
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Sikring og placering af affaldscontainere Nr.: A40-23 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Teknisk udvalg Bygningsvedligehold og byudvikling Ejendomscentret 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 2.000 1.200   
Anlæg – Indtægter     
Anlæg – Netto 2.000 1.200   
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
I forbindelse med gennemgang af udvalgte lokationer i kommunen, er det konstateret at placering af 
affaldscontainere ikke opfylder DBI’s vejledning 29, omkring afstand til eksisterende bygning. 
 
Gennemgangen er foretaget af kommunens forsikringsselskab, i forbindelse med en risikovurdering ved seneste 
forsikringsudbud, og beskrevet i afrapportering på afvigerrapport for Middelfart Kommune 2021. 
Rapporten indeholder 17 lokationer hvor afvigelser afhjælpes via driftsbudget 2022. 
 
Ud over de 17 lokationer der behandles i rapporten, findes der 81 lokationer hvor der placeringen af 
affaldscontainere skal gennemgås, således at Brandteknisk vejledning nr. 29 er opfyldt. 
 
På baggrund af udarbejdede estimater for de første 17 lokationer, forventes at de resterende 81 lokationer kan 
opdateres for samlet ca. kr. 3.200.000,-  
 
Udførelsen af de første 17 lokationer gennemføres i foråret 2022, og nærværende budget tilpasses i takt med de 
erfaringer der opnås derved. 
 
Projektet omfatter flytning af affaldscontainere minimum 5 meter væk fra bygningerne, og disse skal enten 
fastgøres enkeltvis, eller indhegnes, således at det ikke umiddelbart er muligt at flytte beholderne. Dette krav gør 
forsikringsselskaberne gældende efter mange brande i netop affaldscontainere, der enten står eller flyttes ind under 
bygningsudhæng. 
 
Såfremt forholdene ikke bringes i orden inden næste forsikringsudbud, gældende fra januar 2024, vil 
forsikringsselskabernes risikovurderinger afstedkomme markante prisstigninger på forsikringspræmierne og/eller 
krav om markant høje selvrisici, i forhold til nuværende niveau. 
 
Forvaltningen har forhørt sig hos Protector Forsikring omkring hvad der sker med præmien 1. januar 2023, såfremt 
der ikke kommer styr på placering og aflåsning af containerpladser. 
 
Tilbagemelding er en forventning om en præmiestigning på ca. 25-30%, da vi givet fald ikke har styr på vores 
risiko. Det er en årlig ekstraudgift på ca. 450.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tidshorisont  
Anlægsprojektet er budgetlagt til udførelse i 2023  
 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

   

 
Nej 

 
 

   
 

* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


