
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

v/formand Helle Præsius Busk 
Brombærvej 12, Sejs 
8600 Silkeborg 
Tlf. 2624 9963 
Mail: helle.busk@skolekom.dk  

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

 

Den 19. august 2015 

Teknik- og Miljøafdelingen 

Natur- og Miljøsektionen 

Søvej 1-3 

8600 Silkeborg 

 

 

 

 

Høringssvar til Affaldsplan 2015-2024 

Sejs-Svejbæk Lokalråd samt lokalrådets klimagruppe har med interesse læst Silkeborg Kom-

munes forslag til Affaldsplan. 

 

Vi har valgt at fokusere på Affaldsplanens afsnit om Visioner og har kommentarer til flere af 

planens fokuspunkter – men ikke alle, da vi især beskæftiger os med det, der vedrører almin-

delige borgere. 

 

Fokus 1 - Ressourcer ud af affaldet (indsats 1-7) 

Indsats 1 – Indsamling af emballageaffald 

 Genbrugs-øer: Vi vil i Sejs-Svejbæk Lokalråd – formentlig via Klimagruppen – gerne bidra-

ge som lokale repræsentanter og være med til forsøg med lokale genbrugsøer. Hvad med 

nedgravede løsninger? Vi har ikke meget egnet plads til formålet, og vi roder ofte omkring 

de eksisterende øer, så der er behov for at tænke nyt.  

 Kortere transportvej til genbrugsøer end til genbrugspladsen vil formentlig få flere til at 

benytte sig af muligheden og dermed øge andelen af genbrug.  

 

Indsats 2 – Indsamling af madaffald 

 Planen tager tilsyneladende ikke hensyn til, at 38 % af borgerne i en brugerundersøgelse 

oplyser, at de hjemmekomposterer deres grønne køkkenaffald (Status/ brugerundersøgel-

se/enfamiliehuse). Vi er i tvivl om planens hensigt: Er det meningen, at vi skal stoppe med 

at hjemmekompostere – eller er det OK, at vi fortsætter? 

 Vi mener, at der skal argumenteres grundigt for, hvorfor det (måske) er bedre at frasortere 

det grønne køkkenaffald til affaldsindsamling frem for at hjemmekompostere. 

 Som vi ser det, må der være gode argumenter for at fortsætte med hjemmekompostering, 

for dem der ønsker det. Derfor skal der argumenteres rigtig godt for at stoppe med hjem-

mekompostering – ellers vil vi formentlig fortsætte med det. 

 

Indsats 3 – Indsamling af haveaffald 

 Vi anbefaler, at der indføres en ordning, hvor borgerne lokalt kan få grene og andet have-

affald hugget til flis, så man kan få sit eget haveaffald med hjem til haven igen. I Ishøj har 

man (måske stadig) en ordning, hvor man kan lægge grene m.v. til flis på fortovet foran 

egen grund. Vi tænker dog her på en mindre ambitiøs ordning. Silkeborg Forsyning kunne 

f.eks. stå et centralt sted i Sejs-Svejbæk en gang om måneden med en flishugger. Vi me-

ner, at en ordning af denne type kunne mindske affaldsbunkerne på genbrugspladsen – og 

desuden føre til færre køreture til og fra genbrugspladsen.  
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Indsats 4 – Indsamling af storskrald 

 Det er dejligt, at der nu indføres en storskraldsordning. Vi mener den har manglet i Silke-

borg Kommune, så det er fint, at den indføres nu. Det er både en fordel for dem der har 

svært ved at få transporteret større ting selv, og det vil formentlig også resultere i færre 

køreture med privatbilen.  

 

Fokus 2 - Problemstofferne ud af affaldet (indsats 1-4) 

 Vi er enige i, at emnet er meget vigtigt, og vi forventer, at der er styr på det – og at vi bli-

ver informeret rigtig godt om, hvad vi som forbrugere skal gøre, så langt det meste af pro-

blemaffaldet sorteres korrekt. 

 En høj succesrate kræver god, handlingsanvisende og korrekt kommunikation (se også 

under Fokus 3). 

 

Fokus 3 – Kommunikation der skaber handling (indsats 1-4) 

 Vi er helt enige i, at der skal være fokus på mere kommunikation. Vi er enige i alle indsat-

serne her.  

 Det er vigtigt med flerstrenget kommunikation – dvs. både digitalt, skriftligt og face-to-

face. De digitale initiativer er rigtig gode, f.eks. sms-service og affalds-app. Men det kan 

ikke stå alene. Man rammer flere ved at bruge flere kommunikationsmåder. 

Forslag:  

 Overskuelig information i folder/pjece med posten til borgerne – f.eks. med nogle års mel-

lemrum. Skal også findes digitalt. Der er stor forskel på, hvordan borgerne søger informa-

tion – for den ene er trykt materiale helt irrelevant, for den anden måske det eneste der 

bliver set.  

 En hilsen på skraldespanden med gode råd, information om fejlsortering m.v.  

 Face-to-face kommunikation er vigtig. Man kunne f.eks. via lokalrådene arrangere en ef-

termiddag/aften i lokalområdet, hvor repræsentanter fra Silkeborg Forsyning mødes med 

borgerne til gensidig information og udveksling af idéer, besvarer spørgsmål osv. 

 Ikke kun information fra Silkeborg Forsyning/Silkeborg Kommune til os – men også fra os 

til dem. Der kunne jo dukke gode ideer op. 

 Det er en god idé at udvikle inspirationsmateriale for borgernes affaldsløsninger derhjem-

me. Og det er også meget vigtigt, at de gode idéer herefter formidles ud.  

 Vores opfattelse er, at der vil kunne udveksles vigtig information, ved at Silkeborg Forsy-

ning/Silkeborg Kommune især i starten men også med jævne mellemrum mødes direkte 

med brugerne. Vi mener, at man dermed løbende vil kunne udvikle de bedste og mest 

hensigtsmæssige løsninger. Formentlig vil det samtidig kunne mindske graden af ”ikke-

konstruktiv brok”. 

 

Fokus 4 – Vi viser vejen (indsats 1-3) 

 Fint at der også er fokus på signalværdien i, at Silkeborg Kommune går foran. 

 Måske kunne man ved større arrangementer lave små forsøg eller afprøve nye metoder til 

at mindske affaldsmængderne. F.eks. sjove eller anderledes sorteringsmuligheder, konkur-

rencer eller særlige pantsystemer med plastickrus, paptallerkner, cigaretskod m.m. i for-

bindelse med selve arrangementet. 

 Madspild bør også være en del af fokusområdet, både i form af forhåndsaftaler om restlag-

re og i forbindelse med oprydning. 
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Øvrige kommentarer til affaldsplanen 

Kort-funktion 

 Fint at man kan se på kortet, hvor glaskuberne er placeret. Men der er nok kun få, der 

kender funktionen. Det vil være godt at få det formidlet mere tydeligt til borgerne. 

  

Mål?? 

 Hvad er målene for affaldsplanen?  Er der veldefinerede, målbare mål? 

 Visionen er fin – vi er enige i, at hvis det er nemt, bekvemt og overskueligt, vil flere sortere 

og vi vil alle gøre det bedre. Men hvad skal vi opnå? Hvor meget af husholdningsaffaldet 

skal vi sortere? 

 I affaldsplanen kan vi kun finde ét sted, hvor der står, at vi på sigt (ingen årstal) skal gen-

anvende 50 % af husholdningsaffaldet – og det står langt inde i planen (Status/ Forsøgs-

ordninger, nederste linje). 

 Vi mener, at et klart mål vil kunne øge interessen og incitamentet fra borgerne til at bidra-

ge til at målet opnås, evt. med et element af konkurrence som medvirkende faktor, f.eks. 

mellem gader og veje, bydele eller lokalområder. 

 Opfordring: Gør delmålene meget mere tydelige, synlige og konkrete. Vi mener, det vil 

være en fordel for både kommunen og for de borgere, virksomheder osv. der skal medvir-

ke til at opfylde målene. 

 Når målet er klart, kan det fungere både som inspiration og katalysator for at øge borger-

nes interesse og ”kampgejst” for at medvirke til at opnå målet.  

 Fremtid: Fremtidsudsigterne siger, at der vil blive mere affald – og med en genbrugsandel, 

der hæves fra ca. 30 % til 50 %, vil det kun reducere minimalt i affaldsmængden på læn-

gere sigt. Er det ambitiøst nok? Om 5-10 år vil affaldsmængden derfor formentlig være 

stort set som i dag. Måske kunne vi gøre det bedre… 

 

Vi deltager og samarbejder gerne 

 Vi er godt tilfredse med, at Sejs-Svejbæk er valgt til at være med i det aktuelle forsøg med 

sortering af dagrenovation.  

 Forsøget: Vi har valgt ikke at gå i detaljer med det aktuelle forsøg med affaldssortering i 

Sejs-Svejbæk. Flere af deltagerne i forsøget har forslag til ændringer, f.eks. er der forskel-

lige meninger om papirsposerne til madaffald og størrelsen af både selve affaldsbeholderen 

og på de opdelte rum og på glasbeholderen. Men netop derfor er det godt at gennemføre et 

forsøg, inden ordningen indføres i hele kommunen. 

 Vores opfattelse er, at der overordnet set er en generel tilfredshed med forsøget og at 

langt de fleste er positive over for intentionen om at vi skal genbruge mere. Flere har oven 

i købet efterspurgt det længe, fordi de i forvejen sorterer emballage mv. til genbrug. Med 

den nye ordning kan man dermed forvente at skulle køre færre ture til genbrugspladsen, 

hvilket er en fordel for alle parter – og ikke mindst for miljøet.  

 Sejs-Svejbæk Lokalråd deltager gerne i andre forsøg for på den måde at bidrage til at Sejs-

Svejbæk bliver ”foregangsby” mht. genbrug og genanvendelse, f.eks. udvikling af fremtids-

sikrede genbrugsøer i lokalområdet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Præsius Busk 

Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Mail: helle.busk@skolekom.dk  
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