulbeholdere ved for eksempel etageboliger og rækkehuse vil som 

udgangspunkt blive tildelt beholdere til henteordningen svarende til den størrelse de idag har til mad-

/restaffaldsordningen. Den endelige udformning af principperne for tildeling af beholdere og 

beholderstørrelser vil blive afklaret i forbindelse med den fagtekniske beskrivelse til udbuddene for 

beholdere og tømning. 

Fælles affaldsløsninger med nedgravet beholdere vil blive kontaktet for at afklare om der pt. er 

tilstrækkelig kapacitet til indsamling af affaldskombinationerne i henteordningen og hvad der 

eventuelt er brug for af udvidelser.  

På baggrund af erfaringerne fra etableringen af mad-/restaffaldsordningen er der identificeret en 

række områder hvor der kan være problemer med at få plads til affaldsbeholderne ved de enkelte 

husstande og der derfor skal findes en alternativ løsning. Disse områder vil blive kontaktet for at 

afklare udformningen af en løsning. 

For både de fælles affaldsløsninger med nedgravet beholdere og områderne udfordret med hensyn til 

de fysiske forhold gælder, at så vidt det er muligt i henhold til tidsplanen og mandskabsressourcen vil 

de blive kontaktet og afklaret forud for ikrafttrædelsen af henteordningen. Det skal dog understreges 

at den vedtaget tidsplan for etableringen af henteordningen er stram, og at det har været opgivet som 

en forudsætning for overholdelse af tidsplanen, at netop disse afklaringer først vil blive løst efter 

etableringen af henteordningen. 

For erhvervskunder gælder, at det er frivilligt hvorvidt de vil benytte den kommunale henteordning til 

deres husholdningslignende affald. De vil kunne entrerer med private renovatører til opgaven eller 

sorterer det husholdningslignende affald sammen med deres produktionsaffald. Erhvervskunderne vil 

derfor som udgangspunkt ikke blive tildelt affaldsbeholdere i henteordningen ved etableringen af 

ordningen. 

 

FARLIGT AFFALD 

På baggrund af erfaringsindsamling fra andre kommuner, er det administrationens vurdering, at den 

bedste løsning for en henteordning for farligt affald er en såkaldt farlig affaldskasse med låg, der stilles 

ud ovenpå affaldsbeholderne til de genanvendelige materialer når den ønskes tømt.  

Af Miljøstyrelsens miljørapport nr. 2113 af november 2019 om analyse af affaldsindsamling af farligt 

affald, småt elektronik og batterier fremgår, at der opnås det bedste miljømæssige og økonomiske 

resultat for ordningen, når farlig affaldskassen også erstatter ordningen for pose på låg for både 

batterier og småt elektronik. Det vil sige når batterier, småt elektronik og farligt affald indsamles i én 

og samme ordning. 

For sommerhuse er det i henhold til affaldsbekendtgørelsen muligt at etablere ordningen for farligt 

affald som en bringeordning. Administrationen vurderer, at dette er en god løsning, da det på 

baggrund af kommunens egen undersøgelse af restaffaldet i sommerhusområderne i 2018 forventes, 

at mængden af farligt affald, batterier og småt elektronik der genereres ved sommerhusene typisk er 

mindre end ved helårshusene. Samtidig kan det være uhensigtsmæssigt, at kassen ved tømning skal 

stilles ud til de udendørs affaldsbeholdere, idet det typisk ville være i forbindelse med afrejse fra 

sommerhuset. Derved kan den tømte kasse efterfølgende risikere at signalere, at sommerhuset er tomt 

eller blæse væk mv. 

Administrationen har endnu ikke færdiggjort udarbejdelsen af den fuldstændige løsning for 

udformningen af ordningen med farlig affaldskassen i forhold til kassens størrelse og udformning og 
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håndteringen af behovstømningen mv. Dette vil ske i forbindelse med den fagtekniske beskrivelse til 

udbuddene for beholdere og tømning. 

TEKSTILER 
Pt. mangler der fortsat en udmelding fra Miljøstyrelsen vedrørende de konkrete krav til indsamlingen 

og hvad der skal sorteres som tekstiler. I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye 

Affaldsbekendtgørelse og vejledningerne for indsamling og sortering af husholdningsaffald meddelte 

Miljøstyrelsen, at der ville komme en afklaring i løbet af i år (2021). Fristen for etablering af en 

henteordning for tekstiler er 1. januar 2022. 

De overvejeler der pt. er generelt i kommunerne på tværs af landet er, at de kommuner der har en 

storskraldsordning vil indsamle tekstiler via denne ordning, mens de øvrige kommuner vil indsamle 

det i plastposer lagt ned til Papir + Pap. 

Administrationen har endnu ikke udarbejdet et forslag til udformningen af en henteordning tekstiler, 

da det vurderes, at der fortsat er for stor usikkerhed omkring hvilke lovkrav der vil blive stillet. 

Administrationen afventer derfor indtil videre, at Miljøstyrelsen kommer med en udmelding. 
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HENTEORDNINGEN I ØVRIGE KOMMUNER 

 

Indsamlingskombination 

Billund 
Kommune 

Hedensted 
Kommune 

Herning 
Kommune 

Ikast-Brande 
Kommune 

Varde 
Kommune 

Reno Djurs, 
Renosyd, 

Århus, 
Favrskov, 

Viborg, 
Silkeborg og 

Horsens 
Kommuner 

Brønderslev, 
Hjørring, 

Mariagerfjor
d, Rebild,  
Ålborg og 
Kolding 

Kommuner 

Nomi4s                   
(Holstebro, 

Lemvig, 
Skive og 
Struer 

Kommuner) 

Glas   X (i kuber) X (i kuber)     X (i kuber) X 

Plast (hård og blødt)              X 

Mad- & Drikkekartoner                

Tekstiler  ? ?  ?   ? ?  ? ?  ? 

Farligt affald X X X X X X X X 

Papir + Pap X X X  X X X X 

Glas + Metal X      X X     

Metal + Plast                

Plast + Mad- & 
Drikkekartoner  X       X X     

Metal + Plast + Mad- & 
Drikkekartoner   X X    

 
X   

Metal + Mad- & 
Drikkekartoner4           

  
X 

        
  

 

Antal beholdere i alt: 

3 stk.                                   
+ kasse til 

farligt affald 

2 stk.                               
+ kasse til 

farligt affald 

2 stk.                          
+ kasse til 

farligt affald 

? stk.                                   
+ kasse til 

farligt affald 

3 stk.                         
+ kasse til 

farligt affald 

3 stk.                          
+ kasse til 

farligt affald 

2 stk.                          
+ kasse til 

farligt affald 

3 stk.                          
+ kasse til 

farligt affald 

Tabel 7. Oversigt over den planlagte udformning af henteordningen i andre udvalgte kommuner. 

Som det fremgår af skemaet planlægger de to AFLD-kommuner Billund og Varde samt Århus, 

Favrskov, Viborg og Silkeborg, Reno Djurs og Renosyd i Region Midtjylland samme udformning af 

henteordningen som model 1. 

De to AFLD-kommuner Hedensted og Herning samt Brønderslev, Hjørring, Mariagerfjord, Rebild og 

Ålborg i Region Nordjylland samt Kolding i Region Syddanmark planlægger samme udformning af 

henteordningen som model 2A/2B. 

AFLD-kommunen Ikast-Brande har endnu ikke lagt sig fast på en model for henteordningen. 

For Nomi4s har udgangspunktet været at undgå eksport af de indsamlede affaldskombinationer ved 

håndteringen af dem umiddelbart efter indsamlingen og at det er i orden med i alt 3 affaldsbeholdere. I 

deres valg af hvilke affaldstyper der skal indsamles sammen, har de derfor haft fokus på om 

kombinationerne kan sorteres eller afsættes nationalt enten på allerede eksisterende anlæg eller ved 

ombygning af eksisterende anlæg for relative lave omkostninger. 

                                                             
4 Denne indsamlingskombination er ikke tilladt i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Nomi4s har derfor ansøgt 
om dispensation efter § 44 i Affaldsbekendtgørelsen for at få lov til at lave denne kombinerede indsamling. 
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