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1. Orientering v/ formanden/direktøren  

 

Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter: 

 

Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter: 

• Status på pesticidforureningen af vores drikkevand. 

• Referat fra bestyrelsesmødet den 24. april 2018. 

• GPDR – Status. 

• Medlemskaber og repræsentationer. 

 

 

Bilag: 

• Referat fra bestyrelsesmødet den 24. april 2018. 

• SWECO rapport vedr. ny varmecentral i Langeskov af 26. januar 2017. 

• Notat af 16. april 2018 fra FFP vedr. businesscase for etablering af en elkedel i Langeskov. 

• GDPR: Statusnotat vedr. implementering af nye EU-regler om behandling af persondata. 

 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

 

2. Anbefaling af nye affaldsordninger til Kerteminde Kommune. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I Kerteminde Kommunes ressourceplan (affaldsplan) er det besluttet, at kommunen som minimum vil 

genanvende 51 % af husholdningsaffaldet i 2020, for at leve op til regeringens ressourcestrategi fra 2013 (de 

7 fokusfraktioner). Endvidere stiller EU helt nye krav om, at der skal ske udsortering af madaffald senest i 2023 
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samt, at der skal opnås en genanvendelse på 55 % i 2025 stigende til 65 % i 2035, se medsendte 

pressemeddelelse af 22. maj 2018 fra Europa Kommissionen.  

  

I dag indsamles der affald i to spande ved husstande i Kerteminde Kommune – én beholder til grønt affald 

(frivillig ordning) og én beholder til dagrenovation (restaffald). Derudover kan borgerne aflevere genanvendeligt 

affald på genbrugspladserne samt papir og glas i ”Igloer” forskellige steder i kommunen. Vores nuværende 

ordninger gav en genanvendelse på ca. 45 % af husholdningsaffaldet i 2017 (de 7 fokusfraktioner).  

 

Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning har medvirket i et projekt sammen med de øvrige fynske 

kommuner og affaldsselskaber, hvor der er vurderet på mulige fremtidige indsamlings- og 

genanvendelsesløsninger på Fyn – projektet er kaldet SYFRE (Synergi i fynske ressourcestrategier). 

Syddansk Universitet og COWI har sammen med de fynske kommuner og affaldsselskaber gennemført 

projektet SYFRE med detaljerede analyser af kommunernes nuværende affaldsløsninger, samt opstillet og 

regnet på en række fremtidige mulige scenarier for indsamling og genanvendelse af husholdningsaffaldet bl.a. 

med eftersortering af restaffaldet på et fynsk fælles sorteringsanlæg og etablering af et fælles fynsk pulp-anlæg 

til efterbehandling af det organiske affald.  

  

Formålet med analyserne er at danne grundlag for kommunernes beslutning om vejen frem til opfyldelse af de 

fremtidige mål for genanvendelse. Scenarieanalyserne for alternative fremtidige genanvendelsesløsninger på 

Fyn kan ses i medsendte rapport i bilag. 

 

Konklusionen er, at målet om minimum 51 % genanvendelse ikke kan nås alene ved at optimere på de 

nuværende indsamlingsordninger. Der er således et behov for nye indsamlingsordninger af 

husholdningsaffaldet for at kunne opfylde de gældende krav til genanvendelse. 

  

Der er derfor lavet specifikke beregninger for Kerteminde Kommune på følgende to scenarier fra SYFRE 

projektet, begge scenarier er obligatoriske ordninger: 

 

 

Scenarie 1: 

 

• Restaffaldsspanden (den grå spand) udskiftes med en to-kammer spand til henholdsvis restaffald og 

organisk affald også kaldet KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) og gøres obligatorisk. Den 

grønne spand fortsætter som en frivillig ordning til haveaffald. 

• Øget information og skoleundervisning. 

 

Scenarie 1 vil bringe os op på 50 – 54 % genanvendelse af fokusfraktionerne. Scenarie 1 er derved et valg 

meget tæt på vores mål i 2020, men vi vil ikke nå 2025 målene. 

 

 

 

Scenarie 2: 

 

• SYFRE rapporten anbefaler, at der indføres en ny obligatorisk ordning for husstandsindsamling af 

affald, hvor der indsamles 6 affaldstyper: madaffald (KOD), restaffald, papir, småt pap, metalaffald og 

glasaffald i 2 to-kammer spande. Vores kunder skal således sortere i 2 spande med tilsammen 4 

forskellige rum ved husstanden, hvor småt pap og papir sammenblandes samt metal og glas 

sammenblandes. Der vil efterfølgende ske en mekanisk sortering af de sammenblandende 

affaldstyper. 
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• Nærgenbrugsstationerne som i dag bruges til indsamling af papir og glas, vil løbende i forbindelse 

med udrulningen af de nye spande blive reduceret til et nødvendigt minimum (nogle boligforeninger, 

sommerhusområder hvor den store skraldebil ikke kan komme frem, og andre problemområder som 

f.eks. Kerteminde midtby). 

• Øget information og skoleundervisning. 

  

 

 

  

Scenarie 2 vil bringe os op på 56 – 60 % genanvendelse af fokusfraktionerne. 

 

Hvad sker der med plasten: 

Plast skal fortsat sorteres og afleveres på vores 3 genbrugspladser på lige vilkår med alle andre 

affaldsfraktioner (porcelæn, hårde hvidevare, træ, elektronik, tekstiler, farligt affald m.m.). 

SYFRE-projektet peger på, at den økonomisk mest fordelagtige metode til opnåelse af den krævede 

genanvendelse af plast er ved centralsortering på et stort fælles fynsk sorteringsanlæg, som beskrevet i 

nedenstående afsnit. 

Dette synspunkt bakkes bl.a. op af Ingeniørfirmaet NIRAS i deres undersøgelser, som er afrapporteret i 

medsendte artikel af 25. maj 2018: ”Indsamling af emballageplast fra husholdninger er dyrt og giver tvivlsom 

miljøgevinst”. 

 

Fremtidsscenarier anbefalet i SYFRE-rapporten: 

SYFRE har bl.a. vist, at de fynske kommuner kan opnå en højere genanvendelsesprocent med et fælles fynsk 

eftersorteringsanlæg til behandling af restaffaldet, end hvis borgerne selv sorterer affaldet ved husstanden. 

Endvidere vurderes der at være klare stordriftsfordele og dermed økonomiske fordele ved at forankre dette i 

et fælles fynsk samarbejde. 

  

Erfaringer fra andre lande viser, at vi på Fyn råder over den nødvendige affaldsmængde til at kunne drive et 

rentabelt fælles eftersorteringsanlæg. 

  

Derudover giver et eftersorteringsanlæg mulighed for på sigt, at frasorteringen kan forfines og optimeres til 

flere affaldstyper til genanvendelse (f.eks. tekstiler og drikkekartoner). Herved er der potentiale for at kunne 

øge genanvendelsen yderligere uden at øge antallet af spande hos vores kunder. Dette bidrager til en god 

robusthed i forhold til fremtidige krav og ønsker. 
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SYFRE rapporten vurderer, at EU-mål for 2035 på 65 % ikke vil kunne opfyldes med den ovenfor beskrevne 

ordning (scenarie 2) uden et eftersorteringsanlæg. Men hvis det fælles fynske sorteringsanlæg bliver en 

realitet, viser beregningerne, at også det langsigtede EU-mål vil kunne opfyldes uden, at kunderne skal have 

flere affaldsspande. Bliver et fynsk eftersorteringsanlæg derimod ikke en realitet, skal der yderligere tiltag til 

og formentlig indførelse af flere affaldsspande hos husstandene på sigt. 

 

Tidsplan: 

Når Kerteminde byråd endeligt har fastlagt og godkendt en ny ordning, informeres vores kunder om, at der er 

ny ordning på vej. En række kommunikationstiltag planlægges for at sikre en vellykket implementering hos 

kunderne. 

  

Den nye indsamlingsordning forventes udrullet etapevis fra 2019, og det vil vare ca. to år, før samtlige 

husstande i kommunen har fået ordningen etableret.  

   

Både børn og voksne skal lære den nye ordning at kende og lære, hvordan affaldet skal sorteres. Der skal 

sorteres op til 6 typer affald hos kunderne. Kerteminde Forsyning vil kontakte skolerne med henblik på, at 

tilbyde undervisning af skoleklasser, hvor børnene lærer om affaldssortering, og hvad affaldet bliver til.  

    

Økonomi: 

 

 

 

Scenarie 1: 

De foreløbige økonomiske beregninger viser, at scenarie 1 vil medføre, at renovationstaksterne stiger ca. 2 % 

(beregnet for en standard renovationspakke). Denne stigning vil blive indarbejdet i taksterne i takt med de 

foretagne investeringer i nye affaldsspande. 

De kunder der i dag ikke har en bioaffaldsspand vil opleve en væsentlig større stigning på ca. 24 % (Det drejer 

sig om ca. 55 % af husstandene med haver, alle sommerhuse og et ukendt antal lejligheder i etage-

ejendomme).  

 

Scenarie 2: 

De foreløbige økonomiske beregninger viser, at scenarie 2 vil medføre, at renovationstaksterne stiger ca. 8 % 

(beregnet for en standard renovationspakke). Denne stigning vil blive indarbejdet i taksterne i takt med de 

foretagne investeringer i nye affaldsspande. 

De kunder der i dag ikke har en bioaffaldsspand vil opleve en væsentlig større stigning på ca. 27 % (Det drejer 

sig om ca. 55 % af husstandene med haver, alle sommerhuse og et ukendt antal lejligheder i etage-

ejendomme). 

 

Indstilling: 

Indstillingen er resultatet af Kerteminde Forsynings kobling af erfaringerne fra landsdækkende undersøgelser, 

andre kommuners ordninger og resultaterne fra SYFRE-rapporten. 

Standard renovationspakke 
 2017 2018 

 Pris pr. år Pris pr. år 

Grundgebyr for renovation samt adgang til genbrugsplads 1.640,00 kr. 1.675,00 kr. 

Restaffald 14 dages tømning: 140 l spand/125 l plastsæk *) 660,00 kr. 675,00 kr. 

Bioaffald 14 dages tømning: 140 l spand/60 l papirsæk *) 

inkl. 150 stk. bionedbrydelige poser i rulle 
660,00 kr. 675,00 kr. 

Standard renovationspakke 2.960,00 kr. 3.025,00 kr. 

*) Svært tilgængelige huse i Kerteminde by  
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Det indstilles at bestyrelsen drøfter og beslutter følgende: 

 

• Skal vi arbejde videre med scenarie 1 eller 2, og dermed anbefale det valgte scenarie til beslutning og 

godkendelse hos Kerteminde Kommune. 

• Plastaffald husstandsindsamles ikke hos vores kunder i første omgang, men at kunderne, som hidtil 

skal udsortere plast og aflevere det på genbrugspladserne.  

• Kerteminde Forsyning fortsætter arbejdet med undersøgelse af mulighederne for samarbejde med 

andre fynske affaldsselskaber/kommuner om et fælles pulp-anlæg, således at det organiske materiale 

kan efterbearbejdes til en pulp der kan afsættes til danske biogasanlæg. 

• Kerteminde Forsyning fortsætter arbejdet med undersøgelse af mulighederne for samarbejde med 

andre fynske affaldsselskaber/kommuner om et fælles centralt eftersorteringsanlæg, således at især 

plastaffald kan sorteres fra, men også udsortering af tekstiler og andre genanvendelige materialer fra 

kundernes restaffald. 

 

 

Bilag: 

• Opsummering af arbejdet i SYFRE. 

• SYFRE Hvad er næste skridt. 

• SYFRE rapport. 

• Kerteminde Forsynings notat ”Oplæg til ny affaldsordning i Kerteminde Kommune” af 7. juni 2018. 

• Notat vedr. etablering af fælleskommunalt behandlingsanlæg til organisk husholdningsaffald, Odense 

Renovation, 13-04-2018. 

• Notat vedr. eget pulpanlæg kontra udbud, Affaldskontoret, 11.03.2018. 

• Pressemeddelelse fra Europa Kommissionen: Med nye regler bliver EU globalt førende inden for 

affaldshåndtering og genanvendelse af 22. maj 2018. 

• Indsamling af emballageplast fra husholdninger er dyrt og giver tvivlsom miljøgevinst, artikel af 25. maj 

2018.    

 

 

Beslutning: 

Scenarie 2 anbefales til beslutning og godkendelse hos Kerteminde Kommune. 

Den resterende del af indstillingen blev vedtaget. 

 

 

 

3. Mandat i forbindelse med Michael Høj-Larsens deltagelse i bestyrelsen for Kerteminde, Kølstrup 

og Munkebo Sluse og Digelag. 

 

Sagsfremstilling: 

Kerteminde Forsyning har tidligere vurderet, at vi har en interesse i, at der kommer en højvandssikring til 

beskyttelse af vores anlæg i området. En højvandssikring vil endvidere være en fordel for vores 

hovedrenseanlæg på Hindsholmsvej, da de biologiske processer ikke har godt af de store saltvandsmængder. 

 

Direktør Michael Høj-Larsen er på vegne af Kerteminde Forsyning valgt ind i bestyrelsen for Sluse og 

Digelaget. Sluse og Digelagets opgaver er defineret i medsendte vedtægter for laget. 

 

I forbindelse med arbejdet i bestyrelsen arbejder Michael for den bedst mulige tekniske og økonomiske løsning 

til sikring af vores tekniske anlæg. Hvorvidt vi skal have en sluse eller ej og hvem der skal betale slusen ligger 

uden for sluselagets kompetencer, og besluttes alene af Kerteminde Byråd. Kerteminde Forsyning har på den 

baggrund besluttet, at forholde sig neutralt til om projektet skal iværksættes eller ej (De politiske forhandlinger). 
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Indstilling: 

Det indstilles at bestyrelsen drøfter selskabets interesser og Michaels mandat i forbindelse med 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Bilag: 

• Vedtægter for Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse og Digelag. 

 

 

Beslutning: 

Det mandat, der tidligere er givet til direktøren vedrørende arbejdet i sluselagets bestyrelse, blev opretholdt 

uden ændringer. 

Kerteminde Forsynings holdning som lodsejer til hvorvidt vi ønsker en sluse fremmet, behandles under punkt 

4 på nærværende dagsorden. 

 

 

 

4. Stillingtagen til Kerteminde Kommunes afstemning vedrørende etablering af en sluse og diger i 

Kerteminde havn, samt nord og syd for havnen. 

 

Sagsfremstilling: 

Som det fremgår af medsendte tids- og aktivitetsplan for kystsikringsprojektet, ønsker Kerteminde Kommune, 

at afholde en afstemning blandt de implicerede lodsejere om, hvorvidt projektet ønskes fremmes eller ej.  

 

Det er en ny situation, da udmeldingen fra Kerteminde Kommune hidtil har været, at en beslutning om 

projektets fremme udelukkende var en byrådsbeslutning. Derfor har Kerteminde Forsyning hidtil valgt ikke, at 

forholde sig til dette spørgsmål. 

 

Du kan se den publicerede dagsorden for MNT-udvalget her: 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kerteminde07&page=meetings&CommeteeId=
25 
 

Indstilling: 

Bestyrelsen drøfter og beslutter, hvorvidt Kerteminde Forsyning har interesse i, at projektet fremmes eller ej. 

 

Bilag: 

• Tids- og aktivitetsplan for kystsikringsprojektet. 

 

 

Beslutning: 

Med udgangspunkt i følgende interesser ønsker Kerteminde Forsyning at fremme sluseprojektet: 

• At elforsyningens anlæg beskyttes, således at de kan opretholde elforsyning til vores pumper og 

øvrige anlæg. 

• Forsyningssikkerhed for alle vores forretningsområder. 

• Miljømæssig interesse, da en saltvandsoversvømmelse bl.a. vil medføre, at vi stopper vores 

spildevandspumper for at undgå, at der pumpes en masse saltvand til vores rensningsanlæg, hvor det 

vil ødelægge biologien i vores procesbassiner. 

Det medfører, at vi ikke kan fjerne spildevand fra de lavest liggende kunder, og der vil forekomme 

overløb af u-renset spildevand til havn og fjord. 

• Økonomisk interesse i form af ødelagte komponenter i forbindelse med vores pumpestationer og 

forrenseanlægget ved Lillestranden. 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kerteminde07&page=meetings&CommeteeId=25
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kerteminde07&page=meetings&CommeteeId=25
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5. Kerteminde Kommunes udvalg vedr. Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik. 

 

Sagsfremstilling: 

Kerteminde Kommunes Økonomiudvalg har på Økonomiudvalgsmødet den 7. februar 2018 godkendt, at 

administrationen bemyndiges til at udarbejde et kommissorium for et § 17 stk. 4 udvalg til udarbejdelse af en 

miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik. Det blev her samtidig besluttet, at den igangværende proces i 

forbindelse med udarbejdelse af en Naturpolitik skal indarbejdes i udviklingen af en Miljø-, Natur- og 

Bæredygtighedspolitik. 

  

Kerteminde Kommune har udarbejdet Kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg vedr. Miljø-, Natur- og 

Bæredygtighedspolitik. 

 

 

Rammerne for udarbejdelsen af en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik udgøres blandt andet af: 

• Visionen for Kerteminde Kommune: Fællesskab i Kerteminde 

• TILLID – decentral ledelse – central styring 

• Agenda 21 

o Vi vil mindske miljøbelastningen lokalt 

o Vi vil fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse 

o Vi vil fremme biologisk mangfoldighed 

o Vi vil inddrage kommunens borgere og virksomheder i det lokale agenda 21 arbejde 

o Vi vil fremme samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, 

erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, kulturelle og økonomiske forhold 

 

Politikken skal fremme og understøtte erhvervsudvikling, bosætning og turisme. 

 

Leverance 

Udvalget skal udarbejde en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik, der indeholder mål, retning og 

handlemuligheder for miljø, natur og bæredygtighed og i den forbindelse kan udvalget eksempelvis beskæftige 

sig med følgende: 

Temaer: 

• CO2-udslip – hvordan kan Kerteminde Kommune arbejde med at mindske CO2-udslip? 

• Forsyningsområdet, herunder renovation, vand, spildevand og energi. 

• Natur og sammenhængende natur, synergi og kobling til Det grønne Danmarkskort og klog brug af 

natur 

 

Formidling: 

• Herunder en metode til, hvordan der kan arbejdes særligt med bæredygtighed i øjenhøjde for børn. 

 

Udvalgets sammensætning 

Udvalget består af: 

• 4 repræsentanter udpeget af Kerteminde Byråd heraf mindst 1 byrådsmedlem 

• 1 repræsentant udpeget af Grønt Råd 

• 1 repræsentant udpeget af arbejdsgruppen i forbindelse med udarbejdelse af Naturpolitik 

• 1 repræsentanter udpeget af Kerteminde Forsyning 

• 1 repræsentanter udpeget af Erhvervsforeningen 

• 1 repræsentant udpeget af Landbrugsforening 

• 1 repræsentant udpeget af Landsbyrådet 

 

Herudover indkaldes særlige videnspersoner ad hoc. 
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Udvalget vælger selv sin formand. 

Udvalget sekretariatsbetjenes af Ledelsessekretariatet. 

 

Udvalgets funktionsperiode 

Udvalget er midlertidigt og fungerer indtil der foreligger en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik til 

behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, dog senest medio 2019. 

 

Indstilling: 

Det indstilles at bestyrelsen drøfter Kerteminde Kommunes ønske om, at Kerteminde Forsyning deltager i 

udvalgets arbejde. Såfremt bestyrelsen beslutter, at vi deltager i udvalget indstilles det at bestyrelsen drøfter 

følgende: 

• Hvem skal repræsentere Kerteminde Forsyning i udvalget. 

• Hvad er vores interesser og mål med deltagelsen i udvalget. 

 

 

Bilag: 

• Kerteminde Kommune kommissorium for udvalg vedr. Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik 

 

 

Beslutning: 

Da udvalget skal udarbejde politikker for Kerteminde Kommune, opfatter vi vores engagement i udvalget som 

værende sparringspartner på de teknisk faglige områder. Bestyrelsen har udpeget Joakim Krenz til at deltage 

i udvalgsarbejdet. 

 

 

6. Møder 2018.  

 

Følgende møder er besluttet: 

Torsdag den 20.09.2018 kl. 15.00 (Halvårsregnskaber) 

4. og 5. oktober 2018: DANVAs bestyrelseskursus 

Onsdag den 24.10.2018 kl. 15.00 (Takster og budgetter) 

Torsdag den 06.12.2018 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag) 

 

 

Beslutning: 

Alle mødedatoer blev fastholdt. 

 

 

 

7. Offentliggørelse af punkter 

 

Sagsfremstilling: 

Alle udsendte dagsordener inkl. bilag er fortrolige oplysninger frem til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen 

beslutter, hvilke punkter der ikke er til offentliggørelse. 

 

Indstilling: 

Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der ikke er til offentliggørelse: 
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Beslutning: 

Alle punkter er åbne. 

 

 

 

8. Eventuelt 

Henvendelse vedr. dårlig asfaltering i Kølstrup: det er kommunens ansvar. 


