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35. Høring af Ressourceplan 2023-2032

Sagsnr.: 2021-013714 Sagsbehandler: Tine Veng Basse Åben

Præsentation:
Middelfart Kommune skal udarbejde en kommunal ressourceplan, der skal være i
overensstemmelse med ”Handlingsplan for Cirkulær Økonomi – national plan for forebyggelse
og håndtering af affald 2020-2032”, der blev udsendt af Miljøministeriet i juli 2021.

Forvaltningen foreslår:

• At planen sendes i 8 ugers offentlig høring

Sagsbeskrivelse:
Ressourceplanen er en affaldshåndterings- og forebyggelsesplan, der indeholder en status for
affaldsområdet, kapacitet og ordninger, samt beskrivelse af hvad der skal arbejdes med i de
kommende 6 år, samt yderligere 6 overslagsår.

Planen skal være endeligt vedtaget, inden 1. januar 2023, hvor den skal være oversendt til
Miljøstyrelsen.

Den kommunale ressourceplan er udarbejdet i forlængelse af den tidligere vedtagne
Ressourcestrategi ”Ressourcer i øjenhøjde”, og dens 4 hovedindsatsområder for planen, der er: 

• Samarbejde og udvikling
• Affaldsforebyggelse
• Sortering og genanvendelse
• Dialog og Data

Hvert hovedindsatsområde er specificeret ud i indsatser som derefter udmøntes i konkrete
initiativer for at nå de nationale mål om bl.a. 65 % reel genanvendelse i 2032, og den
kommunale målsætning om max. 100 kg. restaffald pr. indbygger, og 1500 kg. affald pr.
husstand i Middelfart kommune, i 2032.

Restaffald er det restaffald der indsamles via renovationsordningen, mens de 1500 kg. pr.
husholdning er alt husholdningsaffald, også affald der er afleveret på genbrugspladserne, f.eks.
fra nedrivninger. Målene kan ses i planen under overskriften: Introduktion, vision og mål.

Det er ambitiøse mål, der kun kan opnås via en bred vifte af indsatser, fra ny
dagrenovationsordning, med fokus på udsortering af genanvendeligt affald, og
affaldsminimering af restaffaldet, til f.eks affaldsforebyggelse og direkte genbrug.

Dialog og information er også væsentlige elementer at kunne lykkes med, at nedbringe
affaldsmængderne.

Planen bliver præsenteret på KNG udvalgsmødet, og kan ses via nedenstående link:

http://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=23

Samlet liste over planens indsatser er vedhæftet som bilag.

Økonomi:
Indsatser på området er finansieret af drifts- og anlægsbudgetterne på affaldsområdet.

 

Høring:
8 ugers offentlig høring fra 29. juni 2022.
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Klima & bæredygtighed:
Der er en tæt sammenhæng mellem klima og affald, og planen har derfor betydning for
kommunens samlede klima og bæredygtighedsfokus, hvilket også understreges af den stigende
nationale sammenkædning mellem affald, CØ og erhvervsområdet.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022
Økonomiudvalget den 21. juni 2022
Byrådet den 27. juni 2022

Bilag:
Ressourceplanen 2023-2032 initiativer og indsatser

Beslutning:
Anbefales.

Anna Poulsen Broen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.
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35 RESSOURCEPLANEN 2023-2032 INITIATIVER
OG INDSATSER



 Ressourceplanen 2023-2022 
  Initiativer Indsatser 

      

Samarbejde og udvikling 

Samarbejde med lokale virksomheder og organisationer 
Videns formidling til borgere og virksomheder  

Afholdelse af informations og vidensdelingsarrangementer, for virksomheder, borgere, og foreninger 

Deltagelse i projekter Deltagelse i projekter, som Circlebank og Fremfærd, hvor der kan deles viden, og udvikling kan understøttes 

Grønne og cirkulære indkøb Fokus på cirkulær og grønne indkøb 

Ændringer i organisering af affaldssektoren 
Udbud af genanvendeligt affald, hvor reel genanvendelse prioriteres og dokumenteres 

Afhændelse af aktiviteterne ved VAD, på Bogensevej 89 

Affaldsforebyggelse 

Mindre affald og andre vaner Informere og vidensdele, til borgere og erhverv, og f.eks. deltage i klimafolkemøde, med det formål at nedbringe den samlede affaldsmængde 

Direkte genbrug og affaldsforebyggelse: Indsatserne vedrører i sær genbrugspladserne 

  Byttezoner på genbrugspladserne Optimering og videreudvikling af byttezonerne og etablering på den nye plads i Ejby 

  Materialezone til institutioner m.m. Udvidelse af byttezonen med en materialezone til institutioner, hvor virksomheder mfl. kan aflevere fejlproducerede materialer, ubrugt emballage m.m.  

  Materiale showroom og symbioser Udvidelse af byttezonen og materialezonen med et showroom til virksomheder, der evt. også kan skabe symbioser 

  Modtager på vegne af virksomheder Genbrugspladserne kan modtage udvalgte affaldstyper på vegne af virksomheder 

  Genbrug af tøj og tekstiler Dokumentation af graden af direkte genbrug af tøj/tekstil, der afleveres på genbrugspladserne 

  Genbrug af specifikke typer affald Indsamle specialfraktioner til særlige formål, på vegne af virksomheder  

Upcycling og reparation Information om muligheden for reparation f.eks. på hjemmeside 

  Mulighed for reparation Understøttelse af reparationssteder a la repair cafe 

  Reservedels/reparationszone Udvidelse af byttezonen med en reservedels zone 

Potentialer i erhvervsaffald på genbrugspladserne Fokus på uudnyttet ressourcepotentiale i erhvervsaffald, der afleveres på genbrugspladserne, og dialog med virksomhederne 

Selektiv nedrivning Vejlede om potentialer, deltage i udviklingsprojekter m.m.  

Sortering og genanvendelse     

Udrulning af nye renovationsordninger  Udrulning af indsamlingsordning til 10 fraktioner også til de kommunale institutioner 

Mindre restaffald Indsatserne vedrører især husstandsindsamlet affald 

  

Information og kampagner for at fremme udsortering af 
genanvendeligt affald Informationskampagne for at få mindre restaffald 

Muligheden for maskinel eftersortering Muligheden for maskinel eftersortering følges 

Optimering af genbrugspladser Implementering af ny genbrugspladsstruktur 

  Vejledningssluse og sorteringsområde på genbrugspladserne Vejledningssluse og sorteringsområde på genbrugspladserne, der giver bedre mulighed for sortering på pladserne 

  Formidling og startups på genbrugspladserne Formidling af viden på genbrugspladserne, f.eks. gennem informationstavler, og boder til startups, der starter virksomhed med ting fra pladsen 

  Problematiske fraktioner Årlig evaluering af hvilke fraktioner fra genbrugspladsen, som der skal være et særligt fokus på 

Afsætning og høj reel genanvendelse Fokus på høj reel genanvendelse i afsætningen af de genanvendelige affaldsfraktioner 

Valgfrihed for mindre virksomheder Orientering om, at små virksomheder har valgfrihed til at vælge den kommunale renovationsordning, hvis de har affald, der i art og mængde svarer til husholdninger 

Indsamling og genanvendelse af affald fra det offentlige rum Indsamling af affald fra det offentlige rum, jf. Kommende regler 

  Fleksible affaldsløsninger i det offentlige rum Fleksible affaldsløsninger i det offentlige rum, kan der udnævnes lokale affaldsambassadører eller samarbejdes med f.eks. butikker om hvornår der skal tømmes? 

  Udlejning/udlån af skraldespande Udlejning/udlån af skraldespande i forbindelse med arrangementer, hvor der fremover ikke kun kan lånes beholdere til restaffald.  

Den affaldsintelligente byggeplads Tilsyn med affaldssortering på byggepladser, og vejledning om indretning af den affaldsintelligente byggeplads 

Dialog og data     

Data Øget dataindsamling og dokumentation om reel genanvendelse og tabsrater 

  Dataindsamling og registrering af direkte genbrug Registrering af direkte genbrug, metodevalg og indarbejdelse 

Dialog  Dialog og information med udgangspunkt i vores viden om affaldsdata 

  Formidling af viden Formidling af viden og udarbejdelse af information om relevante emner på baggrund af data. Herunder også afholdelse af informationsmøder og events. 

  Kommunikation med affaldsdata Kommunikation af affaldsdata, årlige statusser på hjemmeside, og synlig status for de besøgende på genbrugspladserne.  

 
Afdækning af barrierer og hvordan de nedbrydes Afdækning af barrierer, og hvordan de nedbrydes. Aktuelle barrierer vurderes minimum en gang årligt, hvorefter arbejdet med at nedbryde dem, planlægges.  
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36. Revidering af erhvervsaffaldsregulativ

Sagsnr.: 2022-008126 Sagsbehandler: Tine Veng Basse Åben

Præsentation:
Erhvervsaffaldsregulativet skal tilpasses den ændrede opkrævningsform for erhvervs brug af
genbrugspladserne og den nye renovationsordning, der indføres i efteråret 2022.

Forvaltningen foreslår:

• At forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsbeskrivelse:
Erhvervsaffaldsregulativet er opdateret, så det er i overensstemmelse med den nye praksis for
fakturering af erhvervs brug af genbrugspladserne, og den nye renovationsordning, der træder i
kraft i efteråret 2022, og bl.a. får indflydelse på hvilke fraktioner, der kan indsamles hos de
kommunale institutioner. Derudover er der foretaget en generel gennemskrivning, med enkelte
tilføjelser og præciseringer.  

Regulativet skal følge et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen, og skal udarbejdes i den Nationale
Affaldsdatabase for affaldsregulativer - NSTAR.

Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet omfatter bl.a.:

• Ændring af § 11, vedr. opkrævning af betaling for erhvervs brug af genbrugspladserne
◦ Biler registreret som erhvervskøretøjer ved Skat faktureres for deres indkørsel på

genbrugspladsen. Regulativet beskriver nu hvordan der kan opnås fritagelse, samt
at der skal anmodes om faktura hvis erhvervsaffald afleveres på genbrugspladserne
fra en privatbil, eller en bil på udenlandske nummerplader.
 

• Tilføjelse til § 11 vedr. begrænsning på mængden af asbestholdige plader der kan
modtages på genbrugspladserne.

◦ Det er tilføjet, at der maksimalt kan afleveres hvad der svarer til et trailerlæs
asbestholdige plader om dagen, og kun såfremt der er kapacitet til at modtage dem.
 

• Tilpasning af § 17 Ordning for indsamling af affald fra kommunale institutioner og
kommunale virksomheder.

◦ Hvor beskrivelsen af ordningen for indsamling af affald fra kommunale institutioner
og virksomheder, er tilpasset til den kommende renovationsordning der indføres i
efteråret 2022.

Det forventes, at der i høringsperioden bliver implementeret ny affaldsaktørbekendtgørelse
m.m. som netop har været i høring. Det betyder at lovgivningsparadigmet som ligger til grund
for regulativet i NSTAR, vil blive opdateret, og derfor kan der blive tekstmæssige ændringer,
efter høringsperioden.

Økonomi:
Ændringerne i Erhvervsaffaldsregulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart
Kommune.

Høring:
Udkastet til Erhvervsaffaldsregulativ sendes i 4 ugers offentlig høring,

Erhvervsaffaldsregulativet har ikke særlige konsekvenser for hverken ældre eller handicappede.

Klima & bæredygtighed:
Der er en tæt sammenhæng mellem affaldsmængder og klima. Erhvervsregulativet skal gerne
på bedst mulig måde understøtte erhvervs mulighed for affaldsforebyggelse, affaldssortering,

Side 5



håndtering og afsætning i en kommunal sammenhæng, og derfor har regulativet betydning for
klimaet, bl.a. i forhold til drivhusgasser og Cirkulær Økonomi.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022
Økonomiudvalget den 21. juni 2022
Byrådet den 27. juni 2022

Bilag:
Erhvervsaffaldsregulativ til høring 2022

Beslutning:
Anbefales.

Anna Poulsen Broen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.
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36 ERHVERVSAFFALDSREGULATIV TIL HØRING
2022
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Side 1  

§1 Formål m.v. 

 

 
Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i 
Middelfart Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø 
og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. 

 

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale 
affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe 
rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i 
forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 

 
 

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til 
materialenyttiggørelse. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal 
bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. 

 

 

 
 

§2 Lovgrundlag 

 
 
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 

Bekendtgørelse om affaldsregualtiver, -gebyrer og -aktører m.v. 
(affaldsaktørbekendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). 
 

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 
(batteribekendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen). 

 

 

 
 

§3 Definitioner 

 
 
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til 
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Side 2  

enhver tid gældende lovgrundlag. 

 

 

 
 

§4 Registrering af udenlandske virksomheder 

 

 
Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende 
aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af 
affaldsgebyr m.v. 

 

 

 
 

§5 Gebyrer 

 

 
Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt 
affaldsaktørbekendtgørelsen. 

 
 

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, 
der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens 
hjemmeside. 

 

 

 
 

§6 Klage m.v. 

 

 
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til 
affaldsaktørbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed 

 
 

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. 

 

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet 
fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 
 

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, 
hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige 
myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. 
Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, idet omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage 
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Side 3  

stilling til den pågældende sag. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig 
anledning til at rejse en tilsynssag. 

 

 

 
 

§7 Overtrædelse og straf 

 
 
Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde. 

 

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis 
overtrædelsen er begået 

 

forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 
 

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 
 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder 
ved besparelser. 

 

Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) 
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

 

 

 
 

§8 Bemyndigelse 

 

 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøforvaltningen til at træffe afgørelser 
efter dette regulativ. 

 

 

Ordningerne i dette regulativ forvaltes på kommunalbestyrelsens vegne af Teknik- og 
Miljøforvaltningen. 

 

§ 8.1 Dispensation 
 

Middelfart Kommune kan i øvrigt, hvor lovgivningen åbner mulighed for det, meddele 
dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. 

 

Det påhviler alle, der har dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ, at underrette 
Middelfart Kommune, hvis oplysningerne afgivet i forbindelse med dispensationen bliver 
ændret. 

 

§ 8.2 Forsøgsordning 
 

Middelfart Kommune kan tillade afvigelser fra dette regulativ, f.eks. til gennemførelse af 
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forsøgsordninger. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. 

Opsamlingsmateriel der opstilles i forbindelse med en forsøgsordning skal anvendes. 

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at visse affaldstyper skal afleveres adskilt fra det 
øvrige affald som forsøgsordning. 

 

§ 8.3 Driften af indsamlingsordninger 
 

Middelfart Kommune - Affald & Genbrug, står for driften af de kommunale 
indsamlingsordninger. 

 

Alle driftsmæssige henvendelser skal ske til: 

Affald & Genbrug 

Fynsvej 100 
 

5500 Middelfart 
 

Tlf. 8888 4850 

 

 

 

 
 

§9 Ikrafttrædelse 

 
 
Dette regulativ træder i kraft den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk]. 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 

 

Regulativ for erhvervsaffald 5. maj 2021 

 

 

 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. 

 

 
 

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen Kommunaldirektør  Steen Vinderslev 

 

 

 

 
 

§10 Ordning for husholdningslignende restaffald 
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Side 5  

 

 

§10.1 Hvad er husholdningslignende restaffald 

 

 
Husholdningslignende restaffald er restaffald, som er frembragt af virksomheder, og som i 
sammensætning svarer til restaffald fra private husholdninger. 

 

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Kildesorteret erhvervsaffald til genanvendelse eller materiale nyttiggørelse som f.eks. 
madaffald, pap, papir, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstil, samt småt elektronik 
og haveaffald er ikke husholdningslignende restaffald. 

 

Virksomheder har pligt til at sortere disse fraktioner til genanvendelse, inden det 
husholdningslignende restaffald bortskaffes ved brug af ordningen for husholdningslignende 
restaffald. 

 

Friturefedt og olie skal frasorteres og indsamles separat til genanvendelse/nyttiggørelse, og 
må ikke bortskaffes sammen med husholdningslignende restaffald eller komme i kloakken. 

 

 

 
 

§10.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle virksomheder i Middelfart Kommune, herunder kommunale 
institutioner. 

 

Endvidere gælder ordningen for festpladser og lignende, hvorfra der kan fremkomme 
husholdningslignende restaffald. 

 

 

 

 
 

§10.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Virksomheder kan håndtere husholdningslignende restaffald via virksomhedens 

småt forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres 

som husholdningslignende restaffald. Affaldet skal køres direkte til forbrænding og 
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må ikke køres til midlertidigt deponi. 

 

 

Husholdningslignende restaffald fra virksomheder skal på den enkelte producents ansvar og 
ved dennes foranstaltning holdes adskilt fra virksomhedens øvrige affald. 

 

Virksomheder i Middelfart Kommune, kan tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning 
for husholdningslignende restaffald. 

 

Virksomheder, som ikke benytter den kommunale indsamlingsordning for 
husholdningslignende restaffald, har pligt til at træffe aftale med en registreret transportør 
eller indsamler, der råder over egnet indsamlingsmateriel, om regelmæssig bortskaffelse af 
husholdningslignende restaffald fra erhverv. Affaldet skal minimum hentes én gang hver 14. 
dag. 
Affaldsproducenten/virksomheden skal kunne dokumentere, at der er indgået aftaler om 
renovation, samt at affaldet køres direkte til forbrænding på godkendt forbrændingsanlæg. 

 

Virksomheder, der benytter den kommunale indsamlingsordning for restaffald, er underlagt 
de samme retningslinjer, som husholdningerne omkring afhentning af restaffald, jf. regulativ 
for husholdninger. 

 

Ordningen er en henteordning med ruteindsamling. 
 

For virksomheder, der benytter den kommunale indsamlingsordning for 
husholdningslignende restaffald, opkræves gebyr efter opstillet beholdervolumen, og 
tømningsfrekvens jf. Middelfart Kommunes gebyrblad. 

 

 

 

 

§10.4 Beholdere 

 

 
Virksomheder, der er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for restaffald, er 
forpligtede til at anvende de beholdere/containere til det husholdningslignende restaffald, 
som stilles til rådighed af Affald & Genbrug, som en del af ordningen. 

 

Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og 
slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af virksomheden. Virksomheden 
er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 

 

 

To eller flere virksomheder kan, efter anmodning til kommunalbestyrelsen, dele beholdere til 
restaffald. 
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Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen 
træffer til sikring af beholdere. 

 

 

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at andet opsamlingsmateriel skal 
benyttes. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår herfor. 

 

 

 

 
 

§10.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Det er virksomhedens ejer, som er forpligtet til at sikre, at der er den nødvendige kapacitet 
tilstede på virksomheden, så uhygiejniske forhold ikke opstår. 

 

Kommunalbestyrelsen afgør om en beholder er overfyldt. 
 

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsle - pålægge, at der opstilles yderligere enheder, og/eller 
tømningsfrekvensen ændres, således, at overfyldning undgås. 

 

 

 
 

§10.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Beholdere skal til enhver tid være opstillet på egen matrikel. 

 

Dette kan dog fraviges, hvis to eller flere virksomheder, efter anmodning til 
kommunalbestyrelsen, deler beholddere til husholdningslignednde restaffald, jf. §10.4. 
Adgangsvej og staqndplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentingen af det 
husholdningslignende restaffald kan foretages forsvarligt uden risiko for arbejdsskader- og 
ulykker. 

 

 

 
 

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Affaldet skal emballeres i poser som anskaffes af virksomheden. 

 

 

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i 
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beholderen. 

 

 

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt, og uhygiejnisk affald 
skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade 
på personer eller på beholderen, eller opstå uhygiejniske forhold. 

 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis der 
inden tømningen bliver konstateret overfyldning eller fejlsortering som f.eks. elektronik 
affald, farligt affald, eller genanvendeligt affald. 

 

 

 

 
 

§10.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Det en den enkelte virksomheds ansvar, at beholderne er rene, så uhygiejniske forhold ikke 
opstår. 

 

 

 
 

§10.9 Afhentning af husholdningslignende restaffald 

 

 
Virksomheden skal træffe aftale med indsamler af husholdningslignende restaffald, så 
afhentning af affaldet sker regelmæssigt og mindst hver 14. dag. 

 

 

 
 

§10.10 Tilmelding/afmelding 

 

 
Virksomheder, der tilmelder sig den kommunale ordning vil blive faktureret med samme 
frekvens som husholdninger. 

 

Ved manglende betaling, efter gennemført rykkerprocedure, ophører ordningen, og 
beholderen hjemtages af Affald & Genbrug. 

 

 

 

 
 

§11 Ordning for genbrugsplads(-en eller -erne) 
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Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 

 

 
 

§11.1 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for virksomheder i og udenfor Middelfart Kommune, kommunale 
institutioner samt udenlandske virksomheder, der har ladet sig registrere hos Affald & 
Genbrug i Middelfart Kommune. 

 

 

 
 

§11.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne] 

 

 
Virksomheder har efter affaldsaktørbekendtgørelsen adgang til plads[-en eller -erne] i 
indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på 
køretøjet monteret trailer. 

 

Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges. 

 

 

Virksomheder har adgang til at aflevere samme typer sorteret affald som husholdningerne på 
genbrugspladserne. 

 

Virksomheder faktureres for hver gang, de kører ind på genbrugspladsen. 

Opkrævningen sker via nummerpladeaflæsning. Prisen er pr indkørsel, uanset affaldstype, og 
kan jf. gebyrbladet suppleres af en tillægstakst for enkelte affaldsfraktion. 

 

Priser fremgår af det altid gældende gebyrblad, der kan ses på Middelfart Kommunes 
hjemmeside. 

 

Indkørsler med biler på gule plader, knyttet op til et CVR- nummer hos Skat, bliver 
registreret som et erhvevsbesøg, og vil automatisk bliver faktureret. Hvis der er købt 
dagsbevis hos skat, der giver tilladelse til at bruge bilen til private formål, skal dagsbeviset 
vises til en genbrugsvejleder som dokumentation, mens bilen er på pladsen, og bilen vil 
derefter kunne fritages for fakturering i den periode, som dagsbeviset gælder. 
Hvis der afleveres privat affald i en specialindrrettet gulpladebil, der ifølge Skats regler må 
anvendes til private svinkeærinder, skal man også kontakte personalet for at få indkørslen 
fritaget. 

 

Biler med papegøjeplader, der er registreret til et cvr- nummer hos Skat, vil automatisk blive 
faktureret. Hvis der afleveres privat affald, skal man, mens bilen er på pladsen, kontakte en 
genbrugsvejleder på genbrugsstationen, som kan fritage besøget. 
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Biler med hvide plader, registreret til en privatperson, og biler med udenlandske 
nummerplader bliver ikke faktureret. Hvis der afleveres erhvervsaffald i en bil, der ikke er 
registreret til erhvervskørsel, eller er på undenlandske plader, er man, mens man er på 
pladsen, forpligtet til at gøre opmærksom på, at der afleveres erhvevsaffald, som skal 
faktureres og give de nødvendige oplysninger for, at fakturaen kan udstedes. 

 

Det er virksomhedens ansvar, at registreringer hos skat er opdaterede. Hvis oplysningerne 
ikke er korrekte, så der ikke sker fakturering, har den, der afleverer affaldet, pligt til at 
kontakte en genbrugsvejleder på pladsen, og gøre opmærksom på, at affaldet der afleveres, er 
erhvevsrsaffald og give de nødvendige oplysninger for, at fakturaen kan udstedes. 

 

 

 
 

§11.3 Sortering på genbrugsplads(-en eller -erne) 

 

 
Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[- 

 

en eller -erne] skal der efter affaldsaktørbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette 

for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads [-en eller -erne]. 

 
 

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på 
genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. 

 

Affald, der ikke kan modtages på Middelfart Kommunes genbrugspladser pga. mængde eller 
art, kan henvises til konkret behandling af kommunalbestyrelsen. 

 

Der kan maksimalt afleveres asbestholdige plader, svarende til et trailerlæs om dagen, og kun 
såfremt pladsen har kapacitet til at modtage det. 

 

Der kan ikke afleveres restaffald. 
 

Middelfart Kommune kan fastlægge begrænsninger på aflevering af affaldstyper og 
affaldsmængder på genbrugspladserne. Sådanne begrænsninger vil fremgå af Middelfart 
Kommunes hjemmeside. 

 

Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugspladserne er ikke tilladt, undtaget er dog de 
dertil indrettede områder, der fremgår ved skiltning og anden afmærkning. Konstateres der 
forsøg på klunsning, kan der indgives politianmeldelse for tyveri. 

 

Overtrædelse af ordens reglement, vejledning, retningslinjer eller regulativbestemmelser kan 
medføre bortvisning fra pladsen. Gældende ordensreglement og vejledning findes på 
middelfart Kommunes hjemmeside. 

 

Middelfart Kommune kan opkræve særgebyrer for dokumenterede ekstra omkostninger i 
forbindelse med håndtering af affald, der ikke er behandlet i overensstemmelse med 
retningslinjerne (Ordensreglementet, genbrugspladspersonalets anvisninger samt den til 
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enhver tid gældende lovgivning). F.eks. udgifter til oprydning, merudgifter i forbindelse med 
behandling af fejlsorteret affald m.m. 

 

 

 
 

§11.4 Vægtbegrænsning 

 

 
Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter 
affaldsaktørbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på 
genbrugsplads[-en eller -erne]. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, 
som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra 
husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. 

 

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørbekendtgørelsen en kvittering for det 
modtagne farlige affald. 

 

 

Hvis den samlede mængde farligt affald pr. år overstiger 200 kg. Anvises virksomhedens 
farlige affald til en anden godkendt modtager. 

 

Der er desuden følgende begrænsning på virksomhedernes aflevering af materialer på 
genbrugspladserne: 

 

Der må højst afleveres 1 m3 ren jord fra samme lokalitet. 

 

 

 

 
 

§12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald 

 

 
§12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald 

 

 
Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i 
affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald. 

 

 

Herunder for eksempel: 
 

Kemikalieaffald 

Olieaffald (som ikke er omfattet af genanvendelsesregisteret) 
Tungmetalholdigt affald 
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Asbestholdigt affald (F.eks. knækkede tagplader) 
PCB holdigt affald jvf. § 20 
Klinisk risikoaffald jvf. § 13 

Affald fra tømningsordninger for olie- og benzinudskillere, jvf. § 18 
Træ imprægneret med kreosot og arsen 
Medicinrester 

 

Foruden eksplosivt affald omfatter ordningen heller ikke farligt affald, der er omfattet af 
særlig regulering, for eksempel: 

 

Elektriske og elektroniske produkter 
Bærbare batterier og akkumulatorer 
Radioaktivt affald 
Ammunition 
Udtjente køretøjer 
Flyveaske 
Shredderaffald 
Fyrværkeri 
Airbags 

 

 

 
 

§12.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle virksomheder, herunder kommunale institutioner i Middelfart 
Kommune. 

 

 

 
 

§12.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ordningen består af 3 dele: 

 

1. En indsamlingsordning i form af en bringeordning for maks. 200 kg. farligt affald pr. år 
på genbrugspladserne jvf. § 11.4 

2. En fælleskommunal indsamlingsordning i form af henteordning for klinisk risikoaffald 
(jvf. § 13) og for affald fra olie- og benzinudskillere, jvf. § 18. 

3. En anvisningsordning for øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald. 
 

Affaldsproducenten skal benytte en registreret transportør og affaldsbehandler, der er 
miljøgodkendt til transport og behandling af farligt affald. 

 

 

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt 
emballeret. 
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Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer: 
 

Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. 
Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet 
eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. 
Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig 
måde. 
Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. 

 

 

Opbevaringen skal følge retningslinjerne: 
 

Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund 
uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. 
Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud 
på den beholder, der indeholder den største mængde. Kan oplagspladsen ikke tilkøres 
direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted 
på eller ved virksomheden, som kan tilkøres. 
Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at 
spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal være placeret på 
virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til 
stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning. 

 

 

Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder: 
 

Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende 
affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås. 
Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med 
sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk. 
Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en 
konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. 
Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. 
Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt 
underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må 
ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 

 

 

Virksomheder skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen 
tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse 
med bilags listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

 

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres. Mindre mængder skal 
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afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt. 

 

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en 
godkendt affaldsmodtager. 

 

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller 
blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald. 

 

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt 
emballeret. 

 

 

 

 
 

§13 Ordning for klinisk risikoaffald 

 

 
§13.1 Hvad er klinisk risikoaffald 

 

 
Klinisk risikoaffald omfatter affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko 
ved håndtering, f.eks. : 

 

Skærende og stikkende genstande, der har været brugt i patientpleje eller behandling. 
Affald fra patienter, som er isolerede 
Smitteførende affald 
Vævsaffald 

 

Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i patientpleje eller behandling, er 
f.eks. kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle, dråbekamre og andet, der kan 
penetrere hud. Derudover er reagensglas, skår o.l., der indeholder blod, pus eller rester af 
vævsvæske, samt laboratorieglasvarer forurenet med blod, pus og vævsvæsler, 
hæmoglobinkuvetter, hårrør og pipetter omfattet. 

 

Smitteførende affald og affald, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra 
diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr, f.eks.: 

 

Petriskåle o.l. som indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer. 
Drænflasker o.l. med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan udtømmes før 
bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret. 
Meget vådt engangsmateriel (Som vil dryppe, hvis det sammen presses), hvor væden 
udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, eksempelvis forbindinger, 
afdækninger, operationsservietter. 
Alle vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer. 
Affald fra patienter som er isolerede, med mindre kendskab til sygdommens 
smittemåde gør, at risikoen ved håndtering må anses for minimal. 
Rester af ikke-dræbt vaccine. 

Side 23



Side 15  

Vævsaffald af alle genkendelige vævs- og legemsdele samt andet affald, er affald, hvor 
uigenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske grunde, f.eks.: 

 

Moderkager og aborter, amputerede legemsdele. 
Vævsprøver- herunder også vævsprøver i formalin. 
Visse typer vævsaffald- som på grund af stikkende (F.eks. knoglesplinter) eller 
vævsholdige/dryppende karakter (f.eks. moderkager) kan udgøre en risiko. 
Vævsaffald, der må karakteriseres som risikoaffald/farligt affald kan håndteres sammen 
med vævsaffald i øvrigt. 

 

 

 
 

§13.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle virksomheder og kommunale institutioner i 
Middelfart Kommune, herunder f.eks. sygehuse, fødeklinikker, laboratorier og 
behandlingsinstitutioner, plejecentre (ikke private hjem), hjemmeplejeordninger, læge- og 
tandlægeklinkker, speciallæger, skønheds- og hudplejere, praktiserende jordmødre, tatovører, 
piercere, akupunktører, fodplejere, landbrug med dyrehold m.fl. 

 

Enhver producent af klinisk risikoaffald har pligt til at benytte ordningen for kliniske 
risikoaffald. 

 

 

 
 

§13.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog 
mindst 1 gang årligt. 

 

 

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinier: 
 

Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller 
lignende. 
Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader 
produktionsstedet. 
Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i 
gennemsigtige egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke 
indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, 
før affaldet forlader produktionsstedet. 
Vævsaffald skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller 
lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader 
produktionsstedet. Vævsaffald skal behandles ved forbrænding på godkendt 
forbrændingsanlæg. 
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Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk 
risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne herfor. 

 

Her kan f.eks. fastsættes krav til nedkøling, mærkning og behandling af affaldet. 

 

 

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden. 

 

 

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal 
virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald. 

 

 

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre 
kvalitet, så den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, 
egnet emballage. 

 

 

Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager 
skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske 
forhold. 

 

 

Den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald administreres af Modtagestation 
Syddanmark I/S (MOTAS). 

 

Vejlbyvej 21 
 

7000 Fredericia 
 

Tlf. 76 20 1300 

Mail: mail@motas.dk 
 

Klinisk risikoaffald skal emballeres efter følgende retningslinjer: 
 

Ved emballering, der alene eller i kombination med anden emballage udgør 
transportemballagen, må kun benyttes de af Motas leverede emballager. 
Ved emballering, der ikke indgår i transportemballagen, kan benyttes anden end den af 
Motas leverede emballager. 

 

Opbevaringsemballage skal: 
 

Mærkes med gul markering og være mærket "klinisk risikoaffald" 

Mærkes inden ibrugtagning for at undgå misforståelser under kildesortering og ved 
afhentning. 
Pakkes, så den kan lukkes uden sammenpresning af affaldet. 
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Transportemballagen skal mærkes med: 
 

Dato, navn og telefonnummer på affaldsproducenten. 
Navn på den for emballeringen ansvarlige person. 
Affaldstype samt produktionssted. 

 

Opbevaring og intern håndtering af klinisk risikoaffald skal foregå på en sådan måde, at 
beskadigelsen af emballagen undgås. 

 

Klinisk risikoaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. 
 

Middelfart Kommune kan fastsætte frekvensen for afhentning af klinisk risikoaffald. 

Frekvensen fastsættes så gener som lugt og unødigt oplag undgås. 

Ved fastsættelse af frekvensen tages der hensyn til efterfølgende opholdstid under transport 
og behandling. 

 

Når klinisk risikoaffald behandles internt, for eksempel på eget forbrændingsanlæg eller 
autoklaveanlæg, stilles der ikke særlige krav til emballager. Ved håndteringen skal affaldet 
dog opsamles forsvarligt i egnede tætte emballager for at sikre hygiejniske forhold. 

 

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 

 

 

 

 
 

§14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald 

 

 
§14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald 

 

 
Ordningen omfatter ikke-genanvendeligt PVC-affald, som f.eks. vinylgulve, presenninger, 
plastslanger, gummimåtter, regntøj og arbejdsstøvler af PVC. 

 

Ikke-genanvendeligt PVC affald skal holdes adskilt fra virksomhedens øvrige affald. 

 

 

 
 

§14.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle virksomheder og kommunale institutioner i Middelfart Kommune. 
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§14.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ikke-genanvendeligt PVC affald skal deponeres. Affaldet skal derfor enten afleveres på en af 
kommunens genbrugspladser i de rette containere dertil, eller afleveres til deponering på 
Odense Nord Miljøcenter. 

 

 

 

 

§15 Ordning for forbrændingsegnet affald 

 

 
§15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald 

 

 
Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet 
affald i affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet 
affald i affaldsbekendtgørelsen. 

 

F.eks: 
 

Ikke genanvendeligt pap og papir, samt beskidt pap og papir 
Ikke genanvendelige sammensatte materialer 
Træ som ikke kan genanvendes 

 

Undtaget fra reglerne om forbrænding er biomasseaffald, emballagetræ samt brændbart 
affald, som det efter lovgivningen er forbudt at brænde eller som ved forbrænding kan give 
anledning til miljømæssige problemer - f.eks. træ imprægneret med kreosot og arsen. 

 

 

 
 

§15.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle virksomheder og kommunale institutioner i Middelfart Kommune. 
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§15.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 

 

 

 

Forbrændingsegnet affald modtages som småt brændbart affald og stort brændbart affald i 
følgende størrelser: 

 

Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal 
længde på 100 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 100 x 50 cm x 50 cm. 
Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal 
længde på 300 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 300 x 125 x 20 cm og en 
vægt på maks. 80 kg. 

 

 

Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene 
til småt eller stort brændbart affald eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, 
skal virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for 
forbrændingsegnet affald. 

 

 

Forbrændingsegnet affald fra Middelfart Kommune, anvises til forbrænding på Energnist, 
Bronzevej 6, 6000 Kolding, eller til kommunens genbrugspladser. 

 

Ved tvivl, kontakt Middelfart Kommunes Miljøafdeling på tlf. 8888 5500. 

 

 

 

 

 
 

§16 Ordning for deponeringsegnet affald 

 

 
§16.1 Hvad er deponeringsegnet affald 

 

 
Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i 
affaldsbekendtgørelsen. 
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Ved deponeringsegnet affald, forstås affald, der ikke kan frasorteres som kan anvendelige 
materialer, og heller ikke er forbrændingsegnet eller farligt. 

 

Det kan f.eks. være: 
 

Ubrændbart affald som asbestholdige plader, eller mineraluld der ikke kan 
genanvendes. 
Ikke forbrændingsegnet affald som f.eks. blød PVC 

Andet affald som ikke kan/må genanvendes eller brændes, bl.a. tungmetalforurenet 
affald. 

 

Flydende affald, brandfarligt/brandnærende affald, eksplosivt eller ætsende affald, samt 
affald der ikke er forbehandlet må ikke deponeres. 

 

 

 
 

§16.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle virksomheder og kommunale institutioner i Middelfart Kommune. 

 

 

 
 

§16.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 

 

 
 

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering: 

Affald i flydende form, dog ikke slam. 

Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt 
eller ætsende, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 3. 
Klinisk risikoaffald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 18. 
Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter. 
Ituskårne dæk. 

Affald der ikke har været underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling inden 
deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil 
nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. 
Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen. 

Affald, som er indsamlet særskilt til forberedelse til henblik på genbrug og 
genanvendelse med undtagelse af affald, som hidrører fra efterfølgende behandling af 
det særskilt indsamlede affald, for hvilket deponering giver det bedste miljøresultat. 
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Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlæg. 

 

 

Virksomheden skal aflevere affaldet til Odense Nord Miljøcenter eller på kommunens 
genbrugsstation. 

 

 

 

 

 

 
 

§17 Ordning for Indsamling af affald fra kommunale 

institutioner og kommunale virksomheder 

 

 
§17.1 Hvad er omfattet af ordningen for kommunale institutioner og 

kommunale virksomheder 

 

 
Ordningen for kommunale institutioner og kommunale virksomheder svarer til hente- 
ordningen for kommunens husholdninger. 

 

De affaldstyper, som ikke er omfattet af den kommunale henteordning, skal afleveres på 
kommunens genbrugspladser, efter samme vilkår som erhvervsvirksomheder. 

 

Affaldet skal sorteres og håndteres i overensstemmelse med Middelfart Kommunes 
Erhvervsaffaldsregulativ. 

 

 

 
 

§17.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Alle kommunale virksomheder/institutioner i Middelfart Kommune. 

 

 

 
 

§17.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ordningen svarer til de henteordninger, som gælder for kommunens husholdninger, og er 
beskrevet i Middelfart Kommunes regulativ for husholdningsaffald. 
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De kommunale institutioner og kommunale virksomheder skal sortere og håndtere disse 
affaldstyper, som det er beskrevet i regulativ for husholdningsaffald. 

 

Ordningerne kan benyttes på samme vilkår, som for husholdningerne i Middelfart 
Kommune. Der kan kun udleveres materiel til indsamling af farligt affald, 
svarende til det, der indgår i ordningen til husholdninger.   

 

 

 
 

§17.4 Gebyr 

 

 
Der opkræves gebyr i henhold til Middelfart Kommunes gebyrblad, hos de kommunale 
institutioner og kommunale virksomheder, der er omfattet af ordningen. 

 

 

 

 
 

§18 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere 

 

 
§18.1 Hvad er affald fra olie- og benzinudskillere 

 

 
Affald fra tømning af olie- og benzinudskillere er klassificeret som blandet farligt affald og 
består af, f.eks. sand, olie, benzin og vand. 

 

Olie- og benzinudskillere skal etableres overalt, hvor der under normal drift forekommer 
olie- og benzinholdigt afløbsvand, og hvor der er risiko for benzin- og oliespild. 

 

Etablering af olie- og benzinudskillere kræver en spildevandstilladelse og retningslinjerne for 
dimensionering og drift af olieudskilleranlæg skal følges. 

 

 

 
 

§18.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Enhver bruger af olie- og benzinudskillere i Middelfart Kommune har pligt til at benytte 
ordningen for olie- og benzinudskillere. 

 

Ordningen gælder for alle olie- og benzinudskillere med tilhørende magasinbrønde og 
sandfang, der er etableret hos virksomheder samt offentlige og private institutioner i 
Middelfart Kommune. 
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I tvivlstilfælde afgør Middelfart Kommune, om olie- og benzinudskilleren er omfattet af 
ordningen. 

 

Anvendes olie- og benzinudskilleren ikke, kan Middelfart Kommune give tilladelse til, at den 
afblændes, sløjfes eller bypasses. 

 

Olie og benzinudskilleren skal derefter afmeldes fra indsamlingsordningen. 

 

 

 
 

§18.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ordningen for olie- og benzinudskillere er en fælleskommunal indsamlingsordning i form af 
en henteordning, som administreres af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS). 

 

Al henvendelse omkring driftsmæssige forhold skal ske til: 

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS). 

Vejlbyvej 21 
 

7000 Fredericia 
 

Tlf: 7620 1300 
 

Mail: mail@motas.dk 
 

Tømning og kontrol 
 

Ordningen omfatter begrænset kontrol af de omfattede olie- og benzinudskillere med 
tilhørende magasinbrænde og sandfang, tømning af disse samt nyttiggørelse eller 
bortskaffelse af det affald, der opstår i forbindelse hermed. 

 

Ved begrænset kontrol forstås en begrænset driftsmæssig kontrol, hvorved olie- og 
benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang undersøges for mængden af udskilt olie/benzin 
og bundslam, samt kontrol af korrekt vandstand og umiddelbart synlige tegn på skader eller 
utætheder. 

 

Minimum 1 gang årligt foretages måling og registrering af udskilte affaldsmængder i olie- og 
benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang samt oplysninger om synlige fejl og mangler. 

 

Enhver udskiller med tilhørende magasinbrønde og sandfang, der er omfattet af ordningen 
skal være tilmeldt ordningen med en frekvens på minimum en årlig kontrol, dog således, at 
kommunen kan fastsætte forskellige tømnings/kontrolfrekvenser på henholdsvis udskillere, 
magasinbrønde og sandfang. 

 

Bundtømning foretages minimum en gang hvert 3. år. 
 

Middelfart Kommune kan efter behov ændre den planlagte tømnings/kontrolfrekvens efter 
forudgående varsel på 4 uger til affaldsproducenten/ejeren af olie- og benzinudskilleren. 
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Normaltømning 
 

Ved udskilt olie/benzinlag i udskilleren foretages normaltømning. 
 

Ved normaltømning forstås, at udskilt olie/benzin opsuges fra overfladen af 
udskilleren/magasinbrønden. 

 

Bundtømning 

Ved udskilt bundslam i udskilleren foretages en bundtømning. Ved bundtømning forstås, at 
udskilleren tømmes helt, og udskilt bundslam opsuges fra bunden af udskiller/magasinbrønd 
og/eller tilhørende sandfang. 

 

Kontrolrapport efter besøg 
 

Affaldsproducenten modtager en rapport efter besøg indeholdende observationer om: 

Målt indhold af udskilt olie og bundslam 

Vandstanden i udskilleren 

Sandfang før udskilleren 

Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand 

Opsuget affaldsmængde 

Ved fejl eller mangler på udskiller/magasinbrønd og sandfang har affaldsproducenten og 
MOTAS pligt til, at informere kommunen herom. 

 

Bundtømning af udskilleren og det foranstående sandfang skal ske efter behov- dog 
minimum hvert 3. år. 

 

Der kan dog stilles skærpede indretnings- og driftsmæssige vilkår for olie- og 
benzinudskillere i en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 for 
virksomheden. 

 

Affaldsproducentens pligter 
 

Affaldsproducenten skal anvise/anlægge de fornødne adgangsveje, samt sikre 
hensigtsmæssige arbejdsforhold for personer og materiel i forbindelse med kontrol og 
tømning af udskiller, magasinbrønd og sandfang. Dæksler og lignende skal være synlige og 
ført op til terrænhøjde, samt være let aftagelige. 

 

Affaldsproducenten skal føre løbende kontrol med, at udskiller, magasinbrønd og sandfang 
fungerer efter hensigten, og påse, at olie- og benzinudskilleren altid er vandfyldt. 

 

Affaldsproducenten er ansvarlig for, at olie- og benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang 
fungerer efter hensigten. 

 

Affaldsproducenten er ansvarlig for, at udskilleren straks fyldes med vand efter tømning. 
 

Hvis den planlagte tømningsfrekvens ikke er tilstrækkelig, skal affaldsproducenten 
rekvirere ekstra tømning hos MOTAS. 
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Affaldsproducenten skal, uanset tømningsfrekvens, senest når udskilleren har opbrugt 70 % 
af sin kapacitet eller i henhold til vilkårene i en meddelt udledningstilladelse, rekvirere 
tømning hos MOTAS. 

 

For udskillere, der er omfattet af bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og 
grundvandsforurening fra benzin- og deselanlæg og som modtager afløbsvand fra en 
påfyldningsplads og tillige er uden magasinbrønd, skal affaldsproducenten dog rekvirere 
tømning senest, når udskilleren har opbrugt 30% af sin kapacitet. 

 

Olie- og benzinudskillere, der anvendes som sikkerhed mod forurening ved samlet spild på 
f.eks. tankanlæg og påfyldningspladser, skal tømmes efter enhver tilførsel af olie eller 
benzin. 

 

Administrative bestemmelser 
 

Middelfart Kommune kan i særlige tilfælde foranledige ekstra tømning af en udskiller med 
tilhørende magasinbrønd og sandfang på affaldsproducentens regning. 

 

Middelfart Kommune tilmelder og afmelder udskillere, magasinbrønd og sandfang til 
indsamlingsordningen. 

 

Gebyrer 
 

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 

Uheld 
 

Hvis der opstår en forurening fra olie- og benzinudskilleren, skal virksomheden straks 
standse forureningen og kontakte Middelfart Kommune. 

 

Yderligere information kan findes på MOTAS hjemmeside, www.motas.dk 

 

 

 

 
 

§19 Ordning for Bygge- og anlægsaffald 

 

 
§19.1 Hvad er Bygge- og anlægsaffald 

 

 
Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag 
med listen over affald (EAK-Koder) 

 

Bygge- og anlægsaffald er affald fra f.eks. nybyggerier, ombygninger, renoveringer, 
nedrivninger, vejarbejder, lednings og andre anlægsarbejder. 
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§19.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen for bygge- og anlægsaffald gælder for alle virksomheder og kommunale 
institutioner i Middelfart Kommune. 

 

Ordningen gælder desuden for virksomheder beliggende udenfor Middelfart Kommune, for 
så vidt angår opgaver på ejendomme i Middelfart Kommune, hvor virksomheden producerer 
bygge- og anlægsaffald fj. §19.1. 

 

 

 
 

§19.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ordningen omfatter affald, som opstår i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt, mf. jf. 

§19.1 eller som frasorteres i forbindelse med håndteringen af affaldet. 
 

Ordningen er en bringeordning, hvor bygge- og anlægsaffald, enten skal bringes til et 
godkendt modtageanlæg, eller til en af kommunens genbrugspladser. 

 

Ved afleveringen på en af kommunens genbrugspladser, skal affaldet sorteres efter gældende 
modtageregler og placeres i de anviste containere/båse. 

 

Dokumentation for screening og evt. kortlægning fremsendes til Middelfart Kommune i 
forbindelse med anmeldelse af byggeaffald fra bygge- og eller anlægsaktiviteter, senest 14 
dage før arbejdet ønskes påbegyndt. Se nærmere beskrivelse af reglerne på Middelfart 
Kommunes hjemmeside. 

 

Bygherre er ansvarlig for at anmeldelsen er ajour, og at transportøren får udleveret den senest 
ajourførte anmeldelse med dertilhørende løbenummer. 

 

Blanketter til brug for screening og anmeldelse af byggeaffald skal udfyldes via den digitale 
løsning i Byg og Miljø, eller på Middelfart Kommunes hjemmeside. 

 

 

 

 
 

§20 Ordning for PCB-holdigt affald 

 

 
§20.1 Hvad er PCB-holdigt affald 
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PCB (PolyChlorerede Biphenyler) er en gruppe miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som 
blandt andet har været anvendt i visse byggematerialer i perioden fra ca. 1950-1977, 
hvorefter anvendelsen af PCB i byggematerialer blev forbudt. Al anvendelse af PCB blev 
forbudt 1. november 1986. 

 

I byggebranchen er PCB hovedsageligt blevet anvendt i termoruder, fugemasse, lim og 
betonmaling. 

 

PCB har også været anvendt i elektronisk udstyr med transformatorer og kondensatorer, 
f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper fra perioden 
1950-1986. 

 

 

 
 

§20.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen er gældende for alle virksomheder i Middelfart Kommune. 

 

 

 
 

§20.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Anvisningsordning 

 

Ordningen for PCB-holdigt affald er en anvisningsordning, hvor PCB-holdigt affald anvises 
afhængigt af indholdet af PCB, jf. affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen. 

 

Kontakt Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen for spørgsmål omkring 
grænseværdier. 

 

Middelfart Kommune skal kontaktes inden renovering/nedrivning igangsættes, hvor der kan 
forekomme PCB. 

 

Sortering 
 

I henhold til gældende regler for håndtering af affald påhviler det affaldsproducenten at 
kildesortere affaldet. Kildesorteringen skal foregå, så der ikke sker sammenblanding eller 
kvalitetsforringelse af affaldet. 

 

Modtageanlægget kan opstille nærmere retningslinjer for sorteringen og "renheden" af det 
materiale der modtages. 

 

Det er den affaldsproducerende virksomhed, der er ansvarlig for at sikre, at PCB-holdigt 
affald frasorteres og håndteres korrekt i forbindelse med nedrivning eller renovering af 
bygninger. 
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Opsamling og opbevaring. 
 

PCB-holdigt affald skal opbevares i lukkede containere eller spændelågsfade, så udvaskning 
og spredning af støv m.v. undgås. 

 

Modtageanlæggets eller transportørens anvisning skal følges. 
 

Indsamling og transport 
 

Affaldsproducenten skal benytte en registreret transportør eller indsamler, der er godkendt til 
formålet. PCB-forurenet farligt affald klassificeres og transporteres i henhold til ADR- 
konventionen (transport af farligt gods). 

 

Modtageanlæg 
 

PCB-holdigt affald skal bortskaffes til modtageanlæg, der er godkendt til at modtage den 
pågældende affaldstype. 

 

Mindre mængder PCB-holdigt affald kan afleveres på Middelfart Kommunes 
genbrugspladser. 

 

Gebyrer 
 

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 

 

 

 
 

§21 Ordning for afbrænding af have/parkaffald 

 

 
§21.1 Hvad er Have/parkaffald 

 

 
Ved have/parkaffald forstås grene og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, 
naturplejeaktiviteter m.m. 

 

 

 
 

§21.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for virksomheder i Middelfart Kommune, som producerer have/parkaffald, 
f.eks. gartnerier og ansvarlige for naturplejeaktiviteter. 
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§21.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Afbrænding af have/parkaffald hos den enkelte affaldsproducent er som udgangspunkt 
forbudt. 

 

Der kan gives tilladelse til afbrænding af eget have- og parkaffald til f.eks. gartnerier og 
ansvarlige for naturplejeaktiviteter, på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt. 
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Information til kommuner om kontaktperson: 
Navn: Tine Veng Basse 
E-mail:Tine.vengbasse@middelfart.dk  
Tlf. nr.: 8888 4858 
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37. Regulativ for husholdningsaffald 2022

Sagsnr.: 2022-008036 Sagsbehandler: Karen Lübben Åben

Præsentation:
Middelfart Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal revideres i forbindelse med
implementering af ny indsamlingsordning for plastaffald, mad- og drikkekartonaffald samt farligt
affald. Der er udarbejdet et udkast til nyt regulativ, som ønskes sendt i 4 ugers høring.

Forvaltningen foreslår:

• At Byrådet godkender udkast til regulativ og sender det i 4 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:
Middelfart kommunes nuværende regulativ for husholdningsaffald blev vedtaget af
kommunalbestyrelsen i december 2019. Regulativet fastsætter reglerne for håndtering af
husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Middelfart Kommune.

Regulativet følger et fastsat paradigme, som fremgår af den til enhver tid gældende
affaldsaktørbekendtgørelse, og skal udarbejdes i den Nationale Affaldsdatabase for
affaldsregulativer - NSTAR

I oktober 2022 indføres en ny indsamlingsordning for plastaffald, mad- og drikkekartonaffald
samt farligt affald. Hertil er der givet mulighed for at afhænde tekstilaffald på
genbrugspladserne. Derfor skal det gældende regulativ ændres, således regulativet også
omfatter reglerne for håndtering af de nye indsamlingsordninger.

Siden vedtagelse af det gældende regulativ er lovgrundlaget ændret, således der både er
vedtaget en ny affaldsbekendtgørelse og ny affaldsaktørbekendtgørelse. Som følge heraf er hele
regulativet gennemgået og tilrettet i forhold til nye bestemmelser og et nyt paradigme i
affaldsaktørbekendtgørelsen.

Hertil er der ændringer til husholdningsregulativet, der bl.a. omfatter mængdebegrænsninger
for modtagelse af asbestholdige tagplader og jord på genbrugspladserne:

• Der må maksimalt afleveres 1 m3 ren jord pr. besøg
• Der må maksimalt afleveres, hvad der svarer til et trailerlæs asbestholdige plader om

dagen, og kun såfremt der er kapacitet til at modtage dem.

Det forventes, at der i høringsperioden bliver implementeret en ny affaldsaktørbekendtgørelse,
som netop har været i høring. Det betyder at lovgivningsparadigmet, som ligger til grund for
regulativet i NSTAR, vil blive opdateret, og derfor kan der blive tekstmæssige ændringer, efter
høringsperioden.

 

Økonomi:
Vedtagelse af regulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:
Regulativet sendes i offentlig høring i 4 uger, herunder ved Ældre- og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:
Implementering af de nye indsamlingsordninger er en del af målopfyldelsen af klimaaftalen, som
blev indgået af de fleste partier i Folketinget i juni 2020. 
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Målet er at øge genanvendelsen af affald, minimere mængden af affald til forbrænding og taler
ind i en dansk og europæisk målsætning og handlingsplan for cirkulær økonomi og bedre
ressourceudnyttelse.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022
Økonomiudvalget den 21. juni 2022
Byrådet den 27. juni 2022

Bilag:
Husholdningsregulativ til høring maj 2022
Bilag til Middelfart Kommunes Husholdningsregulativ 2022

Beslutning:
Godkendt.

Anna Poulsen Broen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.
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§1 Formål 

 

 
Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra 
alle borgere og grundejere i Middelfart Kommune med henblik på at forebygge forurening, 
uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at 
fremme genanvendelse af affald. 

 

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale 
affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe 
rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i 
forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 

 

 

 
 

§2 Lovgrundlag 

 
 
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører 
m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen) 

 

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). 
 

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 
(batteribekendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 

 

 

 
 

§3 Definitioner 

 

 
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til 
enhver tid gældende lovgrundlag. 
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Derudover gælder følgende definitioner: 
 

1. Husholdninger: Alle helårsboliger og fritidsboliger, samt beboelse i institutioner og 
ejendomme med blandet bolig og erhverv, f.eks. parcelhuse, række- og dobbelthuse, 
lejligheder, kollegier, sommerhuse, kolonihaver, landbrugsejendomme, plejehjem og 
andre institutioner, hvor beboerne har folkeregisteradresse på ejendommen. Ved en 
husholdning forstås ikke boliger og beboelsesrum, der er beregnet til tidsbegrænset 
ophold som en del af en erhvervsvirksomhed eller offentlig serviceydelse - f.eks. 
hoteller og kursusejendomme. 

2. Grundejer: En grundejer er dén, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller 
den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses 
andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer. 

3. Repræsentant: En repræsentant er grundejerens repræsentant Repræsentanten kan f.eks. 
være en administrator eller vicevært, godkendt af ejeren. 

4. Lejer: Er en person, som ved lejekontrakt har rådighed over ejendommen. 

5. Bringeordning: Ordning hvor den enkelte husholdning selv skal aflevere affaldet ved 
indsamlingsstederne, f.eks. på en genbrugsplads, som beskrevet i dette regulativ. 

6. Henteordning: Ordning hvor affaldet indsamles ved den enkelte ejendom eller ved et 
husstandsnært afhentningssted, f.eks. i Middelfart midtby eller i sommerhusområder. 

7. Husstandsnær indsamling: Indsamling af affald fra flere boliger, hvor beholderne er 
placeret på en fælles plads i rimelig gåafstand fra boligerne. 

8. Afhentningssted: Dér hvor beholderen står på tømmedagen, når 
renovationsmedarbejderen afhenter beholderen til tømning. 

9. Standplads: Dér, hvor beholderen står på egen grund, ved dagligt brug. Ved offentligt 
tilgængelige affaldsløsninger er standpladsen dog på offentligt areal. 

10. Individuelle affaldsløsninger: Affaldsløsninger, hvor hver enkel husholdning har egne 
beholdere (eget opsamlingsmateriel) placeret på egen matrikel. 

11. Fælles affaldsløsning ("fællesløsning"): Affaldsløsning, hvor flere husholdninger har 
fælles mobile affaldsbeholdere (opsamlingsmateriel eller stationært 
opsamlingsmateriel) f.eks. ved etageejendomme eller offentligt tilgængelige 
affaldsbeholdere o.l. 

12. Sommerhusområder: Sommerhuse beliggende i områder, der er udlagt til sommerhuse 
efter planlovens bestemmelser (kommuneplan mv.), samt sommerhuse, ferielejligheder 
og fritidshuse i større områder udlagt til ferie og fritidsformål. 

13. Ekstra sæk: Plastsæk med særlig mærkning, der sælges af Middelfart Kommune i 
henhold til kommunens takstblad. Til brug ved indsamling af ekstra restaffald i 
forbindelse med henteordningen for restaffald. 

14. Mobile affaldsbeholdere: Ved mobile affaldsbeholdere forstås to-, tre- og firehjulede 
affaldsbeholdere samt plastsække (plastsække anvendes kun undtagelsesvis og efter 
godkendelse). 

15. Stationært opsamlingsmateriel: Er delvist nedgravede beholdere, helt nedgravede 
beholdere og kuber, der tømmes med kranbil. 

 

 

 
 

§4 Gebyrer 

 
 
Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt 
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affaldsaktørbekendtgørelsen. 
 

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, 
der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Middelfart 
Kommunes hjemmeside. 

 

 

 
 

§5 Klage m.v. 

 

 
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til 
affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, 
hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentligt 
myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. 
Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. 

 

 

 
 

§6 Overtrædelse og straf 

 
 
Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde. 

 
 

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis 
overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen 
er: 

 

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 

 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder 
ved besparelser. 

 

 

§7 Bemyndigelse 

 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Miljø- og Energiudvalget til at træffe afgørelser efter 
dette regulativ. 
Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknik- og Miljøforvaltningen til at træffe 
afgørelser efter dette regulativ. 

 

Alle borgere og grundejere har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger samt 
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følge en konkret anvisning givet af Middelfart Kommune. 
 

Middelfart Kommune afgør i tvivls tilfælde hvornår enkeltliggende sommerhuse er en del af 
et sommerhusområde. 

 

Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej, der benyttes til afhentning affald på en 
ejendom, herunder hvad der er nærmeste tilkørselsmulighed. 

 

Middelfart Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der er korrekt afhentningssted og placering 
af beholdere. 

 

Middelfart Kommune afgør, hvad den nødvendige beholder kapacitet er på en ejendom. 

Middelfart Kommune afgør, om en beholder er overfyldt. 

Middelfart Kommune kan i forbindelse med nyopførelse af ejendomme i boligområder o. 
lign. afgøre hvilket opsamlingsmateriel, ejendommen skal benytte, herunder at en grundejer 
skal indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel til opsamling af affald på sin 
ejendom. 

 

Middelfart Kommune kan etablere offentlige tilgængelige fælles affaldsløsninger. 
 

Middelfart Kommune kan beslutte, at en husholdning (ejendom) skal tilsluttes en offentlig 
tilgængelig fælles affaldsløsning. 

 

Middelfart Kommune beslutter, hvor en offentlig tilgængelig affaldsløsning skal placeres. 
 

Hvis en grundejer på eget initiativ ønsker at etablere helt eller delvist nedgravede beholdere, 
skal udformning og placering ske efter anvisning fra Middelfart Kommune, så det sikres, at 
tømning er mulig. 

 

Det er muligt for borgere, boligforeninger, grundejerforeninger og sommerhuse at ansøge om 
at etablere fælles affaldsløsninger på egen grund, efter forudgående ansøgning til Middelfart 
Kommune. Ved etablering af fælles affaldsløsninger kan Middelfart kommune stille krav til 
afstanden mellem dem berørte husholdninger og opsamlingsmateriellets standplads. 

 

Middelfart Kommune kan efter skriftlig ansøgning dispensere fra tilslutningspligten til den 
kommunale indsamlingsordning jf. § 9. 

 

Middelfart Kommune kan i øvrigt, hvor lovgivningen åbner mulighed for det, meddele 
dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. Det påhviler alle, der har dispensation fra 
bestemmelserne i dette regulativ, at underrette Middelfart Kommune, hvis oplysningerne 
afgivet i forbindelse med dispensationen bliver ændret. 

 

§ 7.1 Forsøgsordninger 
 

Middelfart Kommune kan tillade afvigelser fra dette regulativ, f.eks. til gennemførelse af 
forsøgsordninger. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. 

 

Middelfart Kommune kan bestemme, at visse affaldstyper skal afleveres adskilt fra det øvrige 
affald som forsøgsordning. 

 

§ 7.2 Drift af indsamlingsordninger 
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Middelfart Kommune, Affald & Genbrug, står for driften af affaldsordningerne. 

Alle driftsmæssige henvendelser skal ske til: 

Middelfart Kommune, Affald & genbrug 

Fynsvej 100, 5500 Middelfart 

Hjemmeside: www.middelfart.dk/affald 

mail: affaldoggenbrug@middelfart.dk 

Tlf. nr: 8888 4850 

 

 

 

 

§8 Ikrafttrædelse 

 
 
Regulativet træder i kraft den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk]. 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 

 
 

Regulativ for husholdningsaffald gældende fra 15-12-2019. 

 

 

 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. 

 

 

 

 
 

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen Kommunaldirektør Steen Vinderslev  

 

 

 
 

§9 Tilmelding/afmelding 

 
 
Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 
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Beboede ejendomme skal være tilsluttet den kommunale indsamlingsordning for affald. 

Tilslutningspligten påhviler grundejeren eller dennes repræsentant. 

Middelfart Kommune kan efter forudgående ansøgning fritage ubeboede helårsboliger fra de 
kommunale henteordninger for affald. 
Middelfart Kommune afgør, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde. 

Fritidsboliger kan ikke fritages fra de kommunale indsamlingsordninger for affald. 

Grunde uden bebyggelse kan fritages fra de kommunale indsamlingsordninger. 

Middelfart Kommune kan fastsætte et administrationsgebyr for behandling af ansøgning og 
fritagelse af helårsboligen eller ubebyggede grunde til fritidsboliger. Hvis en grundejer opnår 
fritagelse, påhviler det grundejeren at tilmelde ejendommen til indsamlingsordningerne, når 
helårsboligen igen er beboet eller grunden til fritidsbolig bebygget. 

 

Middelfart Kommune kan uden varsel tilmelde en fritaget ejendom til 
indsamlingsordningerne, hvis ejendommen er beboet. Middelfart Kommune afgør, hvornår en 
bolig er beboet eller ubeboet. 

 

Til- og afmelding af beholdere foretages ved henvendelse fra grundejeren eller dennes 
repræsentant til Middelfart Kommune, med mindst 4 ugers varsel. 

 

Middelfart Kommune bringer de mobile beholdere eller kuber ud til ejendomme ved 
tilmelding og henter dem ved berettiget afmelding. 

 

Tilmelding til ekstraydelsen ugetømning i juni-augsut skal ske inden den 1. april, i det 
pågældende kalenderår. Tilslutningen er bindende og gældende, indtil ekstraydelsen 
afmeldes. Afmelding skla ske med mindst 4 ugers varsel. 

 

Det er muligt at tilmelde sig standpladsafhentning efter godkendelse af Middelfart 
Kommune. For afhentning på standplads gælder, at til og afmelding kan foretages løbende. 
Efter godkendelse udføres ydelserne, og der opkræves gebyr herfor, indtil afmelding er 
foretaget. 

 

 

 

 
 

§10 Ordning for madaffald 

 
 
(Frivillig at udfylde indtil den 1. juli 2021) 

 

 

 
 

§10.1 Hvad er madaffald 
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Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Madaffald er animalske og vegetabilske madrester, fødevarer, der er blevet for gamle, fraskær 
og skræller fra råvarer til madlavning, kaffefiltre mv. 

 

Der henvises til den til en hver tid gældende sorteringsvejledning i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen og på www.Middefart.dk/affald. 

 

Madaffald, der opstår i forbindelse med husholdningn kan f.eks. være: 
 

Frugt og grønt 

Kaffefiltre og teposer i papir 
Æggeskaller 
Kød og pålægsrester 
Fisk og skaldyr 
Mindre knogler (fjerkræ, ribben fra gris og lam) 
Brød og kager 
Ris og pasta 

Ost - og mælkeprodukter 
Fedt og sovs 
Blomsterbuketter 

 

 

 
 

§10.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§10.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en henteordning for madaffald. 

 

Madaffald skal emballeres forsvarligt i poser. Middelfart Kommune udleverer grønne poser 
til opsamling af madaffaldet. Poserne er en del af henteordningen, og må ikke benyttes til 
andre formål end til indsamling af madaffald fra husholdningen. Poserne til madaffald skal 
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lukkes forsvarligt med knude, inden de lægges i beholderen til madaffald. 

Madaffald modtages ikke på genbrugspladserne. 

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af madaffald jf. §28. 
 

Gammel ordning i Middelfart midtby 
 

I enkelte områder i Middelfart midtby er der en gammel henteordning for kombineret 
indsamling af madaffald og restaffald (dagrenovation). Bestemmelserne for 
indsamlingsordningen for restaffald i § 10 gælder tilsvarende for denne ordning. Når der 
etableres en ny henteordning for særskilt indsamling af madaffald, er alle husholdninger i 
området omfattet henteordning, jf. nærværende § 10. 

 

 

 
 

§10.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald. 

 

 

Beholdere kan være både mobile beholdere med hjul og stationært opsamlingsmateriel i form 
af kuber eller helt eller delvist nedgravede beholdere. 

 

Der anvendes både rumopdelte beholdere og enkeltrumsbeholdere. Borgeren må ikke fjerne 
eller flytte skillevæggen i de rumopdelte beholdere. 

 

Mobilebeholdere og kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
 

Grundejere og deres repræsentant kan, efter godkendelse af kommunen og mod betaling af et 
gebyr, ændre den tildelte beholderkapacitet til en anden beholderkapacitet. 

 

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og 
slitage herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. 

 

Grundejere, som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel, eller ønsker 
at etablere det på eget initiativ, skal sørge for vedligeholdelse og ny-indkøb i henhold til 
Middelfart Kommunes retningslinjer for etablering og drift af stationært opsamlingsmateriel, 
herunder vedligehold af anlægget og udbedring ved driftsstop, finansieres af grundejer. 

 

Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært opsamlingsmateriel på offentlige 
arealer i udvalgte områder af Middelfart Kommune. I områder, hvor Middelfart Kommune 
etablerer stationært opsamlingsmateriel, skal disse benyttes af de tilsluttede ejendomme. 

 

Ved enkeltliggende sommerhuse, som ikke er en del af et sommerhusområdes 
fællesløsninger, anvendes tilsvarende rumopdelte beholdere, som ved parcelhuse. Middelfart 
Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvornår enkeltliggende sommerhuse er en del af et 
sommerhusområde jf. §7. 
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Beholdere må kun anvendes til den/de affaldsfraktioner, som fremgår af beholderens 
affaldspiktogrammer, og skal benyttes efter Middelfart Kommunes anvisninger, herunder i 
forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. Vejledning om sortering af affald fra 
husholdningerne i fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk7affald. 

 

Beholderne til madaffald kan ses på kommunens hjemmeside www.middelfart/affald. 

 

 

 
 

§10.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af Middelfart Kommune, jf. § 7. 
 

Hvis der gentagne gang konstateres overfyldning, kan Middelfart Kommune - efter 
forudgående skriftligt varsel - tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelsen eller 
ændre tømningsfrekvens, så overfyldning undgår. 

 

Ved overfyldning kan Middelfart Kommune efter skriftlig varsel iværksætte en ekstra 
tømning på grundejers regning - mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr herfor. 

 

Hvis der gentagne gange konstateres manglende eller uhensigtsmæssig fremsætning 
beholdere, kan Middelfart Kommune - efter forudgående varsel til grundejer - rekvirere 
afhentning på grunden mod ekstra betaling herfor. 

 

Udgiften opkræves af Middelfart Kommune ved grundejeren. 
 

Ved fælles affaldsløsninger kan Middelfart Kommune fastsætte et minimumsvolumen på 
beholderne. Ved fælles affaldsløsninger kan volumen på beholderne kun reduceres efter 
tilladelse fra Middelfart Kommune. 

 

Middelfart Kommune skal godkende opsamlingsmateriel til nedstyrtningsskakte og 
skaktrum. 

 

Der må ikke efterlades affald omkring beholderne. 

 

 

 

 
 

§10.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Middelfart Kommune afgør, hvor beholderne anbringes på tømmedagen, og hvilken 
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tilkørselsvej eller tilkørselsmulighed, der benyttes til afhentning affald på en ejendom jf. § 7. 

Mobile beholdere skal anbringes på afhentningsstedet senest kl. 06:00 på tømmedagen. 

Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal placeres ved skel eller i nærheden af den 
naturlige indgang til ejendommen, f.eks. ved et fortov eller den tilkørselsvej, hvorfra affaldet 
afhentes, jf. bilag 1 og 2 - retningslinjer for afhentning af beholdere i Middelfart Kommune. 
Hvis ejendommens naturlige indgang ikke er i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan 
Middelfart Kommune afgøre, at afhentningsstedet flyttes til en placering ved tilkørselsvejen 
eller nærmeste tilkørselsmulighed, jf. § 7. 

 

Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer 
uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, f.eks. på grund af manglende 
vejvedligeholdelse, vejarbejde, vejrlig e.l., kan Middelfart Kommune afgøre, at 
afhentningsstedet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 

 

Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til afhentning ved nærmeste 
tilkørselsvej (eller tilkørselsmulighed), jf. bilag 1 og 2 

 

Ved etageboliger og andre steder med tæt bebyggelse med fælles opsamlingspladser etableres 
de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Kommune. 

 

Afhentningsstedet for beholderne skal være indrettet og placeret, så afhentning af affaldet kan 
foretages efter Middelfart Kommunes retningslinjer. det gælder også, hvis der tilkøbes 
afhentning på standplads. 

 

Ved fællesbebyggelser er grundejeren eller dennes repræsentant ansvarlig for, at der er fri og 
uhindret adgang til beholderen på tømmedagen. 

 

Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum eller i indhegninger, skal det aftales med 
Middelfart Kommune, hvor afhentningsstedet er på tømmedagen. Det er grundejeren eller 
dennes repræsentants ansvar, at beholderne er anbragt på afhentningsstedet senest kl. 06:00 
på tømmedagen. I særlige tilfælde og efter aftale med Affald og genbrug, kan affaldsrum og 
indhegninger være afhentningssted. 

 

Midlertidig anbringelse af affaldsbeholdere på fortov eller andet offentligt areal må ikke være 
til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. Ved midlertidig anbringelse af 
opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren af ejendommen, som beholderen 
tilhører, ansvaret for renholdelse omkring den midlertidige standplads. 

 

 

 
 

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i 
beholderen. 
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Middelfart Kommune afgør, om en beholder er overfyldt, jf. § 7. 
 

Madaffald skal emballeres i poser i henhold til Middelfart Kommunes anvisninger, der 
fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. Poserne skal være lukkede og 
tætte, inden de lægges i beholderen. Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkeligt emballeret, så 
det ikke kan fryse fast i beholderen og således forhindre tømning. 

 

Affaldet må ikke komprimeres. 
 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmaterieller, hvis der 
inden tømningen bliver konstateret overfyldning eller fejlsortering. 

 

Hvis grundejeren ikke inden et af kommunen varslet tidspunkt bortskaffer fejlsorteret affald i 
henhold til reglerne i dette regulativ eller efter konkret anvisning, vil der blive iværksat en 
specialtømning mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til dækning af 
omkostninger til transport og frasortering af det fejlsorterede affald. 

 

Hvis der gentagne gang konstateres overfyldning. kan Middelfart Kommune efter 
forudgående skriftlig advarsel tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller 
ændre tømningsfrekvens, således at overfyldning undgås. 

 

 

 

 
 

§10.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Det påhviler den enkelte grundejer selv at renholde ejendommens beholdere, så der ikke 
opstår uhygiejniske forhold. 

 

Hvis ikke grundejer holder opsamlingsmateriellet rent, kan Middelfart Kommune påbyde 
rengøring på grundejers regning indenfor en fastsat frist. Hvis dette ikke efterkommes, kan 
Middelfart Kommune vælge enten at rengøre, ombytte eller udskifte opsamlingsmateriel for 
grundejers regning. 

 

Middelfart Kommune forestår rengøring og vedligehold af offentligt tilgængeligt 
opsamlingsmateriel. 

 

 

 
 

§10.9 Afhentning af madaffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes madaffald som udgangspunkt hver 

14. dag (hver 2. uge) i fast ruteindsamling. Ved fællesbebyggelser med fælles 
opsamlingsmateriel afhentes madaffald som udgangspunkt hver 7. eller 14. dag. Andre 
tømningsfrekvenser kan fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering. 
Beholdere til opsamling af madaffald skal tømmes mindst hver 14. dag. 
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Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 06:00-18:00 på hverdage. Der kan 
forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 
 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
www.middelfart.dk/affald. 

 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 
ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 
vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej, afhentningssted og 
standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af madaffald kan foregå 
forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader- og ulykker for renovationsarbejderne. 

 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 
blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 
opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 

 

Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. Der vil 
blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 

 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 
visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 
endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 

 

 

 

 
 

§11 Ordning for papiraffald 

 

 
§11.1 Hvad er papiraffald 

 

 
Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Papiraffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Aviser 
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Reklamer 
Tryksager 
Magasiner 
Brochurer 
Kontorpapir 
Kuverter med eller uden rude 
Kvitteringer 
Poser i papir (rene og tørre) 

 

Papiret må ikke indholde uønskede stoffer og materialer, som giver problemer i 
genanvendelsen, f.eks. madrester, perflourerede stoffer (PFOS), plast og laminering eller, 
vådt og snavset papir, gavepapir og gavebånd. 

 

 

 
 

§11.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§11.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart kommune har etableret en indsamlingsordning for papiraffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af papiraffald og 
papaffald (blandet papir og pap). 

 

Papiraffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket papiraffald. 

 

 

 
 

§11.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald. 
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Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
Beholderne til papiraffald kan ses på kommunens hjemmeside www.middelfart/affald. 

 

 

 

 

§11.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i §10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§11.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse for beholdere i §10.5 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast 
i beholderen. 

 

 

Middelfart Kommune afgør, om en beholder er overfyldt, jf. § 7. 
 

Affaldet skal lægges løst og uemballeret i beholderen i henhold til Middelfart Kommunes 
anvisninger, der fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

 

Affaldet må ikke komprimeres. 
 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis der 
inden tømningen bliver konstateret overfyldning eller fejlsortering. 
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Hvis grundejeren ikke inden, et af kommunen varslet tidspunkt bortskaffer fejlsorteret affald i 
henhold til reglerne i dette regulativ eller efter konkret anvisning, vil der blive iværksat en 
specialtømning mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til dækning af 
omkostninger til transport og frasortering af det fejlsorterede affald. 

 

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Middelfart Kommune efter 
forudgående skriftlig advarsel tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller 
ændre tømningsfrekvens, således at overfyldning undgås. 

 

 

 

 
 

§11.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§11.9 Afhentning af papiraffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes papiraffald som udgangspunkt hver 

4. uge i fast ruteindsamling. Ved ejendomme med fælles opsamlingsmateriel fastsættes 
tømmefrekvens af Middelfart Kommune efter en konkret vurdering. 

 

Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 06:00-18:00 på hverdage. Der kan 
forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 
 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
www.middelfart.dk/affald. 

 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 
ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 
vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af papiraffald, f.eks. som følge 
af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Middelfart 
Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette 
medfører reduktion i affaldsgebyret. 

 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej og standplads skal være 
indrettet på en sådan måde, at afhentningen af papiraffald kan foregå forsvarligt og uden 
risiko for arbejdsskader og -ulykker fore renovationsarbejderne. 
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Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 
blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 
opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 
Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. 

 

Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 
visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 
endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 

 

 

 

 
 

§12 Ordning for papaffald 

 

 
§12.1 Hvad er papaffald 

 

 
Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Papaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Papkasser 
Bølgepap 
Papemballage 
Kartonemballage fra fødevarer og produkter 
Skotøjsæsker 
Paprør fra køkkenruller og toiletruller 
Karton 
Æggebakker (rene og tørre) 

 

Som papaffald sorteres rent og tørt pap, f.eks. papkasser, paprør fra køkken- og toiletruller og 
karton fra emballage mv. papaffald må ikke indeholde uønskede stoffer eller materialer, der 
giver problemer i genanvendelsen, f.eks. ekspanderet polystyren (flamingo), plastbelagte 
paptallerkener og papkrus, pizzabakker med madrester eller vådt pap. 

 

Pap, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, skal afleveres på genbrugspladsen i 
henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 
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§12.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§12.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for papaffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af papiraffald og 
papaffald (blandet papir og pap). 

 

Papaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket papaffald. 

Større papemner skal afleveres på genbrugspladserne. 

 

 

 

§12.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§12.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
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Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§12.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 

 
 

§12.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§12.9 Afhentning af papaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 11.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 
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§13 Ordning for glasaffald 

 

 
§13.1 Hvad er glasaffald 

 

 
Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Glas, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Glasflasker (uden pant) 
Konservesglas 
Glasemballage 
Drikkeglas 
Vitaminglas 
Glasskår fra ovenstående 

 

Glasaffald må ikke indeholde ildfaste fade, planglas fra vinduer, spejle, porcelæn og 
keramik. 

 

 

 
 

§13.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§13.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for glasaffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. 
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Glasaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket glasaffald. 

 

 

 
 

§13.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§13.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§13.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 
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§13.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§13.9 Afhentning af glasemballageaffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes glasaffald som udgangspunkt hver 

8. uge i fast ruteindsamling. Ved fællesbebyggelser med fælles opsamlingsmateriel fastsættes 
tømmefrekvens af Middelfart Kommune efter en konkret vurdering. 

 

Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 07:00-18:00 på hverdage. Der kan 

forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 

www.middelfart.dk/affald. 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 

ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 

vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af glasaffald, f.eks. som følge af 

strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Middelfart 

Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette 

medfører reduktion i affaldsgebyret. 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej og standplads skal være 

indrettet på en sådan måde, at afhentningen af glasaffald kan foregå forsvarligt og uden risiko 

for arbejdsskader og -ulykker fore renovationsarbejderne. 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 

blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 

opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 

Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. 

Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 

visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 

endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 
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§14 Ordning for metalaffald 

 

 
§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald 

 

 
Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Metalaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Konservesdåser 

Øl- og sodavandsdåser uden pant 
Kapsler og låg 
Fyrfadslysholdere 

Gryder og pander samt bestik 
Søm og skruer 
Armaturer og blandingsbatterier 
Kaffekapsler uden kaffe 
Staniol 
Foliebakker 

 

Metalemballage fra fødevarer skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. 
metalemballagen kan have belægninger af plast, men skal stadig sorteres som metal. 

 

Metalaffald må ikke indeholde elektronik, trykflasker og emballager til farligt affald. 
 

Metal, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, skal afleveres på genbrugspladsen i 
henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 

 

 

 
 

§14.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 
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§14.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 

Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for metalaffald som henholdsvis 

en bringe- og en henteordning. 

Metalaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket metalaffald. 

Større metalemner skal afleveres på genbrugspladserne. 

 

 

 

§14.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§14.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§14.6 Anbringelse af beholdere 
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Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§14.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§14.9 Afhentning af metalaffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes metalaffald som udgangspunkt hver 

8. uge i fast ruteindsamling. Ved ejendomme med fælles opsamlingsmateriel fastsættes 
tømmefrekvens af Middelfart Kommune efter en konkret vurdering. 

 

Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 07:00-18:00 på hverdage. Der kan 

forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 

www.middelfart.dk/affald. 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 

ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 

vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af metalaffald, f.eks. som følge 

af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Middelfart 

Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette 

medfører reduktion i affaldsgebyret. 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej og standplads skal være 

indrettet på en sådan måde, at afhentningen af papiraffald kan foregå forsvarligt og uden 
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risiko for arbejdsskader og -ulykker fore renovationsarbejderne. 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 

blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 

opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 

Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. 

Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 

visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 

endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 

 

 

 

 

§15 Ordning for plastaffald 

 

 
§15.1 Hvad er plastaffald 

 

 
Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Plastaffald er udtjente eller kasserede produkter, emballager eller poser, der overvejende 
består af plast. 

 

Emballager, som har været anvendt til fødevarer, skal være tømt og skrabet rene. 

Plastaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan f.eks. være: 

Plastflasker (uden pant) 

Plastdunke (fra f.eks. shampoo, sæbe og visse rengøringsmidler) 
Plastbakker 
Plastbøtter 
Plastlåg 
Plastposer (uden metalfilm) 
Plastfolier og - film 
Bobleplast 
Omslag til Cder, og dvder 
Plastlegetøj (uden elektronik) 
Plastservice (ikke flamingo) 

 

Plastaffaldet må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelse, f.eks. 

emballage, der har indeholdt farlig kemi, plante- og insektgift, PVC, plastprodukter med 

elektronik eller presenninger. Plastaffald, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, 

skal afleveres på genbrugspladsen i henhold til Ordning for genbrugspladserne, jf. § 21. 
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§15.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§15.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for plastaffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af plastaffald og 
mad- og drikkekartonaffald. 

 

Plastaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket plastaffald. 

Større plastemner skal afleveres på genbrugspladserne. 

 

 

 

§15.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§15.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Bestemmelserne om beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
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§15.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 

 
 

§15.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§15.9 Afhentning af plastaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 11.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 

 
 

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald 

 
 
(Skal senest udfyldes den 1. juli 2021) 
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§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald 

 

 
Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

Mad- og drikkekartonaffald er kasserede emballagekartoner, der har indeholdt fødevarer som 
f.eks. mælk, juice og flåede tomater. 

 

Mad- og drikkekartoner skal være tømt for deres indhold (mad- og drikkevarer). 

Mad- og drikkekartonaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan f.eks. være: 

Mælke- og yoghurtkartoner 

Drikkekartoner til f.eks. juice, saft eller lignende 
Kartoner til mad fra f.eks. flåede tomater, bønner, is eller lignende. 

 

 

 
 

§16.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§16.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for mad- og drikkekartonaffald 
som henholdsvis en bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret 
indsamling af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald. 

 

Mad- og drikkekartonaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket 
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mad- og drikkekartonaffald. 

 

 

 
 

§16.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til drikkekartonaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§16.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§16.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 
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§16.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 11.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 

 
 

§17 Ordning for farligt affald 

 

 
§17.1 Hvad er farligt affald 

 

 
Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier, der opstår i forbindelse med 
husholdningen, kan være: 

 

Malingrester 
Spraydåser 
Kemikalier (helst i original emballage) 
Termometre 
Lyskilder f.eks. elpærer, LED pærer m.m. 
Gødning 
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Afkalkningsmidler 
Olierester 
Plantegift fra husholdningsbrug 
Gift til skadedyr 
Printerpatroner 

Neglelak og neglelaksfjerner 
Batterier 
Småt elektronik 
Mobiltelefoner 
Kameraer 
MP3-afspillere 
Elektriske ure 
El-tandbørster 
Legetøj med elektronik 
Sko med lys og batterier 
Elektrisk værktøj 
Stikdåser og sikringer 
Røgalarmer 
Lykønskningskort med lyd 

 

Linolieklude er selvantændelige og skal emballeres i tætsluttende pose og afleveres til 
pladspersonalet på genbrugspladsen. 

 

 

 
 

§17.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§17.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for farligt affald som henholdsvis 
en bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af farligt affald, 
småt elektronik, elpærer og batterier. 

 

Middelfart Kommune udleverer en rød miljøkasse til opsamling af farligt affald, småt 

elektronik, elsparepærer og batterier fra husholdninger. 

Miljøkasserne må ikke benyttes til andre formål. 
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Ved afhentning miljøkasser ombyttes fyldte kasser med tomme. 

Husholdninger med individuel affaldsløsning 

Indsamling af farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier er organiseret som 

husstandsindsamling. 

Farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier opsamlet i miljøkassen hentes i 

forbindelse med henteordninger for plast og mad- og drikkekartoner (§§15-16). 

På tømmedagen skal miljøkassen stilles på afhentningsstedet med lukket låg sammen med 

beholderen til plast og mad- og drikkekartoner. 

Grundejeren har ansvaret for affaldet indtil afhentning. 

Husholdninger med fælles affaldsløsning 

Beboere/lejere skal anbringe deres farlige affald, småt elektronik, elsparepærer og batterier i 

de opstillede miljøkasser, efter grundejerens (boligforeningens)anvisninger. 

Middelfart Kommune aftaler med boligforeningen, hvor ofte miljøkasserne skal indsamles på 

de enkelte ejendomme, så det passer med ejendommens affaldsproduktion og ordningens 

udformning. I tvivlsspørgsmål fastlægger Middelfart Kommune afhentningsfrekvensen . Ved 

afhentning skal låg på miljøkasserne være forsvarligt lukkede. Grundejeren/boligforeningen 

har ansvaret for affaldet indtil afhentning. 

Husholdninger med fælles offentlig affaldsløsning 

Husholdningen vil få afhentet deres farlige affald, småt elektronik, elsparepærer og batterier 

efter nærmere aftale med Middelfart Kommune. 

Sommerhuse 

Husholdningen skal bringe farligt affald, småt elektronik, elsparepærer og batterier til 

genbrugspladsen, jf. § 21. 

Generelt 

Farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier skal holdes adskilt fra det øvrige 

husholdningsaffald. 

Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. 

Flydende farligt affald må ikke sammenblandes. 

Det skal tydeligt fremgå af emballagen, hvilken type farligt affald den indeholder. 

Hvis det ikke tydeligt fremgår af emballagen, hvilken type farligt affald den indeholder, skal 

emballagen påsættes en mærkning med angivelse af indhold eller emballagen skal afleveres 

til pladspersonalet på genbrugspladserne. jf. §21. 

 

 

 
§17.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald. 
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Miljøkasserne leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 

Miljøkasser, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og 
slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. 

 

Miljøkassen må kun anvendes til den/de affaldsfraktioner, som fremgår af beholderens 
affalds-piktogrammer, og skal benyttes efter Middelfart Kommunes anvisninger. Vejledning 
om sortering af farligt affald fra husholdningerne fremgår af kommunens hjemmeside 
www.middelfart.dk/affald. 

 

 

 

 
 

§17.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Ved boliger med individuelle affaldsløsninger udleveres en miljøkasse pr. boligenhed. 

Ved fællesbebyggelser udleveres miljøkasser efter behov. . 

 

 

 

§17.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
På afhentningsdagen skal den udleverede kasse stilles sammen med beholderen til plast og 
mad- og drikkekartoner. 

 

Ved samlede bebyggelser anvises placering for afhentning af miljøkasser af Middelfart 
Kommune. 

 

Middelfart Kommune afgør, om affaldet er placeret korrekt. 
 

Miljøkassen skal være forsvarligt lukket og let tilgængelig for afhentning. 

 

 

 
 

§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Affaldet skal pakkes, så der ikke sker sammenblanding af affaldet. 
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Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballage. Det skal tydeligt fremgå af 
emballagen, hvad den indeholder. 

 

Emballager med flydende affald skal være forsvarligt lukkede (tætsluttende låg) og placeret 
oprejst i miljøkassen. 

 

Der må ikke placeres skarpe, skærende eller spidse genstande, (fx. knive og sakse) i kassen. 

Udtjente batterier skal emballeres i en gennemsigtig pose, inden de placeres i kassen. 

låget på kassen skal lukkes forsvarligt, inden kassen stilles frem for afhentning. 

Indholdet af kassen må maksimalt veje 4 kg. ved tømning. 

Fyldning af kassen skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt, uden spild 
og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker. 

 

 

 

 

§17.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Det påhviler grundejeren at holde miljøkassen ren og i god stand. 

 

 

 
 

§17.9 Afhentning af farligt affald 

 

 
Ved boliger med individuelle affaldsløsninger afhentes farligt affald sammen med plast og 
mad- og drikkekartoner. Affaldet skal stilles frem for afhentning senest kl. 6.00 på 
tømningsdagen. 

 

Transportøren kan uden varsel undlade at medtage affald omfattet af ordningen, hvis affaldet 
ikke er sorteret efter Middelfart Kommunes anvisninger. 

 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af farligt affald f.eks. som følge 
af strejke og vejrlig, kan der ske forskydning i afhentningsdagen, ligesom Middelfart 
Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden dette 
medfører reduktion af affaldsgebyret. 

 

 

 
 

§17.10 Øvrige ordninger 
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For alle husholdninger i kommunen gælder, at der er adgang til genbrugspladser med farligt 
affald, småt elektronik, elpærer og batterier i henhold til § 21 Ordning for 
genbrugspladserne. 

 

Medicinrester, brugte kanyler/skalpeller og tom medicinemballage skal afleveres på apoteket. 

Fyrværkeri og trykflasker skal altid afleveres på genbrugspladserne i henhold til § 21. 

Ammunition, sprængstoffer og våben skal afleveres hos politiet. 

 

 

 

 
 

§18 Ordning for tekstilaffald 

 
 
(Frivillig at udfylde indtil den 1. januar 2022) 

 

 
 

§18.1 Hvad er tekstilaffald 

 

 
Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 
 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Tekstilaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Tøj, undertøj og overtøj 

Bælter, tørklæder, huer, hatte og handsker 
Sko og støvler (par og enkelte) 
Sengelinned, sengetæpper, tæpper og soveposer 
Håndklæder, viskestykker og klude 
Duge og gardiner 
Stof og stofrester 
Puder og bamser 

 

Tekstilaffaldet må ikke indeholde uønskede stoffer og materialer, som giver problemer i 
genanvendelsen, f.eks. madrester, våde og snavsede tekstiler, havehynder. 

 

Vådt, muggent eller snavset tekstilaffald skal afleveres som restaffald (§19) eller i container 
til rest efter sortering på genbrugspladserne (§21). 
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§18.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

 
 

§18.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en bringeordning for tekstilaffald. Tekstilaffald skal 
afleveres på kommunens genbrugspladser i henhold til § 21. 

 

 

 
 

§18.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til tekstilaffald. 

 

 

Hvis der kommer en beholderbaseret tekstilløsning 

 

 

 

 
 

§18.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

 
 

§18.6 Anbringelse af beholdere 
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Hvis der etableres en beholderbaseret løsning, skal beholderen placeres i overensstemmelse 
med retninglinjerne for de øvrige beholdere til genanvendeligt affald. 

 

 

 
 

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Hvis der etableres en beholderbaseret løsning, skal beholderens anvendelse og fyldning følge 
retningslinjerne for de øvrige beholdere til genanvendeligt affald. 

 

 

 

 

§18.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Hvis der blive en beholderbaseret løsning, skal den renholdes som beholderne til de øvrige 
genanvendelige fraktioner. 

 

 

 
 

§18.9 Afhentning af tekstilaffald 

 

 
Grundejeren er selv ansvarlig for at transportere tekstilaffald til genbrugspladsen. 

 

 

 

 
 

§19 Henteordning for restaffald 

 

 
§19.1 Hvad er restaffald 

 

 
Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen 
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Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 
 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Restaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen kan være: 

Pizzabakker 

Chips- og kaffeposer ( med mindre andet er angivet) 
Gavepapir 
Snavset papir og pap 
Servietter 
Bleer, Hygiejnebind, Vatpinde 
Støvsugerposer 
Aske (forsvarligt indpakket) 
Cigaretskod 
Opfej (forsvarligt indpakket) 
Kattegrus (forsvarligt indpakket) 
Strøelse fra mindre husdyr (forsvarligt indpakket) 
Dyreekskrementer (forsvarligt indpakket) 

 

Restaffald må ikke indeholde genanvendeligt affald, farligt affald, elektronik affald, elpærer, 
batterier, deponeringsegnet affald eller sten og jord. 

 

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden, det lægges i 
beholderen. 

 

Skarpt, skærende, rivende eller spidst restaffald samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald 
skal være forsvarligt emballeret, inden det lægges i beholderen. 

 

 

 
 

§19.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§19.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en henteordning for restaffald. 
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Restaffald skal emballeres forsvarligt i poser. 

Borgere og grundejere skal selv anskaffe poser til emballeringen. Poserne med restaffald skal 
lægges i beholderne mærket restaffald. 

 

Restaffald modtages ikke på genbrugspladserne. 

 

 

Gammel ordning 
 

I enkelte områder i Middelfart midtby er der en gammel henteordning for kombineret 
indsamling af madaffald og restaffald (dagrenovation). Når der etableres en ny henteordning 
for særskilt indsamling af restaffald, er alle husholdninger i området omfattet af den nye 
henteordning, jf. § 10. 

 

 

 
 

§19.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
Til periodevis forekommende ekstra restaffald kan grundejeren eller dennes repræsentant 
rekvirere en ekstra tømning eller købe en rød ekstrasæk hos Middelfart Kommune, jf. 
takstbladet. Ved brug af ekstra-sække må kun anvendes Middelfart Kommunes sække 
beregnet hertil. Ekstra sække må kun fyldes til den stiplede linje, og hver sæk må højst veje 
15 kg. 

 

 

 

 
 

§19.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
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§19.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 10.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

Restaffald skal emballeres i poser, i henhold til Middelfart Kommunes anvisninger, der 
fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. Poserne skal være lukkede og 
tætte, inden de lægges i beholderen. 

 

 

 

 
 

§19.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§19.9 Afhentning af restaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 10.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 

 
 

§20 Ordning for haveaffald 
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(Frivillig at udfylde indtil den 31. december 2023) 

 

 
 

§20.1 Hvad er haveaffald 

 

 
Haveaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Haveaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Grene og kviste fra træer og buske, samt grene 
Blade 
Halm fra halmlofter 
Græs 
Buske 
Blomster 
Ukrudt 
Rødder 
Træstammer 

 

Haveaffald må ikke indeholde affald, som kan hæmme komposteringen f.eks. plastposer, 
fiberdug, plastoverdækninger, glasskår, byggeaffald og imprægneret træ. 

 

 

 
 

§20.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§20.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en bringeordning for haveaffald. Haveaffald skal bringes 
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til en af kommunens genbrugspladser jf. § 21, med mindre affaldet komposteres på egen 
grund under hygiejniske forhold. 

 

 

 
 

§20.4 Beholdere 

 

 
Kompostbeholderen skal anbringes på egen grund, således at den ikke efter Middelfart 
Kommunes skøn kan give anledning til ulempe/gene for omgivelserne, herunder ejere og 
brugere af ejendommen og eventuelle naboejendomme. 

 

 

 
 

§20.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kompostering skal ske i en egnet kompostbeholder, der begrænser skadedyrs adgang til 
affaldet, og begrænser udsivning af næringsstoffer i den dannede kompost, til grundvandet. 

 

 

 
 

§20.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Kompostbeholderen skal anbringes på egen grund, således at den ikke efter Middelfart 
Kommunes skøn kan give anledning til ulempe/gene for omgivelserne, herunder ejere og 
brugere af ejendommen og eventuelle naboejendomme. 

 

 

 
 

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
En evt. kompostbeholder skal anvendes og fyldes, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, 
der kan medføre gener for omgivelserne. 

 

 

 
 

§20.8 Renholdelse af beholdere 
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En evt. kompostbeholder skal holdes i en stand, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, der 
kan medføre gener for omgivelserne. 

 

 

 
 

§20.9 Afhentning af haveaffald 

 

 
Ordningen for haveaffald, er en bringeordning, hvor haveaffald, skal afleveres på en af 
kommunens genbrugspladser. 

 

 

 
 

§20.10 Øvrige ordninger 

 

 
Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald eller andet affald. Dog må rent og tørt træ 
afbrændes på egen grund under visser forudsætninger: 

 

Der må afbrændes rent og tørt træ haveaffald Sankt Hans aften. Afbrænding må kun 
finde sted i det omfang, det ikke er til gene for omgivelserne. 
Der må afbrændes rent tørt træ på særligt indrettede bålsteder. Afbrænding af rent og 
tørt træ må efter Middelfart Kommunes skøn ikke give anledning til røggener. 
Afbrænding er kun tilladt, hvis bestemmelserne i den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger er overholdt. 

 

 

 

 
 

§21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne] 

 
 
Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 

 

 
 

§21.1 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Genbrugspladsenerne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i [...] Kommune. 
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§21.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne] 

 

 
Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges. 

 

 

Forud for benyttelse af genbrugspladsen(-erne) skal borgeren eller grundejeren, hvis 
kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Middelfart 
Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. 

 

 

 

 
 

§21.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne] 

 

 
Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der efter 
affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af 
personalet på genbrugsplads[-en eller -erne]. 

 

 

På genbrugspladserne kan borger og grundejer aflevere de affaldsfraktioner, som der på det 
givne tidspunkt findes afleveringsmuligheder for på genbrugspladserne. Disse kan variere 
over tid og fra en genbrugsplads til en anden. 

 

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på 
genbrugspladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Pladspersonalet kan afvise 
aflevering af affald af driftsmæssige årsager. 

 

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter 
affaldsbekendtgørelsen anvendes klare (gennemsigtige ) plastsække. Dette for at indholdet 
tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne. 

 

På www.middelfart.dk/affald findes en oversigt over hvilke fraktioner, den enkelte 
genbrugsplads modtager og eventuelle mængdebegrænsninger på fraktionerne. Hjemmesiden 
informerer også om adresser, åbningstider og ordensreglement. 

 

Der kan ikke afleveres madaffald og restaffald på genbrugspladserne med undtagelse af de 
tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen har givet en konkret anvisning, jf. § 7. 

Følgende affaldsfraktioner må ikke afleveres på genbrugspladserne: 

Ammuniation 

Eksplosivt affald 
Radioaktivt affald 
Klinisk risikoaffald 
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Gamle biler 
 

Affald, der ikke kan modtages på Middelfart Kommunes genbrugspladser pga. mængde eller 
art, kan henvises til konkret behandling af kommunalbestyrelsen. 

 

Der kan af kapacitetsmæssige årsager være mængdebegrænsninger for udvalgte fraktioner. 
 

På tidspunktet for godkendelse af nærværende regulativ er der følgende 
mængdebegrænsninger på alle kommunens genbrugspladser: 

 

Jord: Der må maksimalt afleveres 1 m3 ren jord fra samme matrikel. Ved større 
mængder ren jord, eller ved forurenet jord henvises til Middelfart Kommunes regulativ 
for jord. 
Taplader: der kan maksimalt afleveres asbestholdige plader, svarende til et trailerlæs 
om dagen, og kun såfremt pladsen har kapacitet til at modtage det. 

 

Farligt affald afleveres i særligt rum/område hertil efter pladspersonalets anvisning. 
 

På genbrugspladserne er der etableret bytteområder, hvor borgere kan aflevere eller hente 
affald, der er vurderet egnet til genbrug. Der må ikke tages effekter fra andre områder end 
byttezonerne. 

 

Viceværter fra boligforeninger, bosteder og døgninstitutioner, der afleverer beboernes affald, 
skal have et id-kort, som fås ved henvendelse til Middelfart Kommune. 

 

 

 

 
 

§22 Ordning for PVC-affald 

 

 
§22.1 Hvad er PVC-affald 

 

 
PVC affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

PVC-affald omfatter to fraktioner; genanvendeligt og ikke genanvendeligt PVC. 
 

Genanvendeligt PVC er hård PVC, f.eks.: 
 

Tagrender i plast 

Døre og vinduer i plast 
Kabelbakker 
Elektrikerrør 
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Tagplader, f.eks. trapezplader 
Kloakrør, etc. 

 

Ikke-genanvendeligt PVC er blød PVC, f.eks.: 
 

Regntøj 
Voksduge 
Gummistøvler 
Vinylgulve 
Badebolde, badedyr og lignende 
Persienner 
Haveslanger og lignende 

 

 

 
 

§22.2 Hvem gælder ordningen for 

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

§22.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en bringeordning for PVC affald. PVC affald skal bringes 
til en af kommunens genbrugspladser, jf. § 21. 

 

På genbrugspladserne skal PVC affald sorteres som følger: 
 

genanvendeligt PVC skal i container mærket genanvendeligt PVC 
ikke-genanvendeligt PVC skal i container mærket til nedgravning. 

 

 

 

 
 

§23 Ordning for imprægneret træ 

 

 
§23.1 Hvad er imprægneret træ 

 

 
Imprægneret træaffald er kasseret træ, der er behandlet med imprægneringsmidler 
indeholdende f.eks. chrom, kobber, arsen, tin og kreosot. 

 

Imprægneret træ bruges typisk til konstruktioner, der skal være i kontakt med jorden, f.eks.: 
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Hegnspæle og hegn 
Legeredskaber 
Beklædningsbrædder 
Haveskure og carporte 

 

 

 
 

§23.2 Hvem gælder ordningen for 

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

§23.3 Beskrivelse af ordningen 

 

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. 
 

Indsamlingen af imprægneret træ er organiseret som en bringeordning til kommunens 
genbrugspladser i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 
Imprægneret træaffald må også afleveres til et godkendt behandlingsanlæg, som fremgår af 
affaldsregisteret. 

 

 

 

 
 

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske 

produkter (WEEE) 

 

 
§24.1 Hvad er WEEE 

 

 
WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i 
elektronikaffaldsbekendtgørelsen. 

 

 

WEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) er elektroniskaffald, som er omfattet af 
Dansk Producent Ansvar system (DPA). 

 

WEE-affald fra husholdninger opdeles i henhold til de gældende sorteringskrav i 
elektronikaffaldsbekendtgørelsen. F.eks: 
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Udstyr til Temperaturudveksling 

Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 
100 cm. 
Lyskilder 

Stort udstyr (en ydre dimension på mere end 50 cm) herunder, men ikke begrænset til: 
husholdningsapparater, it- og teleudstyr, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til 
gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, 
fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, 
automatiske dispensere, udstyr til produktion af elektrisk strøm. Denne kategori 
omfatter ikke det udstyr, der er omfattet af kategori 1-3. 
Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm) herunder, men ikke begrænset 
til: husholdningsapparater, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til gengivelse af lyd 
eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og 
sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, automatiske 
dispensere, udstyr til produktion af elektrisk strøm. denne kategori omfatter ikke det 
udstyr, der er omfattet af kategori 1-3 og 6. 
Småt it- og telekommunikationsudstyr (ingen yder dimension på mere end 50 cm. ) 
Fotovoltaiske paneler 

 

 

 
 

§24.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

 
 

§24.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale 
ordning. 

 
 

Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som 
tilbyder at modtage affaldet. 

 

 

Miljøkasseordning 
 

Småt elektronik og små udtjente lyskilder skal pakkes og emballeres i henhold til 
sorteringsvejledning og anbringes i miljøkassen til farligt affald i henhold til § 17. 

 

Genbrugspladsordning 
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WEEE skal bringes af borgerne til kommunens genbrugspladser og udsorteres på 
genbrugspladserne i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne, og med opdelingen i § 
24.1. 

 

 

 

 
 

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 

 

 
§25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer 

 

 
Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert 
batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan 
være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri 
eller en bilakkumulator. 

 

 

Bærbare batterier og akkumulatorer kan f.eks. være: 
 

Brunstens- og alkaline batterier, til f.eks. legetøj, lommelygter, radioer osv. 
Knapceller, til f.eks. ure, høreapparater, småt legetøj, lommeregnere osv. 
Lithiumbatterier, til f.eks. kameraer og småt elektronik 

NiCd og NiMH batterier, til f.eks. mobiltelefoner, el-værktøj, videokameraer og bærbar 
elektronik 
Øvrige forseglede småbatterier 
El-batterier til cykler og løbehjul 

 

Udtjente batterier og akkumulatorer med en vægt over 500 g, f.eks. industribatterier, 
industriakkumulatorer, bilbatterier, eller bilakkumulatorer bringes af borgerne til kommunens 
genbrugspladser i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 

 

 

 
 

§25.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

 
 

§25.3 Beskrivelse af ordningen 
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Alle batterier kan afleveres på kommunens genbrugspladser i rum/område for modtagelse af 
farligt affald. Mindre bærbare batterier kan pakkes i klare poser og anbringes i den til 
formålet udleverede miljøkasse til farligt affald jf. § 17. 

 

 

 

 

 
 

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald 

 

 
§26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald 

 

 
Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag 
om listen over affald (EAK-koder). 

 

 

Bygge- og anlægsaffald er alt affald fra f.eks. nybyggerier, ombygninger, renoveringer, 
nedrivninger, vejarbejder, lednings og andre anlægsarbejder. 

 

Der er to typer bygge- og anlægsaffald: 
 

1. Genanvendelige materialer 

2. Ikke genanvendelige materialer 
 

Det genanvendelige bygge- og anlægsaffald skal være uforurenet og må fx. ikke indeholde: 
 

1. Imprægneret træ 
2. Tjære 
3. Sod 
4. Rester af maling og lak, metal og plast 

 

Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås f.eks. tegl, beton, mursten. 

 

 

 
 

§26.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordning for bygge- og anlægsaffald gælder for alle borgere og grundejere i Middelfart 
Kommune. 
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§26.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ordningen er en bringeordning, og uforurenet bygge- og anlægsaffald skal enten bringes til 
en af kommunens genbrugspladser, eller til godkendt modtageanlæg som kommunen anviser 
byggeaffald til. 

 

Affald fra nedrivnings- og renoveringsopgaver skal anmeldes til kommunen senest 14 dage 
før arbejdet går i gang. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om hvilke affaldstyper, der 
fremkommer, mængder og hvor det bortskaffes. 

 

Blanketter til brug for screening og anmeldelse af byggeaffald skal udfyldes via den digitale 
løsning i Byg og Miljø eller på Middelfart Kommunes hjemmeside. 

 

Ved nedrivninger eller renoveringsopgaver undersøges, om bygningen, anlægget eller dele 
heraf er fra perioden 1950-1977. Er det tilfældet, skal der foretages screening af, om 
bygningen indeholder PCB, jf. § 27. 

 

Dokumentation for screening og evt. kortlægning fremsendes til Middelfart Kommune i 
forbindelse med anmeldelse af byggeaffald fra bygge- eller anlægsaktiviteter, 14 dage før 
arbejdet går i gang. 

 

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i genanvendeligt og ikke-genanvendeligt affald. Det 
ikke-genanvendelige affald skal sorteres til forbrænding, deponering eller specialbehandling. 

 

Ved afleveringen skal affaldet sorteres efter gældende modtageregler og placeres i de anviste 
containere/båse. 

 

 

 

 

 
 

§27 PCB affald 

 

 
§27.1 Hvad er PCB-holdigt affald 

 

 
PCB (PolyChlorerende Biphenyler) er en gruppe miljø- og sundhedsskadelige stoffer som 
blandt andet har været anvendt i visse byggematerialer i perioden fra ca. 1950 til 1977, hvor 
anvendelsen af PCB i byggematerialer blev forbudt. Al anvendelse af PCB blev forbudt 1. 
november 1986. 

 

I byggebranchen er PCB hovedsageligt blevet anvendt i termoruder, fugemasse, lim og 
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betonmaling. 
 

PCB har også været anvendt i elektronisk udstyr med transformatorer og kondensatorer, 
f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper fra perioden 
1950-1986. 

 

 

 
 

§27.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen 

 

 

 

 
 

§27.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ordningen er en anvisningsordning, hvor PCB-holdigt affald anvises afhængigt af indholdet 
af PCB, jf. affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen. 

 

Kontakt Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen for spørgsmål omkring 
grænseværdier - skema kan også ses på hjemmesiden www.middelfart.dk/affald. 

 

Middelfart Kommune skal kontaktes, inden renovering/nedrivning igangsættes, hvor der kan 
indgå PCB. 

 

Sortering 
 

I henhold til gældende regler for håndtering af affald påhviler det affaldsproducenten at 
kildesortere affaldet. Kildesorteringen skal foregå, så der ikke sker sammenblanding eller 
kvalitetsforringelse af affaldet. 

 

Modtageanlægget kan opstille nærmere retningslinjer for sorteringen og "renheden" af det 
materiale der modtages. 

 

Det er grundejer eller dennes repræsentant - der som affaldsproducent - er ansvarlig for at 
sikre, at PCB-holdigt affald frasorteres og håndteres korrekt i forbindelse med nedrivningen 
eller renoveringen af bygninger. 

 

 

 
 

§27.4 Beholdere 
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PCB-holdigt affald skal opbevares i lukkede containere eller spændelågsfade, så udvaskning 
og spredning af støv m.v. undgås. 

 

Modtageanlæggets eller transportørens anvisninger om beholdere skal følges. 

 

 

 
 

§27.5 Indsamling og transport 

 

 
Grundejeren eller dennes repræsentant skal benytte en registreret transportør eller indsamler, 
der er godkendt til formålet. PCB-forurenet affald klassificeres og transporteres i henhold til 
ADR-forordningen (transport af farligt gods). 

 

Modtageanlæg 
 

PCB-holdigt affald skal bortskaffes til modtageanlæg, som er godkendt til at modtage den 
pågældende affaldstype. 

 

Mindre mængder kan afleveres på Middelfart Kommunes genbrugspladser, jf § 21. 
 

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem grundejer og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 

 

 

 
 

§28 Ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk 

madaffald 

 

 
§28.1 Hvad er hjemmekompostering af vegetabilsk madaffald 

 

 
Ved vegetabilsk madaffald forstås f.eks.: 

 

Affald fra grønsager og frugt, både rå og tilberedt 
Blomster og potteplanter 
Kaffegrums og teblade, inkl. filtre 
Skaller fra æg og nødder 
Vegetabilsk madaffald omfatter ikkemadaffald, som fx. madrester, der indeholder 
animalsk affald, som f.eks. kød, fisk, sovs, ben, fedt o.lign. 
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§28.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen for hjemmekompostering af vegetabilsk madaffald er gældende for alle borgere og 
grundejere i Middelfart Kommune. 

 

 

 
 

§28.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Vegetabilsk madaffald kan komposteres på egen grund som supplement til at benytte den 
kommunale indsamlingsordning for madaffald. 

 

I det omfang affaldet ikke komposteres på den matrikel, hvor affaldet er frembragt, er 
husholdningen forpligtet til at benytte den kommunale indsamlingsordning for madaffald. 

 

Grupper af ejere eller lejere på mere end 10 husholdninger, som i fællesskab ønsker at 
etablere en ordning med kompostering på egen grund eller fællesarealer i tilknytning til de 
pågældende boliger, skal foretage anmeldelse herom til Middelfart Kommune. 

 

 

 
 

§28.4 Beholdere 

 

 
Kompostering af vegetabilsk madaffald skal ske i en egnet kompostbeholder. 

 

Beholderen skal være indrettet således, at den begrænser skadedyrs adgang til affaldet og dels 
begrænser udsivning af næringsstofferne i den dannede kompost til grundvandet. 

 

 

 
 

§28.5 Anbringelse af beholdere 

 

 
Kompostbeholderen skal anbringes på egen grund, således at den ikke efter Middelfart 
Kommunes skøn giver anledning til ulempe/gene for omgivelserne, herunder ejere og brugere 
af ejendommen og eventuelle naboejendomme. 

 

 

 
 

§28.6 Anvendelse og fyldning af beholdere 
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Den ved komposteringen dannede kompost skal anvendes på grundejerens/brugerens egen 
grund eller dennes fællesarealer. 

 

Middelfart Kommune kan meddele de fornødne påbud, såfremt forholdene på en ejendom 
efter kommunens skøn udgør en risiko for eller medfører uhygiejniske tilstande eller er til 
væsentlig ulempe for omgivelserne. 

 

Efter bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter har grundejeren af fast ejendom pligt til at 
foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses 
renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. 

 

Middelfart Kommune kan efter samme bekendtgørelse meddele påbud om at udføre de 
fornødne foranstaltninger til sikring af effektiv rottebekæmpelse, herunder eventuelt at 
nedlægge forbud mod fortsat kompostering hvis komposteringen skønnes uforenelig med 
hensynet til effektiv rottebekæmpelse på en given ejendom. 

 

 

 
 

§28.7 Øvrige ordninger 

 

 
Middelfart Kommune tillader ikke anvendelse af kækkenkværne, som findeler affaldet og 
leder det til renseanlægget sammen med spildevandet. 
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Information til kommuner om kontaktperson: 
Navn: Peter Moosdorf 
E-mail: Peter.moosdorf@middelfart.dk 
 Tlf. nr.: 8888 4850 
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Bilag 1: Retningslinjer for placering af beholdere på landet 
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Adgangsforhold 

Telefon 8888 4850 

 

 

 

 

Placering af afhentningssted 

for ejendomme på landet 
 

Middelfart Kommune skal 

medvirke til, at de virksomheder, 

der tømmer affaldsbeholdere, kan 

udføre deres opgave sikkerheds- 

og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 
Derfor får du denne information 

med Arbejdstilsynets regler for 

tømning af affaldsbeholdere. 

Arbejdstilsynet har følgende krav: 

• Adgangsvejen skal have 

en passende bredde og højde, 

være jævn og have et kørefast 

underlag. 

• Afhentningspladsen  skal 

være hensigtsmæssigt indrettet. 

• Affaldsbeholderen skal vende 

korrekt og må ikke overfyldes. 

Når affaldsbeholderen er tømt, 

stiller skraldemanden den tilbage, 

hvor han har taget den. 

Husejere har to muligheder: Du 

opfylder Middelfart Kommunes 

standardkrav for anbringelse/ 

afhentning af beholdere i byen, og 

stiller beholderen frem til vej eller 

fortov på tømmedagen. 

 
Kan du ikke opfylde kravene til 

normal afhentning ved vej eller 

fortov, kan du etablere en 

afhentningsplads på egen grund. 

Renovationsbilen skal kunne bakke 

helt hen til afhentningspladsen, 

som skal være mindst 2 x 3 meter. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vend! 
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Adgangsforhold 

Telefon 8888 4850 

 

 
 
 
 

Sådan skal din affaldsbeholder stå 
 
 

Kørearealer 

Alle arealer,hvor skraldebilen skal 

køre, skal have et jævnt og fast 

underlag. Underlaget skal kunne 

bære tung tra- fik. Der skal være et 

frirum på 4 m i højden og 4 m i 

breden, hvor bilen skal køre. 

Beholderne skal stå på en fast 

belægning på minimum 2 x 3 m. 

Overfyldt 

Du må ikkefylde affaldsbeholderen 

mere, end at låget kan lukkes tæt. 

 
 

 

Fri adgang 

Der må ikke stå biler, cykler, barne- 

vogne eller andet i vejen for skralde- 

manden. 

Vejen hen til affaldsbeholderen skal 

være mindst 1 meter bred og have 

en frihøjde på mindst 2,20 meter. 

 
 
 
 
 

Styr på hunden 

Har du hund, skal den holdes væk fra 

affaldsbeholderen på tømningsdagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lys i mørket 

Sørg for at tænde lys, hvis det er 

mørkt, så skraldemanden let kan hente 

din  affaldsbeholder. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Om vinteren 

Sørg for at rydde for sne, når skralde- 

manden kommer. Husk at gruse, hvis 

det er glat. 

Håndtag udad 

Vend håndtaget ud mod skraldeman- 

den, så han ikke skal vride affaldsbe- 

holderen rundt, når han henter den. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pak det ind 

Støvende affald skal pakkes forsvarligt 

ind, før du lægger det i affaldsbehol- 

deren. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fast underlag 

Affaldsbeholderen skal stå på et fast 

og jævnt underlag af for eksempel 

fliser. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tilkørselsforhold 

Husk at beskære træer og buske så 

de ikke vokser ud over vejen, hvor 

skraldebilen skal køre. Der skal være 

et frirum på ca. 4 x 4 meter. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 m 
3 m 

4 m 

©
 w

w
w

.t
a
n

k
e

g
a

n
g
.d

k
 0

9
/1

5
 1

5
.0

3
6
2

 

Side 104

http://www.tankegang.dk/


 

Bilag 2: Retningslinjer for placering af beholdere i byen 
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Sådan skal dine affaldsbeholdere stå, når du har afhentning ved vej eller fortov i byen 

Din renovationsmedarbejder henter mange affaldsbeholdere i løbet af en dag. Det er hårdt arbejde, og derfor stiller vi en række 

krav til placeringen af dine affaldsbeholdere. Du skal sørge for, at han kan køre beholderen renovationsbilen uden forhindringer. 

Du kan læse mere på middelfart.dk/affald 

 
 
 
 

Se mere på bagsiden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hunde skal holdes 

inde på tømningsdagen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Affaldsbeholderne skal stå 

på et fast og jævnt underlag.      

 

 
 

Vend håndtaget 

udad. 

 
 
 
 

Der skal være et frirum 

på mindst 4 x 4 meter. 

Husk at 

tænde lyset i 

den mørketid. 

På tømmedagen skal beholderne 

sættes frem til vejen eller fortovet 

 

Der skal være mindst 1 meter fri bredde. 

 
 

Adgangsforhold 

Telefon 8888 4850 
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Du skal være ekstra opmærksom på følgende: 
 

Afhentning 
ved vej eller fortov 

Beholderen sættes frem til vej eller 

fortov på tømmedagen. Håndtaget 

skal vende ud mod vejen. 

 
 
 
 
 
 

 
Koteletgrunde 

På en koteletgrund skal beholde- 

ren også sættes frem til fortovet 

mod den kørevej, som renovati- 

onsbilen kører på. Beholderen skal 

sættes frem til kørevejen, uanset 

om koteletbenet er en del af ko- 

teletgrundens matrikel eller det er 

en selvstændig matrikel, f.eks. en 

privat fællesvej. 

 
 

 
Brede rabatter 

Ved nogle ejendomme kan der 

være en rabat mellem ejendommen 

og kørebanen. Rabatten kan f.eks. 

være græs, græsarmering, perle- 

sten eller andre ujævne belægnin- 

ger. Her kan Middelfart Kommune 

kræve, at beholderen stilles frem til 

kørebanen på tømmedagen. 

Afhentning på egen grund 

Hvis man ikke kan eller vil pla- 

cere beholderen ved vejen eller 

fortovet, med håndtaget ud 

mod kørevejen, kan man søge 

om at få afhentet beholderen 

på egen grund. 

 
Ved afhentning på egen grund, 

skal retningslinjerne for afhent- 

ning på egen grund overholdes 

(tandpladsafhentning). 

 
Reglerne findes i en separat 

vejledning. 

 
Der opkræves et ekstra gebyr 

for afhentning på egen grund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                            Afhentningsstedet 
Affaldsbeholderne skal, når de 

står på egen grund, stå på et 

fast og jævnt underlag af for 

eksempel fliser. Beholderen skal 

være synlig fra renovationsbilens 

holdeplads. 

                            Overfyldt 
Du må ikke fylde affaldsbehol- 

derne mere, end at låget kan 

lukkes tæt. Husk, at du kan købe 

en ekstra sæk til ekstra affald. 

 
 
 
 
 
 

                            Pak det ind 
Skarpe og spidse genstande, 

vådt eller støvende affald skal 

pakkes forsvarligt ind, før du 

lægger det i beholderen. 

 
 
 
 
 
 

                            Om vinteren 
Sørg for at rydde for sne, når 

renovationsmedarbejderen 

kommer. 

Husk at gruse, hvis det er glat. 
 
 
 
 
 
 

                            Rengøring af spand 
Du skal sørge for at holde din 

beholder ren. 

Der kan købes foringssække til 

din renovationsbeholder på gen- 

brugspladsen, som kan minimere 

tilsmudsningen. 

 
 

 

Adgangsforhold 

Telefon 8888 485
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38. Udkast til Klimatilpasningsplan 2022-2026

Sagsnr.: 2022-008063 Sagsbehandler: Anders Bo Åben

Præsentation:
En ny klimatilpasningplan skal sikre rammerne for en fortsat ambitiøs og handlingsorienteret
klimatilpasningsindsats i Middelfart Kommune. Den skal også opfylde kriterier og krav, der
stilles til klimatilpasning i en DK2020-klimaplan, som opfylder Parisaftalens mål.

Forvaltningen foreslår:

• At Middelfart Kommunes Klimatilpasningsplan 2022-2026 godkendes og sendes i høring i
6 uger

Sagsbeskrivelse:
Klimatilpasningsplanen er en handleplan, der har fokus på, hvordan kommunens overordnede
mål og visioner for klimatilpasning, kan omsættes til konkrete mål og handlinger, der kan
mindske effekten af klimaforandringerne, ved at udnytte den teknologi, de ressourcer og den
viden vi har. Klimatilpasningsplanen skal også sikre at kriterierne for klimatilpasning i
DK2020-planen overholdes.

Middelfart Kommunes første klimatilpasningsplan blev vedtaget i september 2014, som et tillæg
til kommuneplanen samt handleplan for klimatilpasning. Mål og retningslinjer for klimatilpasning
er efterfølgende blevet indarbejdet i Kommuneplanen. Den nye klimatilpasningsplan 2022-2026
tager udgangspunkt i den nye klimatilpasningsstrategi fra 2020 samt den nye Kommuneplan fra
2021, og beskriver hvordan Middelfart Kommune i de kommende år vil prioritere arbejdet med
klimatilpasning, på baggrund af en ny risikokortlægning af hele kommunen.

I den nye klimatilpasningsplan bruges risikokortlægning til udpegning og prioritering af
indsatsområder. Der er i alt udpeget 45 risikoområder, hvoraf 21 er højt prioriteret. I de højt
prioriterede risikoområder iværksættes en indsats inden for handleplanens 4-årige planperiode.
Indsatserne kan være direkte relateret til de enkelte områder f.eks. nærmere undersøgelser af
indsatsbehovet, men kan også være generelle og overordnede tiltag som f.eks.
informationskampagner, dialogprojekter eller ændring af arbejdsprocesser.

Herudover er 20 planområder fra Kommuneplanen, som er blevet screenet for
klimaudfordringer. I planområderne er der ikke en høj risiko i dag, men det kan der komme,
hvis områderne bebygges uden at der tages nødvendige hensyn til klimatilpasning. 8 af disse er
udpeget som højt prioriterede områder, hvor der skal gennemføres en forebyggende indsats.

Ansvaret for at klimasikre er grundejerens - så en stor del af Middelfart Kommunes indsats
bliver at informere grundejere om risikoen, lave nærmere undersøgelser af risikoområder,
facilitere og hjælpe processen i gang samt at sørge for at hensynet til klimatilpasning bliver
inddraget i planlægningen.

Klimatilpasningsplanen er udformet som en hjemmeside (middelfartklimatilpasningsplan.dk),
der indeholder information om klimaudfordringerne, beskrivelse af risikokortlægningen,
målsætninger for planperioden, beskrivelse af risikoområder og indsatser samt et digitalt kort.

Økonomi:
Der vil være mindre udgifter til nærmere undersøgelser i nogle indsatsområder, som afholdes
inden for eksisterende driftsbudget.

Høring:
Ældrerådet og Handicaprådet høres i forbindelse med høringsperioden.

Klima & bæredygtighed:
Vedtagelse af en ny klimatilpasningsplan har væsentlig betydning for gennemførelsen af
byrådets vision om klimaforebyggelse og tilpasning. Klimatilpasningsplanens indsatser skal
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medvirke til at øge Middelfart Kommunes klimarobusthed, for derved at sikre, at Parisaftalens
mål overholdes.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022
Økonomiudvalget den 21. juni 2022
Byrådet den 27. juni 2022

Beslutning:
Anbefales.

Anna Poulsen Broen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.
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39. Årsrapport 2021 DK2020 Klimaplan

Sagsnr.: 2022-005990 Sagsbehandler: Helene Bjerre-Nielsen Åben

Præsentation:
Der er udarbejdet årsrapport for DK2020 Klimaplan som dækker det første års implementering. 

 

Forvaltningen foreslår:

• At Klima, Natur,- og Genbrugsudvalget godkender årsrapporten, så den kan offentliggøres
på kommunens hjemmeside.

Sagsbeskrivelse:
DK2020 Klimaplanen Middelfart Kommune (som er udarbejdet efter et fast format på basis af
krav fra C40 og CONCITO) blev godkendt af Byrådet i december 2020. Forud for den endelige
godkendelse af klimaplanen, havde Byrådet igennem et forhandlingsudvalg besluttet en politisk
klimaaftale, som prioriterer en række indsatser blandt klimaplanens mange indsatser.

2021 udgør det første år med implementering af klimaplanen og den politiske aftale. Der er
udarbejdet en kort årsrapport med fokus på status for de politiske prioriteter. Mens klimaplanen
er baseret på et fast format, findes der ikke et fast format for afrapportering. Der er derfor tale
om et første forsøg på at finde et passende format, som også gør sig i en bredere
kommunikation. Der arbejdes dog i DK2020 projektet nationalt med et fælles format for
afrapportering. 

Vedlagte Årsrapport (i udkast) blev gennemgået ved Byrådsseminar d. 19. april 2022, og
forelægges nu Klima, Natur,- og Genbrugsudvalget til endelig godkendelse inden
offentliggørelse.

 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022

Bilag:
DK2020 klimaplan årsrapport 2021

Beslutning:
Godkendt.

Anna Broen Poulsen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.
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Indhold
Baggrund

National klimapolitik

Klimagasregnskab 

Status politiske prioriteter

Status andre aktiviteter

Klimatilpasning 

Borgerinddragelse

Mulige fremadrettede prioriteter

Indhold - årsrapport

Godkendt 
dec 2020
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www.middelfart.dk

Baggrund
Dec 2020: DK2020 Klimaplan + politisk aftale

Mål: Opfylde Paris aftalen = 70% reduktion i 2030, klimaneutral senest 2050

Fokus på energiforbrug og ledelse i 1.omgang. 50 handlinger frem mod 2025

Hele kommunens geograf og aktiviteterne der

Bygger videre på aktiviteter siden 2009

Årsrapport dækker 2021, 1. års implementering, primære aktiviteter
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www.middelfart.dk

National klimapolitik 2021
• Aftale om infrastrukturplanen, juni
• Regeringens Klimaprogram 2021, 

oktober
• Aftale om grøn omstilling af dansk 

landbrug, oktober 
• Aftale om en køreplan for fangst, 

transport og lagring af CO2, 
december

• En lang række støtteordninger til 
grøn omstilling for private og 
virksomheder

Klimarådet: Fortsat ikke lagt en tydelig 
plan mod 70% målet. Ca. ¼ af 
reduktion er ikke sandsynliggjort.

• K
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Klimagasregnskab
Middelfart Kommunes geografi

Stort set lige fordeling 
mellem de tre store 
sektorer. Udledning fra 
energisektoren reduceres 
ved voksende andel af 
vedvarende energi og 
energibesparelser. 
Stor udfordring ift
reduktion af udledning fra 
transport og landbrug.

Kommunen som 
organisation
udleder under 
5% af totalen.
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Reduktionssti
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Klimagasudledning i Middelfart Kommunes geografi 

Total CO2 udledning

Der ligger en 
stor opgave i at 
nå 2030 målet 
og endnu større 
for 2050 målet

Metoderne til klimagasregnskab er under 
udvikling. Tallene kan derfor rykke sig år for 
år  hvilket vanskeliggør sammenligning pt. 
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Reduktionssti for klimagas

Stor opgave i at 
nå 2030 målet 
og endnu større 
for 2050 målet

30% på 29 år

56% på 11 år

S
i
d
e
 
1
1
9



www.middelfart.dk

Politiske prioriteter -Status

Udfasning af olie 
og naturgasfyr, 

omstilling til grøn 
varme

Energibesparelser 
i bolig- og 

bygningsmassen
PtX200 ha solceller

Reduktion af drivhusgas
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Udfasning af olie- og naturgasfyr 
& energibesparelser

Grøn Inspiration om 
energibesparelser

Høje energipriser giver stor interesse og 
hurtigere beslutninger hos husejerne. Men 
udrulning af fjernvarme tager tid. Godt med 
klare fjernvarmeplaner.
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Udrulning af fjernvarme

Ca. 75 % af husstande dækket af fjernvarme i 2030. Baseret på planer 
fra Middelfart Fjernvarme og Gelsted Fjernvarme. 

Fordeling af 
enfamilieshuse 
i kommunen

Udfordring med 
områder udenfor 

fjernvarmeområderne
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Kommunens egne olie- og 
naturgasfyr
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Antal olie- og naturgasfyr i kommunens bygninger

Behov for fokus 
for at nå mål
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Solcelleanlæg
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Projektforespørgsel

Projektansøgning

I lokalplanproces

Under opbygning

I drift

Mål

Solcelleanlæg i proces, hektar

Politisk mål: 
200 ha

Forventes 
opnået
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PtX – Triangle Energy Alliance 

Ref. Triangle Energy Alliance Stort partnerskab mellem 
kommunerne i Trekantsområdet
og en lang række virksomheder

Plan for udbygning
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Andre handlinger i fokus

• Klimafolkemødet
• Skovrejsning:mål +100ha
• Udtagning af 

lavbundsjorde
• Elbiler i kommunens 

bilpark
• Mere direkte genbrug og 

genanvendelse
• Bæredygtighedskrav i egne 

større byggerier og 
renoveringer

Areal/plads er en udfordring: ny skov, 
udtagning af landbrugsjord til solceller 
og lavbundsjorde, nye udstykninger til 
bolig og erhverv kræver alle plads.
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Skov og egne biler

Kommunalt mål: 100 ha mere skov i 2025. 
For at nærme sig det nationale mål på 25% 
skal der mere privat og statslig skovrejsning 
i gang.

Det går raskt fremad med at udskifte 
fossile biler til elbiler i kommunens bilpark
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Affaldsmængder og sortering

Meget positiv effekt 
af nyt affaldsortering-

system. Restaffald 
halveret

Tons
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Klimatilpasning

Klimatilpasningsplan 
under udarbejdelse

Klar slut 2022

Indeholder 
værditabsvurderinger
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Borgerinddragelse

§ 17, STK. UDVALG OM 
ENERGIBESPARELSER OG 

ENERGIRENOVERING

GRØN INSPIRATIONS 
MØDER & FOREDRAG

BÆREDYGTIGE 
LOKALSAMFUND SOM 

LØFTESTANG

KRAV I TILSKUD OG 
BEVILLINGER

Uden borgere og 
virksomheders aktive 

deltagelse i klimaopgaven 
kommer vi ikke i mål

Igennem dialog og partnerskaber
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Mulige næste prioriterer

Eksterne partnerskaber & borgeraktivering- kommuneinvolvering

Transportsektoren – klimavenlig mobilitet

Arealanvendelse – lavbundsjorde, skovrejsning, byudvikling

Cirkulær økonomi og genbrug

Fastholde og gennemføre planlagte aktiviteter
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40. Drøftelse af principper for solceller i Middelfart Kommune

Sagsnr.: 2022-008075 Sagsbehandler: Helene Bjerre-Nielsen Åben

Præsentation:
Klima, Natur,- og Genbrugsudvalget ønsker at drøfte principper for etablering af solcelleanlæg i
Middelfart Kommune på basis af de foreløbige erfaringer med de tre projektskitser (Ejby, Røjle
og Harndrup), som Byrådet ved Byrådsseminar i henholdsvis april 2021 og april 2022 har
identificeret som relevante at indgå en dialog med ansøger om.

Forvaltningen foreslår:

• At punktet drøftes

 

Sagsbeskrivelse:
Mulige principper drøftes på mødet.

 

Økonomi:

Høring:
Ingen.

 

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022

Beslutning:
Udvalget drøftede forskellige principper/krav for opstilling af solcelleanlæg i Middelfart
Kommune.

Udvalget fortsætter drøftelsen på kommende møde.

Anna Poulsen Broen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.
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41. Høringssvar til statens vandområdeplaner for 2021-2027

Sagsnr.: 2019-001616 Sagsbehandler: Erik Madsen Åben

Præsentation:
Miljøministeriet sendte den 22. december 2021 forslag til vandområdeplaner for 3. planperiode
(2021-2027) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders høring indtil den
22. juni 2022.

Forvaltningen foreslår:

• At det udarbejdede høringssvar til forslag til vandområdeplaner for 3. planperiode
godkendes og sendes til Miljøministeriet.

Sagsbeskrivelse:
Formålet med vandområdeplanerne er at sikre god tilstand i Danmarks kystvande, søer, vandløb
og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. God tilstand er udtryk for en
svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet.

Til dette formål skal de enkelte lande udarbejde vandområdeplaner for 6 år ad gangen. Planerne
skal informere om statens planer for forbedring af miljøtilstanden i de konkrete
vandforekomster.

Høringssvar

 Forvaltningen har udarbejdet et høringssvar til forslaget til vandområdeplanerne 2021-2027 jf.
bilag 1. Høringssvaret indeholder både politiske og tekniske elementer. Men det er primært af
teknisk karakter, som har fokus på indsatser vedrørende supplerende indsatser, men de gør
også opmærksom på, at staten skal sikre, at der er et økonomisk grundlag til stede, der gør det
muligt for kommunerne at gennemføre de konkrete indsatser.

Middelfart Kommune har i de første to planperioder oplevet, at ansøgte projekter er blevet afvist
fordi staten har vurderet dem ikke omkostningseffektive, selvom løsningerne lever op til de
øvrige krav om målopfyldelse. Statens referenceværdier for, hvor dyre projekterne må være, er
altså i mange tilfælde for lave til at projekterne kan gennemføres. Når kommunerne får tilsagn
om finansiering til gennemførelse af et projekt, er kommunerne endvidere i høj grad bundet af
dette tilsagn, som er givet før de reelle udgifter ved gennemførelse af projekterne er kendte.
Tilsagnet kan sjældent forhøjes, hvis realiseringen viser sig dyrere, eller hvis der støder
uforudsete udgifter til. Denne usikkerhed er ekstra stor i en periode, hvor der er store stigninger
på entreprenørudgifter generelt, mens statens erfaringspriser beror på projekter lavet tidligere.

Indsatser i Middelfart Kommune

Kommunerne har ansvaret for at udmønte dele af indsatsprogrammet vandområdeplanen, der
opstiller mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i søer, vandløb, kystvande og grundvand.
Desuden indeholder vandområdeplanen et indsatsprogram som beskriver, hvilke indsatser og
virkemidler, der kan bruges til at nå målet. Det vil sige konkrete indsatser i søer og vandløb,
etablering af vådområder, lavbundsprojekter og skovrejsning samt indsatser i forhold til
punktkilder. Indsatser i forhold til punktkilder kan eksempelvis være i forhold til renseanlæg,
regnbetingede udledninger fra overløb og ikke kloakerede ejendomme i spredt bebyggelse.i

Middelfart Kommune skal ifølge de nye vandområdeplaner have gennemført følgende indsatser
inden udgangen af 2027:

Kvælstofindsatsen til kystvande:

Vådområder og lavbund til reduktion af kvælstofudledning til Lillebælt, i alt ca. 22 tons kvælstof
i samarbejde med de øvrige kommuner i oplandet til Lillebælt/Fyn. Derudover en forventet
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gennemført indsats på ca. 80 tons kvælstof fra sidste planperiode, som der stadig arbejdes på
ind i den nye planperiode.

Spildevandsindsats:

Regnvandsbetingede udløb: 1. stk. ved Holse Stationsbæk (videreført fra anden planperiode
(2015-2021)).

Restaureringer i 62 km vandløb:

Fjernelse af fysiske spærringer i vandløb: 2 stk. (Fyllested Mølle og Brende Mølle),
vandløbsrestaureringer, genåbning af rørlagte vandløb og etablering af sandfang

Forvaltningen forventer at de endelige planer offentliggøres december 2022.

Økonomi:
Staten kompenserer kommunerne økonomisk for administration af vandplansarbejdet via
DUT-princippet.  EU og staten finansierer de kommunale udgifter til administration af
vandplanindsatsen, herunder forundersøgelser, rådgivning og anlægsarbejder. Staten dækker
også eventuelle udgifter til erstatning til lodsejere.

Staten/EU finansierer indsatserne efter ansøgning og bevilling. 

Høring:
Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:
Realisering af vådområde-, lavbund- og skovrejsningsprojekter vil samlet set reducere
CO2-udledning til atmosfæren, mens restaurering af vandløb vil resultere i en udledning i
forbindelse med anlægsarbejdet. Forvaltningen vil i de enkelte sager forsøge at gennemføre
indsatserne med mindst mulig klimabelastning

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022

Bilag:
Bilag til udvalgssag Høringssvar til Vandområdeplaner 2021-2027

Beslutning:
Godkendt.

Anna Poulsen Broen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.
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1 Middelfart Kommune bakker op om de statslige 
vandområdeplaner 

Miljøstyrelsen har sendt de statslige vandområdeplaner for 3. planperiode (2021-2027) i 

offentlig høring fra den 22. december 2021 til den 22. juni 2022. Planerne skal sikre god 

tilstand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's 

vandrammedirektiv. Kommunalbestyrelsen i Middelfart ser vandområdeplanerne som et vigtigt 

værktøj til at sikre gunstige miljø- og naturtilstande.  

 

De kommunale opgaver er i forhold til vandplanens indsatsprogram vedrørende vandløbs- og 

sørestaurering, etablering af lavbunds- vådområdeprojekter, skovrejsning og spildevand. Det 

er væsentlige indsatser for kommunen, og vi vil i de kommende år prioritere dem højt. Det er 

vigtigt for kommunalbestyrelsen, at de forskellige vandområders tilstand i størst muligt 

omfang opnår de fastsatte miljømål om mindst god økologisk tilstand. 

 

Kommunerne og vandrådene har i forbindelse med 3. planperiode været inddraget i 

udarbejdelsen af indsatsprogrammet for de supplerende vandløbsforanstaltninger. Middelfart 

Kommune finder, at dette har været en god prioritering og opfordrer til, at kommunerne også 

fremadrettet inddrages i vandområdeplanernes udvikling. 

 

Middelfart Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt 

Jylland og Fyn. Miljømål og indsatsprogrammer er fastsat i hhv. udkast til bekendtgørelse om 

miljømål og udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer. I de fremsendte høringssvar 

forholder kommunen sig til emner i relation til vandområdeplanernes generelle indhold og til 

de nævnte bekendtgørelser. 

 

Kommunerne har også stået for oprettelse og servicering af vandrådene i et konstruktivt 

samarbejde med mange interessenter, herunder jordbrugserhvervet og de grønne 

organisationer. Vandrådene har været et godt initiativ, der har haft en væsentlig betydning for 

tilblivelsen af det supplerende indsatsprogram for vandløb. Styrken ligger i, at kommunerne er 

tæt på borgerne og derfor har et godt udgangspunkt for at sikre aftaler med private lodsejere 

om gennemførsel af indsatserne. 

 

Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer 

Det specifikke indsatsprogram for vandløbsindsatsen er fastsat i en bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer baseret på input fra kommunernes forslag hertil. Indsatserne er vist i 

MiljøGIS-kort.  I forbindelse med kommunens gennemgang af bekendtgørelserne forekommer 

det uoverskueligt at koble/sammenligne ”Bilag 1 til Udkast til Bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer”, MiljøGIS og kommunernes forslag til indsatsprogram. Først og fremmest 

ville det være nemmere at sammenligne, hvis tabel 1 var sorteret efter kommunenavn. 

 

Strækninger, der er udpeget til vandløbsrestaurering fremgår af tabel 1 i ”Bilag 1 til Udkast til 

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer”. Det er ikke muligt ud fra tabel 1 at finde frem til, 

hvor stor en del af vandområdet indsatsen skal doseres på. Det ville give et mere ”præcist” 

billede af, hvad der skal ske, hvis det bliver vist, hvordan virkemidlet er doseret på 

strækningen, fx som længde af strækningen. Det er rigtig godt, at det tydeliggøres, at det ikke 

nødvendigvis er en forudsætning, at foranstaltningen gennemføres i hele 

vandløbsforekomsten, men at det beror på en konkret vurdering. 

 

2 Tilstandsvurdering 
Der er fortsat mange målsatte overfladevandområder, hvor tilstanden er ukendt for flere 

kvalitetselementer. Når den økologiske tilstand fastsættes efter ”one out all out-princippet”, så 

er der risiko for overimplementering i forbindelse med prioritering og gennemførelse af 

indsatser. 

 

Der er manglende viden eksempelvis om den kemiske tilstand, planter og bentiske alger i 

vandløbene. Middelfart Kommune opfordrer til, at Miljøministeren sikrer tilstrækkelig 
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overvågning af vandområderne således, at gennemførelse af indsatser og kommunernes 

administration af sektorlovgivningen kan hvile på et tilstrækkeligt solidt fagligt grundlag. 

 

3 Økonomi  
Der skal være sammenhæng mellem indsats og økonomi  

Det er væsentligt, at der er sammenhæng mellem de opstillede mål og de afsatte midler til 

realisering af indsatsprogrammet. Kommunen har i de to første planperioder oplevet, at det 

ikke altid er muligt at gennemføre indsatsprogrammet inden for de økonomiske rammer i 

tilskudsordningerne.  

 

Middelfart Kommune har oplevet, at ansøgte projekter i de første planperioder er blevet afvist 

fordi de er vurderet ikke omkostningseffektive, selvom løsningerne lever op til de øvrige krav 

om målopfyldelse.  Vi kan fra kommunens side være bekymrede for om dette vil gentage sig, 

især fordi der er lagt op til at der er en forvejen fastlagt økonomisk ramme, en ramme der er 

fastlagt på baggrund af et beregnet gennemsnitsoverslag på hvad det vil koste at gennemføre 

indsatserne. Middelfart Kommune bifalder etablering af nationale tilskudsordninger, der er 

mindre bureaukratiske end ordninger gennem Fiskeristyrelsen/Landbrugsstyrelsen, hvor 

tilskuddet har en stor andel af EU-midler. 

 

Den økonomiske situation er ændret blandt andet som følge af generelt stigende råvarepriser, 

hvilket formentlig vil resultere i væsentlig større omkostninger til realisering af indsatser.  

 

Middelfart Kommune opfordrer til, at de administrative procedurer forbundet med konkrete 

tilsagn moderniseres og forenkles, hvilket vil gøre det muligt at øge fokus på selve indsatsen i 

marken, at tilsagnene til anlægsaktiviteter gøres mere fleksible for at tage højde for uforudsete 

udgifter. Desuden bør ordningerne afspejle de ændrede økonomiske betingelser. 

 

Mulighed for fælles statslig og kommunal finansiering af indsatser 

Som det er i dag, er det ikke muligt at delfinanciere vandplanprojekter med kommunale 

midler, hvis de ikke er omkostningseffektive. I nogle tilfælde har kommunen interesse i at 

bidrage med finansieringen, fordi kommunerne har andre interesser i projektet end kun det 

miljømæssige formål.  

Middelfart Kommune ønsker, at der i fremtiden vil være mulighed for at kommunale vandløbs- 

og klimaprojekter og statslige vandplanprojekter kan integreres. 

 

4 Overvågningsprogram 
Vandplanerne medfører store investeringer i miljøforbedringer i vandløb samt etablering af 

vådområder til fjernelse af fosfor og kvælstof i opland til henholdsvis søer og fjorde. 

Overvågningsprogrammet er gennem de seneste år blevet reduceret i både vandløb, søer og 

fjorde, både i forhold til antal stationer og hyppigheden stationer besøges. Kendskab til 

vandområderne er dermed på et overordnet niveau, som ikke kan benyttes til at finde de 

kilder, der er årsag til at tilstanden i vandområdet ikke er i god økologisk tilstand. 

Overvågningen kan heller ikke anvendes til at vise om gennemførte indsatser virker. 

 

Middelfart Kommune vil opfordre til, at overvågningen af vandløb og de kystnære farvande 

intensiveres, så nødvendig indsats kan målrettes de vandforekomster, hvor behovet er størst 

og effekten af gennemførte tiltag bedre kan følges. 

 

4.1 Overvågning vedr. PFAS 

Af forslaget til vandplanen fremgår at punktkilder, diffuse kilder samt miljøfremmede stoffer 

kan hindre en målopfyldelse af de fastlagte miljømål i overfladevandområder. PFAS er i denne 

sammenhæng ikke nævnt som et specifikt fokusområde. Der fokuseres på brandskum, men 

andre åbenlyse kilder til spredning af PFAS er ikke inkluderet, fx udbringning af slam fra 

renseanlæg til landbrugsjord og perkolat fra tidligere og nuværende lossepladser.  

 

Middelfart Kommune ønsker derfor, at Miljøstyrelsen i vandplanen forholder sig konkret til 

udfordringen med PFAS og at den tilgængelige viden indarbejdes. Hvordan skal problemet 
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håndteres, og hvem skal løfte den? Hvis det bliver en kommunal opgave, er det vigtigt for os, 

at der tilføres de nødvendige ressourcer. 

 

I Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 beskrives det på side 109, hvordan det er 

vurderet om grundvandsforekomsten overholder kvalitetskravene. 

 

Middelfart Kommune ønsker en mere præcis beregning af indholdet af PFAS i 

grundvandsforekomsterne, da der har været en ændring af kvalitetskravet for PFAS-stoffer i 

drikkevand.  

 

Desuden vil PFAS-prøver udtaget før den nye grænseværdi blev offentliggjort ikke være 

repræsentative, da man før efteråret 2021 ikke havde analysemetoder, der kunne måle ned til 

den nye grænseværdi. Årsmiddelværdien af PFAS-analyserne udtaget fra 2013-2019, som 

danner grundlaget for vandplanens beregninger, vurderes derfor ikke at repræsentere PFAS-

niveauet i grundvandsforekomsterne. 

 

5 Vandløb 
Der er mange årsager til, at en del vandløbsstrækninger ikke opfylder miljømålet om god 

økologisk tilstand. En af de væsentligste er de fysiske forstyrrelser, som opstår i forbindelse 

med den private og kommunale vandløbsvedligeholdelse. 

  

Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse har været i spil i forhold til at sikre målopfyldelse, 

men blev taget ud at virkemiddelkataloget for 2. planperiode. Det er Kommunens opfattelse, 

at virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse er et yderst effektivt virkemiddel i forhold til at 

skabe så naturlige forhold i vandløb som muligt. Virkemidlet kan sikre, at vandløb udvikler sig 

mere naturligt, hvorved levesteder for dyr og planter forbedres.  

  

Samtidig er vi bevidste om, at virkemidlet kan forårsage højere vandstand i vandløb – særligt 

om sommeren - og dermed få afvandingsmæssige konsekvenser for de omkringliggende 

arealer til potentiel gene for arealanvendelsen i området. 

  

På mange vandløbsstrækninger er det dog muligt, at gennemføre indsatsen uden det får 

konsekvenser for arealanvendelsen. Det kan for eksempel være på strækninger, hvor 

vandløbet har et godt fald eller, hvor det løber gennem naturarealer. 

Middelfart Kommune foreslår derfor, at staten genovervejer brugen af virkemidlet, hvor det 

gavner uden at medføre negative afvandingsmæssige konsekvenser for tilstødende 

dyrkningsflader eller infrastruktur. 

 

6 Yderligere indsatser efter 2027? 
Forslaget til vandplan rummer ikke svar på hvorledes der, inden udgangen af 2027, skal opnås 

målopfyldelse i vandområder, der ikke har en tilfredsstillende tilstand, og hvor der samtidig 

ikke er foreslået en indsats. For at sikre, at det resterende indsatsbehov håndteres så 

omkostningseffektivt som muligt, vil der frem mod 2024 (genbesøg 2023/24) blive igangsat en 

række udviklingsinitiativer, der skal danne grundlag for, at der frem mod genbesøget kan 

træffes beslutning om den resterende indsats. Udviklingsinitiativerne forventes bl.a. at 

medvirke til mere viden om behovet for fysiske vandløbsindsatser, herunder årsagerne til 

manglende målopfyldelse, og om hvilke indsatser, der kan være afgørende for at skabe 

velfungerende og robuste vandløbs-systemer. 

 

Indsatsprogrammet er allerede en stor og omfattende opgave. I Middelfart Kommune er der i 

forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 vandløbsindsatser i mere end 62 km vandløb og 

herunder to store møllespærringer. Til sammenligning var der i 2. planperiode i Middelfart 

indsatser i 27 km. vandløb. Eventuelle nye indsatser, der indføres i 2024 kan derfor ikke 

forventes at være udførte inden udgangen af 2027. 

 

Vi savner dog svar på hvad der vil ske med de indsatser som ikke gennemføres fx grundet 

økonomi. Et svar som stadigvæk udestår i relation til indsatser som ikke er gennemført af 

økonomiske grunde i 1. og 2. planperiode. Hvis svaret på dette, er at de vil blive taget op i 3 

planperiode, så vil det betyde at man skubber en stadigt større og dyrere pulje af projekter 
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foran sig, til 3. planperiode. En 3. planperiode, der i forvejen indeholder forholdsvis mange 

komplicerede og dyre projekter, fordi man i vandrådsarbejdet har sigtet imod mest miljø for 

pengene og derfor har plukket de lavest hængende frugter først. 

 

Generel bemærkning til vurdering af vandindvindings påvirkning på overfladevandområder 

 

Lovgivningen pålægger kommunerne at vurdere den kvantitative tilstand af grundvandet og 

tilstanden af tilknyttede overfladevandsområder i forbindelse med meddelelse af 

indvindingstilladelser. Samtidig har Miljøstyrelsen valgt ikke at forholde sig til vandindvindings 

påvirkning af søer og andre grundvandsafhængige overfladevandsområder og terrestriske 

økosystemer i vandområdeplanen. Argumentet herfor er, at der ikke er tilstrækkelig viden til 

at foretage denne vurdering.  

 

Middelfart Kommune efterlyser derfor, at staten tilvejebringer data og værktøjer, der giver 

kommunerne et bedre grundlag for at vurdere påvirkning fra vandindvinding på søer og andre 

grundvandsafhængige overfladevandsområder og terrestriske økosystemer.  

 

7 Bindinger ved etablering af f.eks. lavbundsprojekter 
En del lodsejere er positivt indstillede for at etablere lavbundsprojekter og klima-

lavbundsprojekter, men er bekymrede for fremtidige bindinger i forhold til at udvide bedriften 

(ammoniak deposition), når området udvikles til at være omfattet af naturbeskyttelseslovens 

§3. Disse bekymringer kan hindre fremdriften på projekterne. 

I dag er etablering af minivådområder, der fjerner kvælstof, sikret mod at blive omfattet af 

naturbeskyttelseslovens §3. 

Middelfart Kommune anbefaler, at landbrugsbedrifter tæt på et nyt lavbundsområde eller 

klima-lavbundsområde ikke pålægges yderligere fremtidige restriktioner end fra de arealer, der 

allerede ved etableringen er §3 beskyttede. 

 

Etablering af bl.a. vådområder er vigtige men frivillige ordninger, hvor der skal forhandles 

erstatninger og kompensationer. Som lodsejer skal der gerne være et incitament for at gå 

positivt ind i projekterne. Dette kan bl.a. sikres ved at fastholde muligheden for erstatning for 

naturarealer. 

Middelfart Kommune anbefaler, at der også fremadrettet vil være kompensation til lodsejere i 

vådområdeprojekter, med arealer underlagt naturbeskyttelseslovens § 3,   

 

8 Marine virkemidler 
Der har i flere år været fokus på, at etablere vådområder for at fjerne næringsstoffer fra søer 

og kystvande, og de lave frugter er høstet.  

I forbindelse med genbesøget i 2023/24 er der afsat 34 mio. kr. på at undersøge de marine 

virkemidler. I Lillebælt-området har flere forskellige projekter allerede nu værdifulde erfaringer 

med brugen af marin naturgenopretning. 

Ud over skærpede krav til næringsstofreduktion fra land opfordrer Middelfart Kommune til, at 

Regeringen skærper og fremrykker fokus på supplerende marine virkemidler, som fx 

udplantning af ålegræs og etablering af stenrev, så vi hurtigere opnår et sundt havmiljø. Det 

er dog vigtigt at understrege, at de marine virkemidler ikke må stå i stedet for den 

landbaserede indsats omkring kvælstof- og fosforreduktion. Næringsstofproblematikken skal 

løses ved kilden – på land.  

Middelfart Kommune anbefaler, at der indføres flere virkemidler til at fjerne næringsstoffer 

eksempelvis intelligente bufferzoner.  

Middelfart Kommune anbefaler, at der allerede nu etableres en tilskudsordning med marine 

virkemidler. 
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9 Klimatilpasning og vandområdeplansindsatsen bør samtænkes i 
større omfang 

Klimaforandringerne kan påvirke de hydromorfologiske, fysisk-kemiske og biologiske 

kvalitetselementer og dermed den samlede økologiske og kemiske tilstand i vandområder. Det 

konkluderes dog, at hverken DCE eller EU forventer, at der vil være dokumenterbare 

ændringer på kvalitetselementerne, som alene kan tilskrives klimaforandringer i perioden frem 

mod 2027.  

 

Middelfart Kommune ser gerne at der anvises konkrete initiativer til at integrere 

klimaforandringerne i vandområdeplanerne. Det er dog positivt, at der ifølge planen skal sikres 

størst mulig synergi mellem opnåelse af god økologisk tilstand i vandområderne og behovet for 

at imødegå oversvømmelse som følge af klimaforandringer. 

 

Middelfart Kommune opfordrer til, at vandområdeplaner og klimatilpasning i højere grad 

samtænkes. Støtteordninger bør bl.a. være mere fleksible, så kommunerne får mulighed for at 

supplere indsatser i vandområdeplanen med tiltag til forebyggelse af klimaudfordringer, hvor 

man i kommunerne erfaringsmæssigt ved det kan være et tema. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Middelfart Kommunes Klima-, Natur- og Genbrugsudvalg 
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42. Køstrup Genbrugsplads - ændring i affaldsfraktioner

Sagsnr.: 2022-008125 Sagsbehandler: Karen Lübben Åben

Præsentation:
Køstrup genbrugsplads er ofte udsat for tyveri. Forvaltningen indstiller derfor, at der
iværksættes initiativer, der kan begrænse eller eliminere tyveriet.

Forvaltningen foreslår:

• At fraktionerne elektronikaffald, herunder batterier og lysstofrør, tryk- og gasflasker,
farligt affald, herunder maling og jern og metal fremadrettet ikke skal kunne afleveres på
genbrugspladsen i Køstrup 

 

Sagsbeskrivelse:
Genbrugspladsen i Køstrup er utidssvarende. Som led i implementering af ny
genbrugspladsstruktur i Middelfart Kommune har Byrådet derfor besluttet, at genbrugspladsen i
Køstrup skal lukkes, når den nye genbrugsplads i Ejby står klar, forventeligt medio 2024. 

Forvaltningen oplever gentagne problemer med tyveri fra genbrugspladsen i Køstrup. Det er
fraktioner som jern og metal, elektronik, blød og hård plast, trykflasker, batterier, lysstofrør
samt malerrester. Omfanget skønnes at være minimum 4 gange om ugen om natten. Hertil
bliver der rodet rundt i de åbne containere til møbler og træ, og affald ligger jævnligt smidt
rundt på jorden, når personalet møder ind.

Tyverierne - og den generelle adgang for uvedkommende udenfor normal åbningstid, medfører
en forøget risiko for

• miljøforurening - især hvis miljøfarligt affald fjernes og håndteres uansvarligt, herunder
tabes, smides i kloakken, afbrændes under ikke kontrollerede forhold m.m. samt 
affaldsflugt, når affald smides rundt omkring på pladsen, m.m.

• ulykker - især hvis trykflasker håndteres uforsvarligt og eksploderer
• Læk af datasikkerhed - især hvis elektronikaffald med personfølsomme oplysninger

misbruges.

Forvaltningen anbefaler derfor, at pladsen fremadrettet skal kunne modtage færre
fraktioner, således tyveri og lemfældig omgang med affald, herunder miljøskadeligt affald, gøres
mindre tillokkende. Det skønnes ikke hensigtsmæssigt at investere i hegn og yderligere materiel
for at forhindre tyveri. 

Som minimum skal følgende fraktioner ikke længere kunne afleveres på pladsen:

• Elektronikaffald, herunder batterier og lysstofrør
• Tryk- og gasflasker
• Farligt affald, herunder maling
• Jern og metal

Ændringerne kan træde i kraft efter en passende oplysningsperiode (1-2 måneder) om de
ændrede forhold. Borgerne skal orienteres om, at de nævnte fraktioner kan afleveres i Gelsted,
Nørre Aaby og Middelfart. Hvis initiativet ikke har den ønskede effekt, kan yderligere
begrænsninger på aflevering af bestemte fraktioner komme på tale eller alternativt en
fremrykning af nedlukning af pladsen.

På pladsen vil øvrige fraktioner fortsat kunne afleveres, herunder byggeaffald, haveaffald,
plastaffald, tekstilaffald m.m..

Økonomi:
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Der skønnes ikke at være økonomiske konsekvenser ved at begrænse muligheden for at
aflevere visse fraktioner på genbrugspladsen.

Høring:
Sagen har ikke været i høring.

Klima & bæredygtighed:
Det vil have en gavnlig effekt for klima og bæredygtighed, hvis især tyveri af elektronikaffald og
farligt affald kan undgås. Herved kan vi sikre en miljørigtig og korrekt håndtering af affaldet,
hvorved værdifulde ressourcer genbruges og genanvendes. 

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022

Beslutning:
Godkendt.

Anna Poulsen Broen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.
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43. Status på regulering af måger i Middelfart By

Sagsnr.: 2022-000768 Sagsbehandler: Gitte Slothuus Hertzum Åben

Præsentation:
Forvaltningen har modtaget en henvendelse.

Der ønskes at regulering af måger i bybilledet drøftes igen, idet der ifølge mailen har været
borgerhenvendelser og gener fra måger som anses for at være et stigende problem.

Forvaltningen foreslår:

• Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

Sagsbeskrivelse:
Regulering af fugle, herunder måger har sidst været behandlet i udvalget den 1. december
2021. Her blev det besluttet at forvaltningen skulle arbejde videre med at styrke
informationsindsatsen.

Forvaltningen har siden udvalgsmødet arbejdet med at opdatere og forbedre pjecen               
"Forebyggelse og regulering af måger" og opdateret hjemmesiden med gode råd om
forebyggelse og regulering.

Endvidere er der i industriområdet som grænser op mod byen blevet reguleret måger ved
skydning i år.

Forvaltningen har ikke modtaget henvendelser vedr. Middelfart by og oplever ikke at mågerne
er vokset i antal. Forvaltningen har i indeværende år kun modtaget en enkelt henvendelse vedr.
gener fra måger. Her drejer henvendelsen sig om en ejendom i Strib, hvor der fodres måger og
der er fulgt op på sagen med håndhævelse. 

Forvaltningen har endvidere talt med Handelsstandsforeningen, Brobygning samt
Entreprenørafdelingen og her har der heller ikke været henvendelser vedr. måger.

 

Økonomi:
En øget indsats til regulering af måger vil medføre øget ressourceforbrug. Afhængigt af
valgt indsatsniveau skal det nærmere vurderes, om det kan afholdes indenfor eksisterende
budget.

Høring:
Ikke relevant

Klima & bæredygtighed:
Ikke relevant

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022

Bilag:
Forebyggelse og regulering af måger 2022

Beslutning:
Udvalget finder, at kommunikation omkring regulering af måger er tilstrækkelig.

Anna Poulsen Broen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.
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43 FOREBYGGELSE OG REGULERING AF MÅGER
2022



www.middelfart.dk

Forebyggelse og 
regulering af måger

METODER OG REGLER
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Denne folder er udarbejdet af: 
Middelfart Kommune 
Natur- og Miljøafdelingen
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Indledning

Måger er i stigende tal begyndt at søge 
ind i byen. Det kan være generende, for 
måger larmer, sviner og kan agere aggres-
sivt, når de beskytter deres yngel. 

I dette hæfte kan du danne dig et overblik 
over, hvad du som grundejer selv kan gøre 
for at forhindre, at mågerne bygger rede 
på din grund eller slippe af med dem, der 
allerede har slået sig ned.  

Forebyg at mågerne bygger 
rede på din grund

Det er ofte nemmere at forhindre måger i at 
bygge rede end at slippe af med dem, når 
reden først er bygget. Måger vender nemlig 
som regel tilbage til samme ynglested år ef-
ter år, og det samme gør unger, der fødes på 
stedet. Mågernes yngleperiode starter i april, 
og i månederne op til kan du opleve større 
aktivitet blandt mågerne. Det er her, du som 
grundejer kan gøre noget selv. Det kræver en 
konsekvent indsats at opnå en god effekt, 
og der kan være fordel i at gå sammen med 
naboer for at forhindre, at mågerne blot flyt-
ter ind på naboens tag.

Kombiner gerne flere af tiltagende for et 
bedre resultat:

Fjern mad til mågerne
Mågerne besøger vores haver og tage for at 
lede efter føde. De spiser både fisk, insek-
ter, ådsler, muslinger og affald, men de kan 
næsten spise hvad som helst. Undgå derfor, 
at der ligger madaffald tilgængeligt for må-
gerne, undgå at fylde skraldespandene for 
meget og benyt skraldespande med låg.

Skræm mågerne væk
Opsæt vildtskræmme, f.eks. en drage. Når 
vinden blæser, forveksler mågerne dragen 
med en ægte rovfugl og holder sig væk. Vær 
opmærksom på, at mågerne kan blive vant 
til typen af vildtskræmme opsat samme sted, 
så skift evt. med jævne mellemrum placerin-
gen og typen af vildtskræmme.

Gør det svært at bygge rede
Måger foretrækker at bygge redde på flade 
tage. Har du et tag med en hældning på min-
dre end 25 grader, kan du installere fysiske 
forhindringer, der gør det svært for mågerne 
at lande på taget og hindrer deres adgang til 
potentielle redepladser.

Fuglepigge:
Fuglepigge er oprette stålpigge, der mon-
teres i tætte rækker. De kan f.eks. benyttes 
på steder, hvor der er begrænset adgang til 
løbende at fjerne redemateriale, f.eks. ved 
skorstene.

Net:
Du kan udspænde et net på taget. Det er 
den mest anvendte metode til at forhindre, 
at måger bygger reder på bygninger med fla-
de tage. Net kan designes til de fleste byg-
ninger.

Wirer:
Har du tag med hældning, kan du f.eks. 
trække en wire af fjederstål langs tagryggen. 
Det hindrer fuglene i at bruge tagryggen 
som hvilested. På et fladt tag kan parallelt 
monterede wirer hindre mågerne i at lande. 
En fordel ved wirer frem for udspændte net 
er, at mågerne ikke vikles ind i nettet. Også 
elektriske wirer, hvor fuglene får små stød, 
kan være effektivt.
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Fuglepigge
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Når mågerne er flyttet ind

Måger er fredede fugle, og du må derfor ikke 
regulere måger uden dispensation. 

Hvis du allerede har gjort en væsentlig ind-
sats for at skræmme mågerne væk, og de 
stadig er til gene, kan du fra og med januar 
måned søge om dispensation til at regulere 
mågerne hos Naturstyrelsen, der administre-
rer jagtloven. 

Når du har fået en dispensation, kan du gøre 
flere ting:

Fjern reder
Du kan med fordel fjerne de første tegn på 
redemateriale. 

Fjern æg fra reder
Du kan fjerne æg fra mågernes reder. Vær 
opmærksom på, at selvom måger normalt 
kun får et kuld unger, kan de godt lægge et 
kuld æg mere, hvis du fjerner det første kuld. 
Af etiske årsager må æg senest fjernes den 
1. april eller senest 1 uge efter første æg er 
lagt.

Paraffiner æg og brug dummy-æg
Mågen ruger på sine æg indtil ungerne klæk-
ker. Ved at dække ægget i et lag paraffinolie, 
lukkes porerne i ægget, og det vil dræbe fo-
steret i ægget. 
Mågen snydes til at tro, at ægget stadig er 
levedygtigt og vil fortsætte med at ruge. Ef-
ter 4-6 uger vil æggene fordærves og mågen 
vil udstøde dem af reden. Herefter vil den 
lægge et nyt kuld æg, og olie/paraffineringen 
skal derfor gentages. 

Du kan også ombytte de naturlige æg i re-
den med dummy-æg. Dummy æg er æg af 
plastik fyldt med sand og dekoreret som et 
mågeæg. Da de ikke går i fordærv, vil mågen 
formentlig undlade at lægge et nyt kuld. 

Dummy æg og paraffinering vil muligvis be-
virke, at kolonien går i opløsning og spredes. 
Metoderne har gode effekter, når de genta-
ges i en årrække.

Skyd måger
Mågerne må reguleres ved skydning mellem 
1. februar og 31. marts, men det er en god 
idé at søge senest 1 måned før, du planlæg-
ger at skyde. 

Vær opmærksom på, at det kan kræve jagt-
tegn at skyde måger, og at du også skal søge 
tilladelse hos politiet, hvis du skyder i et bo-
ligområde. 

Regulering af måger på privat grund er 
grundejerens egen opgave. Kommunen har 
ikke lovhjemmel til at gå ind på en privat 
ejendom og foretage regulering.
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Metode Tilladelse fra Naturstyrelsen Periode

Fjerne mad - Året rundt

Skræmmemidler - Året rundt

Fysiske hindringer på bygningen - Året rundt

Fjerne reder Kræves 1/4 – 31/7

Fjerne æg fra reder Kræves 1/4 – 31/7

Paraffinering af æg Kræves 1/4 – 31/7

Brug af dummy-æg Kræves 1/4 – 31/7

Skydning af måger Kræves 1/2 – 31/3
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Almindelige måger

Sølvmåge
En af de mest almindelige måger, der byg-
ger rede på vores tage, er sølvmågen. Den 
er nem at kende med sin grå ryg og kraftige 
gule næb med en rød plet. Med et vingefang 
på næsten halvanden meter er sølvmågen 
også en af vores største måger.

Sølvmågen kan flyve op til 30 kilometer fra 
sit ynglested i sin søgen efter føde. Der er 
derfor ingen sikkerhed for, at måger, der sø-
ger føde i byen, også har rede i byen. 

Sølvmågen foretrækker at yngle i kolonier, 
så når først ét par slår sig ned på en egnet 
yngleplads, er der stor chance for, at flere 
følger trop. Fuglene vender som regel tilbage 
til samme ynglelokalitet år efter år.  

Ved sommerens slutning spredes kolonien, 
og der falder ro over omgivelserne indtil næ-
ste ynglesæson. Sølvmågen får kun ét kuld 
om året. Reden anlægges normalt på jorden, 
gerne på beskyttede øer og holme, hvor na-
turlige fjender som for eksempel ræven ikke 
kan komme til æg og unger. De seneste 30 år 
er det dog blevet mere og mere almindeligt 
for sølvmågen at yngle i byerne. Sidst i april 
lægges typisk tre æg, der klækkes efter cirka 
en måned. Herefter bliver de voksne mere 
aggressive, og ungerne skriger efter føde. 
Ungerne bliver i eller ved reden i op til 40 
dage, før de begiver sig ud i verden.

De samme ungfugle vender ofte tilbage til 
samme koloni for at formere sig efter 2-4 år.

Sølvmåge
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Stormmåge
Stormmågen er ligesom sølvmågen en almin-
delig ynglefugl langs alle Danmarks kyster, 
og ved første øjekast kan stormmågen for-
veksles med sølvmågen. 

Ser man nærmere efter, adskiller den sig dog 
med det mindre næb, der mangler sølvmå-
gens karakteristiske røde plet. Stormmågen 
er desuden væsentlig mindre, med sit vinge-
fang på omkring en meter.

Stormmågen får også kun ét kuld om året. 

Langt de fleste stormmåger anbringer deres 
rede på jorden ude på små øer og holme, 
men nogle fugle bygger reden på hustage. 

Mange af de stormmåger, der yngler i byom-
råder, slår sig typisk ned på store bygning-
er med fladt tag og får normalt tre æg, der 
klækkes efter cirka 4 uger. Efter klækningen 
går der 5 uger før stormmågeungerne er  
flyvefærdige

Stormmåge
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Hættemåge
Med omkring 110.000 ynglepar er hættemå-
gen den mest almindelige måge i Danmark. 
Hættemågen yngler i kolonier fra helt ned til 
5 par i mindre søer til flere tusinder på de 
bedste ynglepladser. 

Hættemågerne yngler ikke inde i byerne. 
De lægger derimod ofte deres kolonier i ud-
kanten af rørskove i større søer, og er derfor 
ikke så stort et problem i bybilledet.

Hættemåge
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Adresser og anden
nyttig information

Naturstyrelsen
På Naturstyrelsens hjemmeside (www.natur-
styrelsen.dk) kan du søge om regulering af 
måger og du kan også kontakte deres vildt-
konsulent, hvis du har yderligere spørgsmål 
til reguleringen. 

Kontaktoplysninger: 
Postadresse: 
Naturstyrelsen Vildtkonsulent (Fyn): 
Lars Erlandsen Brun 
Sollerupvej 24, Sollerup 
5600 Faaborg 

Politiet
Fyns Politi 
fyn@politi.dk eller på telefon 6614 1448 

Skadedyrsbekæmpelsesfirmaer
Der findes i dag flere skadedyrsfirmaer, der 
har specialiseret sig i en eller anden form for 
mågesikring, som kan give vejledning i ind-
retning af tage eller bekæmpelsesløsninger. 

Oplysninger om firmaerne kan hentes på in-
ternettet. 
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44. Politiske mål for 2022 - 2025

Sagsnr.: 2022-005491 Sagsbehandler: Vibeke Nørby Åben

Præsentation:
Udvalgene bedes drøfte og opstille de politiske mål, som udvalgene ønsker at arbejde for de
kommende 4 år.

Forvaltningen foreslår:

• at udvalget tager de indledende drøftelser af politiske mål for de kommende 4 år.

Sagsbeskrivelse:
I starten af byrådsperioden drøfter de stående udvalg samt spildevandsselskabet de ca. 3 - 5
præcise, konkrete og målbare politiske hovedmål, som udvalgene ønsker at opstille for deres
arbejde de kommende 4 år.

Målene bliver siden samlet og godkendt af Byrådet, og udgør derefter byrådets samlede
politiske mål for perioden. De politiske mål skal sammen med Byrådets vision give retning for
byrådets arbejde i byrådsperioden 2022 – 2025.

Der findes en række dokumenter, som danner rammen for udvalgenes drøftelser af konkrete
politiske mål for perioden:

Byrådets prioriterede dagsordener for perioden 2022 - 2025
På baggrund af drøftelser mellem partierne har Byrådet udarbejdet et forståelsespapir for
byrådsperioden 2022-2025. Forståelsespapiret skitserer Byrådets prioriterede dagsordener for
den aktuelle byrådsperiode, og blev godkendt på møde d. 10. januar 2022 (vedlagt).

Papiret indgår i Byrådets igangværende proces med at revitalisere visionen for kommunen.
Derudover kan indholdet konkretiseres i politiske mål i de enkelte udvalg.

Anbefalinger fra tidligere udvalg
Til brug for drøftelserne i de nye udvalg og spildevandsselskab har de afgåede udvalg og
bestyrelse gjort status på de politiske mål for perioden 2018 - 2021. Udvalgene og
spildevandsselskabets bestyrelse har i den forbindelse afgivet deres anbefalinger til deres
efterfølgere i den nye byrådsperiode. Byrådet godkendte materialet d. 6. september 2021, der
afleveres til de nye udvalg og bestyrelse som inspiration (vedlagt).

Visionen
Byrådet har igangsat en visionsproces. Visionen forventes vedtaget af Byrådet ultimo juni, og
Byrådets drøftelser kan danne baggrund for den indledende drøftelse af udvalgenes politiske
mål.

Proces
Udvalgene har de indledende drøftelser af de politiske mål i junimøderne. På baggrund af
drøftelserne udarbejdes konkrete mål, der behandles i udvalgenes septembermøder med henblik
på, at Byrådet primo oktober 2022 kan vedtage de samlede politiske mål for perioden.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen.

Klima & bæredygtighed:
Klima og bæredygtighed bør indgå i alle udvalgenes drøftelser og kan, hvor det er relevant,
udmøntes i konkrete klima- og/eller bæredygtighedsmål indenfor udvalgets område.
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Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2022
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022
Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2022
Teknisk Udvalg den 14. juni 2022
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 14. juni 2022
Skoleudvalget den 14. juni 2022
Økonomiudvalget den 21. juni 2022

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2022
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets indledende drøftelser af de politiske mål for de
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Forord

Byrådet vedtog ved sin tiltræden en række politiske 
mål for de enkelte udvalg for byrådsperioden 2018 – 
2021.

Vi har siden midtvejs i perioden gjort status på arbej-
det med målene, og har igen ved periodens udgang 
set tilbage på de resultater, initiativer og projekter, vi 
har gennemført.

Endelig har vi i hvert udvalg drøftet hvilke anbefalin-
ger, vi vil give til det kommende byråd til udvalgenes 
arbejde i næste periode.

I folderen her ses vores oprindelige politiske mål ved 
indgangen af perioden, den status vi har gør os ved 
periodens afslutning og de anbefalinger, vi giver det 
kommende byråd.

Stafetten gives hermed videre til det nye byråd, med 
ønsket om god arbejdslyst med at føre politiske visio-
ner og mål ud i livet.

På byrådets vegne

Johannes Lundsfryd Jensen
Borgmester
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Økonomiudvalget

Mål for byrådsperioden 2018-2021

Jobskabelse i top
I Middelfart Kommune ønsker vi en erhvervsudvikling, 
hvor jobskabelsen er i top i Syddanmark. Økonomiud-
valget ønsker et særligt fokus på turisme, tiltrækning 
af arbejdskraft, kompetenceløft samt strategi for en-
treprenørskab.

Attraktiv bosætningskommune
Middelfart Kommune skal være en attraktiv bosæt-
ningskommune – et godt sted at leve og bo. Det 
handler bl.a. om stærke fællesskaber. Derfor vil udval-
get arbejde for at understøtte disse. Udvalget ønsker 
også at sikre mulighed for, at vi kan udvikle os og 
lære gennem hele livet – bl.a. ved at være proaktive 
i forhold til samarbejder mellem uddannelsesinstitu-
tioner og det lokale erhvervsliv. For at understøtte 
vækst i befolkningen, vil udvalget have særligt fokus 
på grundlaget for et varieret udbud af boliger.

Synliggørelse af kommunens kvaliteter
Udvalget ønsker at synliggøre kommunens mange 
kvaliteter. Det skal ske gennem en stærk fortælling, 
der samtidig skaber forbindelser mellem mennesker – 
ved at vi ser de mange muligheder i vores kommune.

Robust økonomi
Vi skal sikre en robust kommunal økonomi med råde-
rum. Det skal ske med særligt fokus på forebyggelse 
og udnyttelse af nye teknologiske muligheder. En ro-
bust økonomi er grundlaget for en stabil udvikling af 
velfærden.

Innovation, der går nye veje
Middelfart Kommune skal være en åben og innovativ 
kommunal virksomhed, der tør gå nye veje i løsningen 
af samfundsopgaver.

Styrkeposition på infrastruktur
Vi skal udvikle kommunens styrkeposition på infra-
struktur. Derfor skal vi sikre en stærk interessevareta-
gelse - i tæt samarbejde med andre kommuner, inte-
resseorganisationer mv.

Nærdemokrati og stærke fællesskaber
Vi ønsker at udvikle det politiske lederskab, vores 
nærdemokrati og lokalsamfund med særligt fokus på 
at skabe de gode rammer for et aktivt civilsamfund og 
stærke fællesskaber.

Et godt sted at arbejde
Middelfart Kommune skal være kendt som en attrak-
tiv og rummelig arbejdsplads med gode arbejdsfæl-
lesskaber, et godt arbejdsmiljø, trivsel og en åben 
dialog.

Økonomiudvalget har, udover ansvaret for kommunens overordnede økonomi, ansvar for bl.a. løn- og personaleforhold, 
kommuneplanlægning, erhverv og turisme, bosætning, branding og markedsføring, kulturelle og sportslige events samt 
nærdemokrati.
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SEJERØVEJ, BÅRING
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Status 2021

Overordnet har perioden været præget af vækst hos 
de lokale virksomheder – blandt andet målt på an-
tallet af arbejdspladser, samt vækst i befolkningen. 
Corona-pandemiens ankomst midt i perioden har na-
turligt haft stor betydning for løsninger og fokus. På 
økonomiudvalgets område bl.a. både i forhold til sam-
arbejdet med- og understøttelsen af vores erhvervsliv, 
og i forhold til løsningen af de kommunale kerneop-
gaver (på ØKs område kommunen som arbejdsplads)
Herunder er listet en række nedslag i status på arbej-
det med de enkelte mål:

Jobskabelse i top
I 2020 er der stiftet 344 nye virksomheder i Middelfart 
Kommune – det er en stigning på 20 pct. i forhold til 
2019. Middelfart er den kommune på Fyn, der har op-
levet den største vækst i CVR-numre. I 2018 blev der 
skabt 1.117 flere job og i 2019 780, hvilket placerer 
kommunen i toppen på landsplan.
I perioden er der bl.a. arbejdet med: Håndholdt mod-
tagelse af større virksomheder – som Gældsstyrelsen. 
Brobygning Middelfart er etableret som paraply for 
erhvervsforeninger og kommune. Destinationsdan-
nelse, Naturpark Lillebælt-samarbejdet og beslutnin-
gen om at samle de lokale turismekræfter. Middelfart 
Sommerby og markedsføringskampagne i samarbejde 
med Fredericia og Kolding kommuner. Genstartsakti-
viteter i centerbyerne. I budget 2021 er der lagt vægt 
på, at erhvervsforeningerne og Brobygning Middelfart 
øger fokus på iværksætteri.

Attraktiv bosætningskommune
Befolkningsvæksten var i 2018 på 342 personer, 2019 
på 397 personer og 2020 på 262. Og i de første seks 
måneder af 2021 på 317.
I perioden er der bl.a. arbejdet med: Køb af Middel-
fart Trafikhavn og igangsættelse af udviklingsplan for 
havneområdet. Flere store lokalplaner. Udviklingsplan 
for Middelfart Midtby og fortætning i Middelfart by, 
ligesom de store greb på infrastrukturen omkring Mid-
delfart Marina nu er på plads – som fundament for 
den rekreative udvikling af området. Byrådets indsats 
Bæredygtige Lokalsamfund. Nye boformer (generati-
onsfællesskab i Båring, seniorbofællesskab på bue-
skyttebanen, Grobund Brenderup, Naturbyen).

Synliggørelse af kommunens kvaliteter
Der er arbejdet strategisk med events. F.eks. DM i 
cykling, VM i triatlon i 2018, revitalisering af Konge-
broløbet og Klimafolkemødet. Fokus på attraktivitets-

dagsordenen. Der er arbejdet med ny hjemmeside 
med fokus på webtilgængelighed (lanceres i 2021) – 
og et generelt øget fokus på den borgernære kommu-
nikation (opnormering i budget 2020).

Robust økonomi
I perioden er likviditeten forbedret med budget 2021. 
Der er et stort fokus på det specialiserede område. 
Der er lavet massive investeringer i IT (Basis for di-
gitalisering). Interessevaretagelse ift. udligningsre-
formen. Intensiveret fokus på salg af erhvervsjord – i 
2020 blev der solgt knap 41.000 m2 (inkl. storpar-
celler til boligprojekter), og i første halvår 2021 har 
byrådet godkendt handler på i alt 96.847 m2 (heraf 
udgør storparceller 39.447 m2).

Innovation, der går nye veje
I perioden er der arbejdet med: Velfærdsaftalen (fri-
kommuneforsøg) – et arbejde der for alvor kommer 
til at få betydning for opgaveløsningen i 2022. Vel-
færdstjek - herunder samarbejdet med designskolen 
om det gode møde med borgeren. Klimafolkemødet. 
DK2020 Klimaplanen, som fremover vil få stor betyd-
ning for beslutninger og handlinger i hele den kom-
munale organisation. Under corona er der desuden 
fremrykket anlægsinvesteringer for ca. 64 mio. kr.

Styrkeposition på infrastruktur
Der er holdt et vedvarende pres på 3. Lillebælt-for-
bindelse samt udvidelsen af E20 med tredje spor. Der 
arbejdes desuden for at udnytte potentiale ift. ny 
jernbane (det fynske s-tog).

Nærdemokrati og stærke fællesskaber
Der er i perioden arbejdet med: Bæredygtige lokal-
samfund. Byrådsmøder ud af rådhuset. §17 stk 4 
udvalg på natur og DK2020. Eksperimenter i det po-
litiske maskinrum (forløb med Jakob Torfing). Borgme-
sterkontoret flytter rundt. Dobbelt op på dialogmøder 
med lokaludvalgene. Civilsamfundet tænkes generelt 
mere ind i udvikling af løsninger (f.eks. Staurby Skov).

Et godt sted at arbejde
I arbejdet med at sikre Middelfart Kommune som en 
attraktiv og rummelig arbejdsplads har særligt corona 
haft en stor betydning i organisationen. Herudover 
har der været fokus på rekruttering til velfærdsområ-
derne.
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Anbefaling 2021

Økonomiudvalget anbefaler, at det nye udvalg 
tager følgende opmærksomhedspunkter med i 
deres videre arbejde:

• Fortsat fokus på økonomistyring og stabilitet om 
velfærden – mod til at træffe de nødvendige prio-
riteringer

• Målsætningerne i DK2020 Klimaplanen som et 
grundvilkår for kommunens opgaveløsning og 
udvikling

• Udvikling af velfærdsløsninger, der kan imødegå 
udgiftsvækst og personalemangel samt under-
støtte prioritering

• Udvikling af samarbejdet og samspillet inden for 
indsatsen for bæredygtige lokalsamfund

• Bosætning – til gavn for fællesskabet og fremti-
dig vækst, herunder: 
- Attraktivitet og oplevelser 
- Skabe rum til mangfoldig bolig-udbygning med   
helstøbte løsninger 
- Sikre balance mellem udvikling og at værne om 
områdets unikke kvaliteter

• Sikre et godt erhvervsklima og fortsat vækst 
- Revitalisering af erhvervsstrategi og samspil 
med lokale og regionale aktører

• Fortsat understøttelse af erhvervsturismen  
(og de mange arbejdspladser) samt sikre fuldt 
udbytte af samarbejdet med Destination Fyn 

• Destinations- og attraktionsudvikling

• Understøtte virksomhedernes behov for arbejds-
kraft (sikre mangelområder, faglært/specialiseret)

• Aktiv interessevaretagelse på uddannelsesområ-
det i samspil med omkringliggende kommuner og 
regionale aktører

• Interessevaretagelse infrastruktur 
- Holde et vedvarende pres på tredje lillebæltfor-
bindelse – i samarbejde med Trekantområdet 
- Arbejde for at udnytte potentialerne i den nye 
jernbane

• Opmærksomhed på at matche kapacitet i den 
kommunale organisation med konjunkturer (und-
gå flaskehals)

• Fokus på rekruttering, fastholdelse og kompeten-
ceudvikling på velfærdsområderne

• Bidrage til fortællingen om attraktive arbejds-
pladser med mening
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Beskæftigelses- og 
Arbejdsmarkedsudvalget

Mål for byrådsperioden 2018-2021

Del i det gode liv
For mennesker i den arbejdsdygtige alder er et aktivt 
arbejdsliv en del af det gode liv, hvor det at få mulig-
hed for at bidrage og være en del af et fællesskab er 
vejen til sundhed og livskvalitet. De gode konjunktu-
rer og vores samspil med socialt ansvarlige virksom-
heder skal derfor skabe muligheder for, at alle kan 
bidrage. 

Dobbelt kompetenceløft
Ledige og ansatte skal løftes fra ufaglært til faglært og 
fra faglært til specialist i samarbejde med virksomhe-
derne - det dobbelte kompetenceløft. Samtidig skal vi 
have fokus på mangelområder og voksenlæreordning.

Unge i job og uddannelse
Vores sammenhængende og opsøgende ungeindsats 
skal sikre, at der er uddannelse eller job til alle unge – 
og at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Integration via arbejdsmarkedet 
Vi skal fremme integrationen ved at få flere flygtninge 
i job – også flygtningekvinderne.

Udsatte ledige i job
Vores håndholdte virksomhedsrettede indsatser skal 
være vejen til job for flere borgere. Vores udsatte ledi-
ge skal opkvalificeres og socialt ansvarlige virksomhe-
der skal fortsat være et bærende element i indsatsen.

Samarbejde og dialog med 
virksomheder og civilsamfund
Vi skal samarbejde med frivillige og bruge dialog med 
virksomheder og civilsamfund som en vej til velfærds-
tjek.

Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for indsatsen og afgørelserne på beskæftigelses- og arbejdsmar-
kedsområdet, herunder bl.a. dagpenge, aktivering og revalidering, flygtninge og integration, enkeltydelser i henhold til 
aktivloven, sociale pensioner samt forberedende grunduddannelse.
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Status 2021

For at imødekomme efterspørgslen efter faglært ar-
bejdskraft er der i perioden udarbejdet strategier for 
hhv. det dobbelte kompetenceløft og virksomheds-
service. Job- og Vækstcentret har etableret enheden 
Uddannelsesservice, der er samarbejdet med ældre-
afdelingen om rekruttering til SOSU-området, og der 
er afviklet uddannelsesmesser for unge og voksne 
ledige.  I alt er der lavet aftaler om knap 200 uddan-
nelsesløft og voksenlærepladser igennem de sidste 3 
½ år.

Andelen af unge som vælger en erhvervsuddannelse 
efter folkeskolen er steget fra 19,2 % i 2018 til 22,3 
% i 2020. At flere unge vælger erhvervsuddannelse 
understøttes af uddannelsesmesser og projekt Unge 
i Mesterlære.

For at sikre en sammenhængende kommunal unge-
indsats er der skabt en politisk styret ungeorganisati-
on på tværs af forvaltningerne. Der er ligeledes etab-
leret et konstruktivt samarbejde med FGU Trekanten 
om uddannelse til de unge, som ikke kan starte ordi-
nær uddannelse. 

Beskæftigelsen blandt de flygtninge, som bor i Mid-
delfart Kommune, er steget fra 33 % i job til 44 % i 
job i perioden januar 2018-marts 2021. Særligt ses en 
stigning blandt kvinderne fra knap 20 % i 2018 til 31 
% i 2021. En udvikling som ligger i tråd med udvalgets 
strategi for flygtningekvinder i job.

Der er arbejdet fokuseret med at sikre, at de mere 
udsatte ledige får en helhedsorienteret indsats og 
inddragelse i deres vej mod job eller uddannelse, bl.a. 
via deltagelse i projekter målrettet borgere i ressour-
ceforløb og på ledighedsydelse. Herved er der skabt 
ressourcer til at et metodisk samarbejde med virk-
somheder om håndholdte forløb for borgere med an-
dre udfordringer end ledighed.

I perioden er Borgerservice og Job- og Vækstcentret 
lagt sammen, hvorfor Beskæftigelses- og Arbejdsmar-
kedsudvalget har været optaget af den gode borger-
service særligt set i lyset af den øgede digitalisering.

I arbejdet med de politiske mål er dialogen med bor-
gere og virksomheder ved dialogmøder samt virksom-
hedsbesøg og -arrangementer prioriteret, ligesom der 
systematisk er gennemført velfærdstjek på borgere 
og virksomheders oplevelser af samarbejdet med Job- 
og Vækstcentret.

Corona-pandemien har påvirket arbejdsmarkedet me-
get siden starten af 2020. Der er foreløbig lykkes at 
komme godt tilbage til en lav ledighed og en placering 
som nr. 9 i Beskæftigelsesministeriets benchmarking 
over kommunernes resultater på baggrund af deres 
rammevilkår.
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Anbefaling 2021

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget anbe-
faler, at et nyt udvalg har særligt politisk fokus på 
disse fem områder:

• Del i det gode liv 
For mennesker i den arbejdsdygtige alder er et 
aktivt arbejdsliv en del af det gode liv, hvor dét 
at få mulighed for at bidrage og være en del af 
et fællesskab er vejen til sundhed og livskvalitet. 
Vi skal skabe muligheder for, at alle kan bidrage. 
Det gør vi i mødet med borgeren og i samarbejde 
med socialt ansvarlige virksomheder og uddan-
nelsesinstitutioner.

• Kompetenceløft og opkvalificering som veje  
til varige job 
Der er behov for nye kompetencer og faglærte. 
Vi skal bidrage til, at borgerne har de kompe-
tencer, der er brug for på arbejdsmarkedet, så 
jobparathed og chancen for job øges. Det gør vi i 
samarbejde med borgere, virksomheder, uddan-
nelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.

• Unges potentiale skal forløses 
Alle unge skal have den nødvendige støtte til 
at gennemføre uddannelse og få fodfæste på 
arbejdsmarkedet. I mødet med den unge afsøger 
vi alle muligheder herunder FGU. Flere unge skal 
vælge en erhvervsuddannelse. Det sker i samar-
bejde med den unge, virksomheder og uddannel-
sesinstitutioner.

• Borgerservice i topklasse 
Borgerservice skal være en hjælp til digital selv-
hjælp, som samtidig er en drivkraft for med-
borgerskab og selvbestemmelse. Vi vil styrke 
borgerens serviceoplevelse og borgervenlig 
kommunikation. Det gør vi samarbejde med bor-
gerne.

• Vækst med omtanke gennem virksomheds- 
service og rekruttering 
Vi skal sikre, at kommunens virksomheder kan 
udfri deres bæredygtige vækstpotentiale ved at 
have adgang til den nødvendige og kvalificerede 
arbejdskraft og få hjælp til fastholdelse af med-
arbejdere. Det gør vi i samarbejde med virksom-
heder og uddannelsesinstitutioner.
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Skoleudvalget

Mål for byrådsperioden 2018-2021

En stærk folkeskole, der udnytter  
potentialer bedst muligt
Skoleudvalget ønsker en stærk folkeskole, som er lo-
kalt forankret, og som står stærkt i lokal bevidsthed. 
Vi ønsker, at skolen er kendetegnet af faglighed, stor 
trivsel, og at alle børns potentiale udnyttes bedst mu-
ligt.

Der skal ske både faglig- og trivselsmæssig progres-
sion for alle grupper af børn og børnene skal i skolen 
blive dannede til at kunne leve et liv i et åbent og de-
mokratisk samfund. Alle skal videre i uddannelse og 
kunne tage ansvar for fællesskabet og sig selv. 

Der skal hele tiden ske kompetenceudvikling af med-
arbejderne. 

Et sundt liv
Skoleudvalget ønsker, at alle børn og unge får mulig-
hed for at leve et sundt liv.

Lokal forankring
Arbejdet med de politiske mål skal forankres lokalt 
på den enkelte skole. Ledere, medarbejdere og sko-
lebestyrelser skal involveres i dette arbejde. Det er 
vigtigt, at nærdemokratiet herunder elevdemokratiet 
bliver udviklet yderligere. 

Praksisorienteret undervisning med perspektiv
Skoleudvalgets forventning til det lokale arbejde er, 
at undervisningen er praksisorienteret og har uddan-
nelsesperspektiv. Derfor skal der fortsat være et tæt 
samarbejde med det lokale arbejdsmarked.

Skoler som frontløbere
Skolerne i Middelfart kommune skal fortsat være helt 
i front, når det gælder arbejdet med internationalise-
ring, entreprenørskab, lokalsamfundet (åben skole), 
teknologi og digitalisering samt demokrati og elevind-
dragelse.

Skoleudvalget har ansvar for bl.a. folkeskolerne, specialundervisning, SSP, uddannelsesvejledning, ungdomsskolen og 
ungdomsklubber, musikskolen samt koordinering af indsatsen i forhold til ”Ungdomsuddannelse til alle”.
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Status 2021

Skoleudvalget har sammen med skolebestyrelser, le-
dere, medarbejdere, elever og forvaltningen udarbej-
det visionen Fra Middelfartbarn til Verdensborger på 
skoleområdet. Visionens fire pejlemærker vil fremover 
sætte retningen for det samlede skolevæsen.
I perioden har Skoleudvalget særligt været optaget af 
elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling. Byrå-
det har tilføjet skoleområdet midler til at sikre, at alle 
børns potentiale udfoldes bedst muligt gennem f.eks. 
flere midler til to voksne i klassen og til, at skolen 
kan skabe en mere varieret og motiverende skoledag 
gennem bl.a. samarbejde med foreninger og lokale 
virksomheder. 
Alle skoler arbejder ud fra visionen. Senest er skoler-
ne ud fra Byrådets ønske gået i gang med at styrke 
deres skoleprofiler i relation til visionens pejlemærker. 
På denne baggrund arbejder skolerne nu med profiler 
i forhold til 1) Fysisk bevægelse, 2) Bæredygtighed 
(skole- og læringshaver), 3) Unesco/Unicef rettig-
hedsskoler og 4) Internationalisering.

Herunder er listet en række nedslag i status på arbej-
det med de enkelte mål:

En stærk folkeskole, der udnytter 
potentialer bedst muligt
De styrkede skoleprofiler er med til at skabe opbak-
ning til den lokale folkeskole. Vi ser stigende karakter-
gennemsnit ved 9. klasses afgangsprøver i Middelfart 
Kommune og samtidig arbejdes der med elevernes 
trivsel og at alle er klar til mere uddannelse. I perio-
den har vi opnået, at 90 pct. af lærerne har linjefags-
kompetence eller tilsvarende i skolens fagrække.

Et sundt liv
Bevægelse er et af pejlemærkerne i visionen. Der er 
etableret et netværk om bevægelse på tværs af skoler 
i regi af arbejdet med skoleprofiler. Selvtransport til 
og fra skole har været fokuspunkt for alle skoler, og 
skolerne deltager årligt i den landsdækkende børne-
motionskampagne ”Alle børn cykler”.

Lokal forankring
Udvikling af visionen og drøftelser om udmøntning 
heraf foregår i tæt samarbejde med skolebestyrelser-
ne. Skolerne arbejder på tværs af skoler i netværk, 
så der er inspiration og energi at hente i hinandens 
lokale idéer. Dette arbejde kommer eleverne til gode, 
som gerne skulle opleve en mere sammenhængende, 
udbytterig og lokalt forankret skolegang – og hvor det 
særlige mål om at skabe livsduelige verdensborgere 
fra Middelfart udfoldes.  

Praksisorienteret undervisning med perspektiv
FabLab Middelfart faciliterer kompetenceudvikling 
for fagprofessionelle, hvor der udvikles og afprøves 
undervisningsformer med teknologiforståelse og de-
signtænkning i fokus. Alle skoler er repræsenteret i 
denne satsning. Fokus på den praksisorienterede 
undervisning taler ind i visionens pejlemærke om at 
uddanne og danne børn og unge til livsduelige ver-
densborgere, og herigemmen opnå personlige, socia-
le og faglige kompetencer, som gør dem i stand til at 
møde verden uden at tabe pusten. Ved at fokusere 
på den praksisorienterede undervisning er vi med til 
at udvikle de 21. århundredes kompetencer som bl.a. 
omhandler kritisk tænkning og kreativitet.  

Skoler som frontløbere
Internationalisering har været fokusområde gennem 
en årrække og internationalisering har endvidere væ-
ret genstand for en temadrøftelse i skoleudvalget.
Middelfart Kommune er helt konkret frontløber på 
Erasmus+ nye koncept, hvor en kommune søger et 
projekt over 7 år og hvert år tager stilling til strategi 
for det internationale arbejde og fokus på egen skole 
for den kommende periode. Det nye koncept betyder, 
at Middelfart Kommune har forhåndsgodkendelse til 
frigivelse af midler til at iværksætte internationale ak-
tiviteter ud af landet i 7 år – for elever, fagprofessio-
nelle, ledere og konsulenter. I Middelfart Kommune er 
alle skoler fortsat repræsenteret i netværk af interna-
tionale koordinatorer, hvilket gør, at alle skoler er up 
to date på nyeste muligheder indenfor internationalt 
arbejde. 
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Anbefaling 2021

Skoleudvalget har følgende anbefalinger til det 
kommende byråd:

• At der fortsat arbejdes med at udfolde visionen i 
praksis gennem dialog fra medarbejdere, ledere, 
forvaltning og politikere.

• At der fortsat er fokus på arbejdet med chance-
lighed – vi har alle med og øger chancelighed. 
Dette skal ske gennem en fælles udvikling af det 
inkluderende læringsmiljø og den specialpædago-
giske bistand.

• At der fortsat er fokus på, at alle unge får rele-
vant ungdomsuddannelse, gerne flere på er-
hvervsuddannelser.
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Børn, Kultur og Fritidsudvalget

Mål for byrådsperioden 2018-2021

Aktivt medborgerskab
Middelfart Kommune skal have et rigt kulturliv, der 
skal udvikles i samarbejde med aktørerne. Fritids-
området har stor værdi for vores kommune og for de 
mennesker der bor her, og vi ønsker, at flere borgere 
bliver en del af et fællesskab i deres fritid. Alsidighed 
og samarbejde skal sikre bedst mulig udnyttelse og 
udvikling af vores fysiske faciliteter, og børns opdra-
gelse til et aktivt medborgerskab skal understøttes af 
et godt samarbejde med forældrene.

En god start på livet
Det gode børneliv kræver tidlig indsats. Alle børn skal 
have en god start på livet og et liv i høj trivsel og med 
høj læring – med plads til alsidig udvikling. Alle børn 
og unge skal have mulighed for at leve et sundt liv, og 
vi vil derfor arbejde aktivt med sundhed. Vi vil være 
kendt for vores gode børnekultur.

På rette vej i livet
Vi skal hele tiden tilpasse og udvikle vores forebyg-
gende indsatser, så de møder børn og unges behov, 
ligesom vil skal styrke familierne til at tage vare på sig 
selv og andre. Vi skal understøtte social mobilitet - 
det er den bedste måde at styrke velfærden på. Vi vil 
tidlige indsatser for børn, unge og voksne, og målet 
er hjælp til selvhjælp. Alle børn skal have mulighed for 
at få en alsidig udvikling indenfor sport, kultur og nye 
fritidsinteresser. Fokusopgaven vil være at understøt-
te denne udvikling.
Udvalget ønsker målrettet inddragelse af Folkeoplys-
ningsudvalget.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har ansvar for bl.a. dagpleje og daginstitutioner, døgninstitutioner for børn og unge, 
forebyggende sundheds- og trivselsforanstaltninger for børn og unge, tandpleje, folkeoplysningsudvalgets arbejdsom-
råde, biblioteker, museumsforhold, fritids- og idrætsområdet samt udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til  
foreninger.
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KULTUR2017, HINDGSGAVL
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Status 2021

BKF-udvalget har sammen med bestyrelser, ledere og 
medarbejdere udarbejdet den fælles vision Fra Mid-
delfartbarn til Verdensborger på småbørnsområdet. 
Visionens tværgående bånd om chancelighed – dvs. 
at få alle børn med – har ligeledes fyldt i udvalgets 
arbejde. Endvidere har vi fået en Kultur- og Fritids-
strategi. Herunder er listet en række nedslag i status 
på arbejdet med de enkelte mål:

Aktivt medborgerskab
Det politiske mål om ’Aktivt medborgerskab’ under-
støttes af Kultur- og Fritidsstrategien og ved at tænke 
strategien sammen med visionen Fra Middelfartbarn 
til Verdensborger. Med Kultur- og Fritidsstrategien er 
det ønsket at skabe nogle overordnede rammer, ret-
ning og visioner for kultur- og fritidsområdet i Mid-
delfart Kommune. Af konkrete aktiviteter relateret til 
målet om aktivt medborgerskab kan f.eks. nævnes:
 
Støtte til lokalsamfund
Der har været fokus på at støtte udviklingen i lokal-
samfundene, hvor borgerne har deres hverdag. Det 
er bl.a. sket ved ansættelse af en fritidskonsulent, 
som katalysator for aktivt medborgerskab og støtte 
til foreningslivet med stort og småt. Samtidig er der 
givet støtte til kulturarrangementer, forsamlingshuse, 
museer, haller, foreninger, aktiviteter, materialer og 
nye faciliteter, herunder etableringen af 2 nye kunst-
græsbaner i henholdsvis Nørre Aaby (2019) og Båring 
(2021). En tredje er på vej i Gelsted (2022).

Et levende kulturmiljø og en ny kultur- og fritidsstrategi
Uanset om det er Kulturøens og bibliotekernes egne 
arrangementer, Trekantområdets Festuge eller et af 
de mange fremragende arrangementer af kulturaktø-
rer rundt om i kommunen, er der sket en god ud-
vikling på den front i den indeværende periode. Der 
findes masser af oplevelser og talent indenfor mange 
forskellige kunstarter, som borgerne kan se, nyde og 
deltage i. Med Kultur- og Fritidsstrategien (2021) er 
der skabt nogle overordnede rammer, retning og vi-
sioner for kultur- og fritidsområdet i Middelfart Kom-
mune, som kan udfolde og udvikle sig yderligere i de 
kommende år.

En god start på livet
Det politiske mål om ’En god start på livet’ er indar-
bejdet i Kort og Godt på småbørnsområdet og Kort og 
Godt om chancelighed. Disse publikationer er eksem-
pler på, hvordan der arbejdes konkret med at omsæt-
te den samlede vision Fra Middelfartbarn til Verdens-
borger. Af konkrete aktiviteter relateret til målet om 

en god start på livet kan f.eks. nævnes, at Byrådet 
har valgt at indføre 3,5 års-besøg i samspil mellem 
sundhedsplejen og daginstitutionen. På dagtilbud er 
den styrkede pædagogiske læreplan og arbejdsgrund-
laget implementeret i sammenhæng med visionen Fra 
Middelfartbarn til Verdensborger, hvilket har givet en 
helt fantastisk og unik fælles forståelse af, hvor vi er 
på vej hen. Visionen sætter retning, samtidig med at 
den lægger sig direkte i forlængelse af den nationale 
lovgivning på området, hvilket giver mening i praksis.

Der har gennem flere år kørt kompetenceudvikling af 
personalet i dagtilbud. Alle dagplejere har deltaget i 
kompetenceudvikling på skift, og i daginstitutioner-
ne er der uddannet faglige fyrtårne i forbindelse med 
den styrkede pædagogiske læreplan og sprogvejlede-
re, der har særligt fokus på alle børns sproglige udvik-
ling tidligt i livet.

For at sikre den helt tidlige udvikling og trivsel hos 
alle børn, er der planlagt indsatser omkring graviditet 
og barnets første 1000 dage. Forskningen peger på, 
at barnets chance i livet er direkte afhængigt af mo-
derens adfærd i graviditeten og i de helt tidlige faser 
i barnets liv. 

Børnetallet i Middelfart stiger og for at imødekomme 
behovet for dagtilbudspladser i vuggestuer og børne-
haver bygges ny vuggestue i forbindelse med børne-
haven Bulderby (Strib), så der også her er et integre-
ret dagtilbud. Der er ligeledes truffet beslutning om 
to nye integrerede daginstitutioner. Den første opfø-
res ved Hyllehøjskolen.

Dialogmøder med dagtilbudsbestyrelserne har været 
afholdt 2 gange årligt og har omhandlet forskellige 
vigtige fokusområder:

Vi ved, at et godt forældresamarbejde bygger på god 
kommunikation, medindflydelse, tillid og gensidig for-
ventningsafstemning. Det har derfor været en afgø-
rende forudsætning at sætte fokus på barnets kon-
tekst, og at forældrene føler sig hørt, inddraget samt 
oplever, at deres perspektiv er vigtigt.

Andre emner her været oplæg om bevægelse, som er 
et af de fire pejlemærker i visionen Fra Middelfartbarn 
til Verdensborger. Senest har der været dialog om den 
styrkede pædagogiske læreplan, hvor også forældre-
gruppen og bestyrelsen har en vigtig rolle at spille.
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På rette vej i livet
Flere forebyggende indsatser
I forhold til det politiske mål ’På rette vej’ i livet er 
der arbejdet med at tilpasse og udbygge vores fore-
byggende indsatser – eksempelvis har vi deltaget i 
projekter med fokus på at afprøve og udvikle metoder 
vedr. forbedret efterværn, bedre og mere koordineret 
behandling af børn med handicap (én familie én ind-
gang) og Ungeliv, som er åben anonym rådgivning til 
13-25 årige.

Øget social mobilitet
I forhold til at understøtte social mobilitet kan nævnes 
arbejdet med KUI og Ungeliv, men også arbejdet med 
at få flere ind i forenings- og kulturlivet via Fritidspas, 
indsats for parasport og introduktion til kultur- og fri-
tidstilbud via Åben Skole-samarbejdet. 

Bedre myndighedssagsbehandling
Etablering af en taskforce i samarbejde med Social-
styrelsen, som laver kvalitetstjek på myndighedssags-
behandling og leverer konsulentbistand til forbedring 
af sagsbehandlingen, ledelsesinformation og ledel-
sestilsyn.

Anbefaling 2021

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har følgende anbe-
falinger til det kommende byråd:

• At der arbejdes videre med at omsætte visionen 
Fra Middelfartbarn til Verdensborger til praksis. 
Børn, Kultur og Fritidsudvalget har særligt fokus 
på den del, der drejer sig om småbørnsområdet 
og chancelighed.

• At der fortsat arbejdes med at sikre den nødven-
dige fysiske kapacitet til det antal børn, der har 
brug for et dagtilbud i Middelfart Kommune.  

• Vi har fået en Kultur-og Fritidsstrategi, som sæt-
ter retning for det videre arbejde på Kultur- og 
Fritidsområdet. Børn, Kultur og Fritidsudvalget 
anbefaler, at der arbejdes videre med at udfolde 
Kultur- og Fritidsstrategien i praksis, så der fort-
sat støttes op om kultur- og fritidslivet i Middel-
fart Kommune. 

• Udforme en vision for ungeområdet i ”Fra Mid-
delfartbarn til Verdensborger.”

• At der fortsat arbejdes med stærke, forebyg-
gende indsatser bl.a. med fokus på graviditet og 
barnets første 1000 dage. 

• I forhold til de børn, unge og familier, der har 
brug for særlig støtte, skal der fortsat sikres høj 
kvalitet i forvaltningens myndighedsarbejde.

• Udvikling af samarbejdet og samspillet med for-
ældrebestyrelser.
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Teknisk Udvalg

Mål for byrådsperioden 2018-2021

Mobilitet
Vi vil øge mobiliteten for borgerne ved at arbejde med 
fremkommelighed, samkørsel, kollektiv trafik, taxi og 
befordringstilbud.

Sikkerhed og tryghed i trafikken
Vi vil skabe sikkerhed og tryghed i trafikken ved at 
udarbejde en trafiksikkerhedsplan, gennemføre Sti-
planen, arbejde med cykelfremme og tryghed for cyk-
lister og fodgængere i trafikken.

Effektivitet og bedre løsninger 
gennem samarbejde
Vi skal øge fokus på at sætte virksomheder og bor-
gere i centrum for sagsbehandlingen og sikre effek-
tivisering og bedre løsninger igennem samarbejde på 
tværs af afdelinger, nye kvalitative brugerundersøgel-
ser og digitalisering.

Byudvikling
Bæredygtig byfornyelse og genplanlægning skal have 
øget fokus og vi skal udvikle og udmønte indsatser 
for bevaring og forskønnelse af byer og landsbyer.

Sunde og miljørigtige kommunale bygninger
Vi skal fastholde vores fokus på indeklima, herunder 
co2, ventilation, radon energistyring mv., og nytænke 
og udvikle projekter for genanvendelse af bygnings-
materialer under indsatsen ”Cirkulær Økonomi”.

Grønne lokalplaner og udstykninger
Vi skal fremme klima og miljø i lokal- og udviklings-
planer og udvikle og udmønte klima- og miljørigtige 
udstykninger, hvor varmeforsyning, regnvandshånd-
tering og gadebelysning er vigtige elementer.

Teknisk Udvalg har ansvar for bl.a. fysisk planlægning, forvaltning af planlovgivning, byggemodning og salg af bygge-
grunde, ejendomsskat, byfornyelse, offentlige og private veje, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, lystbådehavne, kommunale 
bygninger, rekreative områder samt parker og torve.
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CYKELSTI, LILLEBÆLTSBROEN
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Status 2021

Mobilitet
Der har i perioden være fokus på at øge mobiliteten 
for borgerne ved at arbejde med fremkommelighed, 
kollektiv trafik, samkørsel, taxi og befordringstilbud.
Indenfor kollektiv trafik er der indført en ny og bedre 
flextrafikordning, hvor det nu er muligt at bestille en 
plustur, som giver transport på first/last mile inden du 
benytte f.eks. bus eller tog, eller flextur som kører dig 
fra en adresse til en anden. Den nye flextrafiksordning 
gælder for hele kommunen, og er ikke som tidligere, 
begrænset inden for zoner i lokalområder der støder 
op mod hinanden.
Samkørsel har i et pilotprojekt KørMed været afprø-
vet, og der arbejdes nu med en skalering med større 
udbredelse gennem brug af app’en Ta’Med.

Sikkerhed og tryghed i trafikken
Vi har efter en forudgående involvering af lokalsam-
fund og borgere vedtaget en ny trafiksikkerhedsplan. 
Planen indeholder blandt andet konkrete løsninger til 
forbedring af trafiksikkerheden på 5 ”sort-plet loka-
liteter”. Planen indeholder desuden en ny model for 
vurdering og beslutning omkring utryghed i trafikken. 
Her kan man som borger indberette ønsker til forbed-
ring af trafiksikkerheden på bestemte lokaliteter.
Gennem realisering af Stiplanen, hvoraf alle de min-
dre projekter er gennemført, er der lavet forbedringer 
for cyklister og fodgængere i trafikken.

Sagsbehandling
Der har været øget fokus på sagsbehandlingen over-
for virksomheder og borgere. Der er bl.a. gennemført 
et kvalitetstjek i erhvervslivet, og der opleves gene-
relt tilfredshed med kvaliteten af sagsbehandlingen 
og sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet.
Sagsbehandlingstiden er nedbragt i løbet af perioden, 
og f.eks. var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 
for erhvervsbyggeri i 2019 11 dage. Der er i øvrigt det 
seneste år sket en stor stigning i antal ansøgninger 
om byggetilladelse (60-70%).
Der praktiseres populært sagt håndholdt myndig-
hedsbehandling, hvor omfang og behov for dialog-
møder afstemmes i fællesskab med ansøger, frem til 
den endelige ansøgning.

Byudvikling
Der har i perioden været vækst i indbyggertal og ak-
tivitet hos virksomhederne og det afspejles i det sto-
re antal ønsker om lokalplanlægning. Der er i årene 
2018 – medio 2021 vedtaget omkring 20 lokalplaner 
med en stigende aktivitet hen igennem perioden.
Der er udarbejdet en udviklingsplan for Middelfart 
midtby. Der arbejdes nu med en vision og efterføl-
gende strategisk udviklingsplan for udvikling af tra-
fikhavnen fra havn til en ny bydel med blandede bo-
ligtyper og erhverv og med Havnelaboratoriet, som er 
optakt til en udviklingsstrategi for havnen i Middelfart 
- ”KlimaHavnen” - hvor klimatilpasning kobles direkte 
sammen med byudvikling.
Det store byfornyelsesprojekt i Ejby kan nævnes som 
et godt eksempel på, hvordan vi sammen med lokal-
samfundet har arbejdet med bæredygtig byfornyelse 
og forskønnelse.
Der arbejdes desuden med udvikling af et nyt bolig-
område – Naturbyen, der skal være et internationalt 
demonstrationsprojekt for, hvordan bæredygtig bo-
ligudvikling kan kombineres med skovrejsning, øget 
biodiversitet og cirkulær ressourcetænkning.

Sunde og miljørigtige kommunale bygninger
Teknisk udvalg har ansvaret for vedligeholdelsen af 
de kommunale bygninger. I perioden er der lavet om-
bygninger og renoveringer i bl.a. Vestre Skole, Bro-
huset i Nørre Aaby, Bulderby i Strib og Strib Bibliotek. 
Der er desuden gang i planlægningen af kommende 
anlæg med ny børnehave i Hyllehøj, renovering af Lil-
lebæltskolen og Østre Skole. Der er fokus på ener-
gistyring, indeklima og cirkulær økonomi i alle pro-
jekterne, og der er gennemført energistyringsprojekt 
med bl.a. nye belysningsprojekter, nye CTS anlæg og 
ventilationsanlæg.
Der er nu fuld gang i etablering af nyt Ejendomscen-
ter, hvor personale og ansvar for bygningsdriftsbud-
getterne er helt på plads fra januar 2022.

Grønne lokalplaner og udstykninger
Vi havde som mål at udvikle og udmønte klima- og 
miljørigtige udstykninger. Det er der blandt andet 
arbejdet med i boligudstykningerne i Brenderup 
(Bromsmae med termonet og solcelledrevet gadelys) 
og i Båring (lodrette jordboringer).
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Anbefaling 2021

Udvalget finder, at der er arbejdet godt med de po-
litiske mål. Der er skabt flotte resultater. Udvalget 
anbefaler, at det kommende Tekniske Udvalg skal 
arbejde videre med de hidtidige politiske mål med 
særlig fokus på:

• Sikkerhed og tryghed i trafikken 

• Byudvikling 

• Grønne lokalplaner og udstykninger
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Miljø- og Energiudvalget

Mål for byrådsperioden 2018-2021

Energi
Vi skal gøre en øget indsats for grøn omstilling igen-
nem Signaturindsatsen Klimalaboratoriet og ved at 
skabe læring, jobs og grøn vækst i byer og lokalom-
råder.

Udvikling af affaldsområdet
Vil skal øge genanvendelsen ved at lave nye indsam-
lingsordninger og en optimering af genbrugsplads-
strukturen. Vi skal sætte fokus på benchmarking af 
affaldsområdet og skabe nytænkende projekter un-
der indsatsen ”Cirkulær Økonomi”.

Rekreative stier og naturprojekter
Vi skal realisere og udbygge naturprojekter som Na-
turpark Lillebælt og Staurby Skov og fremme nye pro-
jekter i Natura 2000 (EU-støttet Life-projekt). Vi skal 
fremme realisering af et sammenhængende kyststi-
system (prioriterede etaper af Lillebæltsstien) samt 
Banestien.

Vand
Vi skal sikre rent drikkevand til borgerne. Vi skal fore-
bygge oversvømmelser som følge af klimaforandrin-
ger og samtidig fremme de rekreative muligheder i 
forbindelse med nye vådområder.

Sektorplaner
Vi skal sikre vores ambitiøse politiske målsætninger 
i nye planer - herunder ressourceplan, klimatilpas-
ningsplan, strategisk energiplan, vand- og naturpla-
ner og vandløbsregulativer.

Effektivitet og bedre løsninger 
gennem samarbejde
Vi skal øge fokus på at sætte virksomheder og bor-
gere i centrum for sagsbehandlingen og sikre effek-
tivisering og bedre løsninger igennem samarbejde på 
tværs af afdelinger, nye kvalitative brugerundersøgel-
ser og digitalisering.

Miljø- og Energiudvalget har ansvar for bl.a. klima og energi, det åbne land, vand- og naturbeskyttelse, fortids- og kultur-
minder, miljøbeskyttelse, Agenda 21, drift af Affald og Genbrug, drift og pleje af kommunale skove, vandløb og naturom-
råder, drift og vedligeholdelse af Naturparken Hindsgavl Dyrehave samt myndighedsopgaven omkring spildevand.
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EJBY MOSE, EJBY
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Status 2021

Energi
På energiområdet har vi haft fokus på den grønne om-
stilling. Vi har blandt andet arbejdet med udfasning 
af olie- og naturgas, herunder afholdt borgermøder 
og behandlet konverteringsprojekter for udfasning af 
naturgas til fordel for fjernvarme i områderne; i Strib/
Røjle/Vejlby, Føns, Gelsted samt Nørre Aaby/Ejby. Des-
uden er der godkendt konverteringsprojekt for Føns 
Nærvarme til fordel for etablering af fælles varme-
pumpe. Der er arbejdet med flere andre energiprojek-
ter i perioden så som Klimakommune+, Energiallian-
cen, EU projekt, Co2mmunity samt med udviklings- og 
kommunikationsopgaver m.m. (Sol over Brenderup, 
boliganalysen, ladestationer, klimalæring i skoler).

Udvikling af affaldsområdet
Den ny affaldsordning med indsamling af rest/mad, 
glas/metal samt pap/pair og batterier er implemente-
ret i 2020. Desuden er ny struktur for genbrugsplad-
serne besluttet. De konkrete projekter er ved at tage 
sin form og vil blive gennemarbejdet i 2021.
Ny takststruktur er påbegyndt i 2020, rettet mod 
kostægte priser. Løbende gennemgang af affaldsom-
rådets økonomi fortsættes i 2021. 
Cirkulær økonomi er i vækst. Projekter er prioriteret 
og beskrevet i ny handlingsplan.

Natur og rekreative stier
Byrådet har i 2020 vedtaget en biodiversitetsstrategi 
med tilhørende handlingsplan, og naturprojekter som 
Naturpark Lillebælt og Staurby Skov er udbygget og 
realiseret, ligesom der er arbejdet med nye projekter 
i Natura 2000 (EU-støttet Life-projekt). Prioriterede 
etaper af Lillebæltsstien samt Banestien er ligeledes 
realiseret. 
Desuden er Naturpark Lillebælt konsolideret, og der 
er opnået fondstilskud til konkrete naturforbedringer, 
formidling og forskning – Bælt i Balance. Forundersø-
gelser til nyt fælles EU-naturprojekt på Fyn er også 
igangsat.

Vand
På drikkevandsområdet er gennemført et Velfærdstjek 
med fokus på drikkevandsanalyser for bl.a pesticider, 
økologi-tjek hos landbruget, kampagne mod brug af 
pesticider i parcelhusområder, tilsyn på vandværker 
samt sikring af forsyningssikkerheden.  
Vedr. klimatilpasning er der vedtaget en Strategi for 
Klimatilpasning der sikrer rammerne for en ambitiøs 
og handlingsorienteret klimatilpasningshandleplan. 

Sektorplaner
Middelfart har som en af de første kommuner fået 
vedtaget en ambitiøs klimaplan under DK2020. Nu er 
vi i gang med selve arbejdet med at nå målene med 
70 % reduktion i 2030. 
Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer er i gang, 
herunder er en del vandløbsrenoveringer gennemført. 
I forhold til handleplaner og strategier er følgende 
vedtaget: Natura 2000 handlingsplan, Biodiversitets-
strategi og handlingsplan, Strategi for ressourceplan, 
Strategi for klimatilpasningsplan, Handleplan for Cir-
kulærøkonomi m.fl. 

Effektivitet og bedre løsninger 
gennem samarbejde
Der er gennemført et Velfærdstjek på området. Der 
blev udarbejdet spørgeguide og gennemført interview 
med udvalgte virksomheder. Der er fokus på samar-
bejdet med industrivirksomheder og disse tilbydes 
møde ved opstart/udvidelser. 
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Anbefaling 2021

Miljø- og Energiudvalget finder, at der er arbejdet 
godt med de politiske mål og at der skabt flotte og 
bemærkelsesværdige resultater.

• For næste Byrådsperiode 2022 – 2025 er det 
Miljø- og Energiudvalgets anbefaling, at det kom-
mende Miljø- og Energiudvalg udover de hidtidi-
ge politiske mål, skal have stor fokus på klima, 
biodiversitet og cirkulær økonomi.
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Social- og Sundhedsudvalget

Mål for byrådsperioden 2018-2021

Sundhed for alle
Vi vil gøre sundhed til en væsentlig dagsorden på 
tværs af hele kommunen og arbejde målrettet på at 
mindske ulighed i sundhed for borgerne i Middelfart 
Kommune.

Stærkt lokalt sundhedstilbud
Vi vil skabe udvikling og fremdrift i forhold til at styr-
ke et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, så 
borgerne oplever et stærkt lokalt sundhedstilbud.

Styrket forebyggelsesindsats
Vi vil styrke forebyggelsesindsatsen i forhold til men-
tal sundhed og trivsel og følge op på om vi lykkes.

Det trygge liv
Vi vil være medskabere af det gode og trygge hver-
dagsliv for ældre medborgere i Middelfart Kommune.

Rette indsats til rette tid
Vi vil arbejde på at udvikle den rette indsats til rette 
tid for borgere med demens og deres pårørende.

Selvbestemmelse og selvforsørgelse
Vi vil samarbejde med borgere i udsatte positioner 
mod et liv med nye muligheder for selvbestemmelse 
og selvforsørgelse. Vi vil udvikle vores tilbud til udsat-
te i forhold til at understøtte bevægelsen mod selvbe-
stemmelse og selvforsørgelse.

Forventningsafstemning af velfærdsydelser
Vi vil arbejde på løbende at forventningsafstemme 
med borgerne i alle vores velfærdsydelser.

Social- og Sundhedsudvalget har ansvar for bl.a. økonomiske ydelser i henhold til serviceloven, pas, kørekort, folkere-
gister, personlig hjælp og pleje, praktisk bistand, frivilligt socialt arbejde, voksenhandicapområdet, området for psykisk 
syge, misbrugsområdet, sundhed, genoptræning og rehabilitering, dag- og døgntilbud, specialtandpleje, boligindretning 
og hjælpemidler samt boliger til ældre.
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RICKSHAW, BRENDERUP
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Status 2021

Status på arbejdet med de politiske mål i byrådsperio-
den 2018-2021 med eksempler på nogle af de mange 
konkrete initiativer, der er etableret i den igangvæ-
rende byrådsperiode.

Sundhed for alle
Corona situationen har i flere kommuner, inkl. Mid-
delfart, medført styrket fokus på hygiejneområdet. 
Således er der ansat en hygiejnesygeplejerske, og en 
tværgående hygiejneorganisation er ved at blive byg-
get op.
Middelfart Kommune har indgået partnerskab med 
ABC for mental sundhed, hvilket styrker vores fokus 
på arbejdet med mental sundhed og forebyggelse af 
ensomhed. I den forbindelse er der ansat en projekt-
leder, der skal afdække indsatser og initiativer, og for-
midle dem til de rette målgrupper ved hjælp af kolle-
gaer og kommunikationsafdelingen. 

Stærkt lokalt sundhedstilbud
Der er etableret sygeplejeklinikker, der hjælper bor-
gere med sygeplejefaglig bistand i nærmiljøet. 
Sundhedssamtaler tilbydes nu også af sundhedspilo-
terne i Nørre Aaby og Ejby. Tilbuddet er til alle borgere 
over 18 år i Middelfart Kommune. 
Der er ansat socialsygeplejerske i bostøtten. Socialsy-
geplejersken holder hånden under de svageste bor-
gere, f.eks. de dobbeltdiagnosticerede, og er dermed 
med til at sikre rette og rettidige indsatser til en sår-
bar gruppe. 

Styrket forebyggelsesindsats
Kommunen oplyser via City Info standere i kommunen 
om initiativer, der fremmer sundheden, bl.a. de nye 
kostråd, sundhedspiloternes gratis tilbud om sund-
hedssamtaler, rygestophjælp og meget andet.
Middelfart kommune har investeret i Boblberg, der er 
en digital platform, hvor borgerne selv kan lave ”bob-
ler” og søge nye venner, aktiviteter og lignende. En 
nylig opgørelse viser, at 6,2% af kommunens indbyg-
gere anvender Boblberg. 41% er under 25 år – gen-
nemsnitsalderen er 42 år. Vi understøtter fortsat an-
vendelse af Boblberg, da det åbner for bæredygtige 
fællesskaber.

Det trygge liv
Der er etableret et Borgerteam, hvis formål er at hjæl-
pe mennesker med igen at blive selvbestemmende 
og selvforsørgende. Borgerteamet er en tværfaglig 
gruppe, der sammen med borgeren lægger en plan 
med de rette fagligheder for at nå borgerens mål (den 
rehabiliterende tilgang). Målgruppen er borgere over 
18 år, både med somatiske og psykiske udfordringer. 
Borgerteamet har et stort samarbejdsnetværk (visita-
tionen, 4-kløveren, forebyggelseskonsulenter, syge-
huse, midlertidige pladser m.fl.). 

Rette indsats til rette tid
Middelfart Kommune deltager i projekt WIPP, der er 
målrettet borgere, der modtager tilbud om forebyg-
gende hjemmebesøg (+75 årige). I projektet modta-
ger borgerne et spørgeskema, der er let tilgængeligt, 
og samtidig giver kommunen indsigt i vedkommendes 
udfordringer (fysiske og mentale) inden hjemmebe-
søget, og relevante indsatser kan igangsættes til rette 
tid. De borgere, der ikke besvarer spørgeskemaet, bli-
ver kontaktet af forebyggelseskonsulenterne. 

Selvbestemmelse og selvforsørgelse
Det uvisiterede tilbud 4-Kløveren har udbygget ind-
satsen, hvorved flere borgere kan komme ind fra ga-
den og blive hjulpet videre med store og små spørgs-
mål. Tilbuddet findes i både Middelfart og Ejby. 

Forventningsafstemning af velfærdsydelser
Sammenhængende borgerforløb i hele forvaltningen, 
hvor der i indsatsen er øget fokus på mental og soci-
al sundhed i en rehabiliterende sammenhæng. Større 
fokus på samarbejde og koordinering på tværs af fag-
grupper i både midlertidige og varige forløb. 
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Anbefaling 2021

Udvalget anbefaler at nyt udvalg arbejder videre 
med eksisterende liste/initiativer:

• Sundheds- og Frivillighedscenter 

• Liv og aktivitet på plejehjem  
(genstart efter Coronaen) 

• Velfærdsaftale - fremtidens ældreliv 

• Mental sundhed for unge 

• Sundhed for alle (ulighed i sundhed) 

• Ensomhed 

• Samarbejde med civilsamfund  
(Frivillighedscenter) 

• Rekruttering og fastholdelse 

• En fokuseret indsats på SOSU-området
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Spildevandsselskabet

Mål for byrådsperioden 2018-2021

Forbrugernes selskab
Middelfart Spildevand ønsker at fremstå som et mo-
derne og effektivt selskab. Åbenhed, klar kommuni-
kation og faglig stolthed danner grundlaget for styr-
ket profilering og positionering af selskabet overfor 
kunderne og andre interessenter.

Økonomisk robust og effektiv virksomhed
Middelfart Spildevand ønsker en økonomisk sund sty-
ring af selskabet, hvor der i særlig grad lægges vægt 
på, at de fremadrettede investeringer prioriteres ud 
fra risikoprofil og effektiviseringspotentiale.

Løsningsorienteret samarbejde
Samarbejdet med Middelfart Kommune skal være 
stærkt og løsningsorienteret. Vi vil herudover indgå i 
strategiske samarbejder og netværk med andre forsy-
ningsselskaber og lokale virksomheder med henblik 
på innovation og udvikling.

Grøn vækstkommune
Vi arbejder med løsninger som bidrager til Middelfart 
Kommunes målsætning om at være en grøn vækst-
kommune.

Spildevandsselskabet har ansvar for håndtering af regn- og spilderegnvand. Middelfart Spildevand afleder og renser spil-
devand, så det kan ledes tilbage til naturen på den måde, der skåner miljøet mest muligt, og indenfor de rammer myndig-
hederne sætter. 
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RENSEANLÆG, NØRRE AABY
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Status 2021

Prioriteret indsats på overløb
Et af selskabets vigtigste formål er at reducere vores 
miljøbelastning.
Undersøgelser fortaget af miljøstyrelsen viser, at der 
er områder hvor de nationale målsætninger for god 
økologisk og kemisk tilstand i vores vandmiljø, ikke 
er overholdt. Og en af årsagerne til dette, skyldes 
tilledning af uønskede stoffer som følge af overløb 
ved større regnhændelser. Der er derfor udpeget ind-
satser i vandplanen som skal sikre at målsætninger-
ne opnås. Middelfart Spildevand vil efterleve det som 
vedrører selskabets indsatser, så en god økologisk og 
kemisk tilstand skabes i vores vandmiljø.
Middelfart Spildevand har løbende fortaget indsatser 
i henhold til vandplanerne, og som et led i dette har 
Middelfart Spildevand integreret nye digitale løsnin-
ger der sikrer at data fra prioriterede overløb kan un-
derstøtte indsatsen med prioriteringen. 

Fremtidens klimasikring sker over jorden
I KlimaByen bliver regnvandet ført væk via blomster-
bede og render i vejkanterne. Klimasikringen er gen-
nemført med fremtidens løsninger, og det betyder, at 
regnvandet håndteres over jorden i stedet for i rør i 
jorden. 
Disse løsninger betyder ikke alene at man har sikret 
sig imod skybrud, men også at overløb fra kloakkerne 
i forbindelse med skybrud er reduceret kraftigt. 
Middelfart Spildevand har lavet projektet i samarbejde 
med Middelfart Kommune. Byens borgere har derud-
over været involveret i processen gennem workshops 
og på offentlige informationsmøder. Med KlimaByen 
har Middelfart Spildevand sikret sig viden og kompe-
tencer for håndtering af den fremtidige klimasikring.

Effektivisering med fokus på samarbejder og data
Den ny vandsektorlov stiller krav om en årlig effektivi-
sering, og det kræver god styring. God styring handler 
om at sikre værdierne i selskabets anlæg og leve op til 
det selskabet er sat i verden for på en så kosteffektiv 
måde som muligt.
Anvendelse af data fra målinger og registreringer 
fremmer en mere faktabaseret tilgang, og understøt-
ter beslutningsgrundlaget for gode investeringer og 
om at sikre en proaktiv tilgang for vedligehold.
Middelfart Spildevand har optimeret systemer og har 
indført arbejdspraksis der skaber bedre grundlag for 
at styre investeringer og vedligehold. En indsats som 
skal sikre en øget effektivisering.
Som et yderligere led i effektivisering indgår Middel-
fart Spildevand i strategiske samarbejder og netværk 
med andre forsyningsselskaber. Et samarbejde med 
14 forsyningsselskaber i SamAqua har affødt flere 
fælles projekter og udbud med besparelser til følge.
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Anbefaling 2021

Selskabet anbefaler, at der arbejdes videre med 
dette:

• Gennemføre løbende indsatser som skal reduce-
re miljøbelastningen med stor fokus på vandpla-
nerne. 

• Optimere anvendelse af data og systemer for at 
sikre en proaktiv tilgang til vedligeholdelsen af 
aktiverne, og for at skabe sikkerhed for borgerne 
i Kommunen. 

• Skabe en effektiv og innovativ virksomhed med 
synlige og gennemsigtige resultater. 

• Sikre en økonomisk sund styring af selskabet, 
hvor der i særlig grad lægges vægt på at de frem-
adrettede investeringer prioriteres ud fra risiko-
profil og effektiviseringspotentiale. 

• Skabe synlighed for den værdi virksomheden 
skaber i lokalsamfundet samtidig med en åben-
hed for de udfordringer virksomheden står med.  

• Skabe gode og sunde arbejdsforhold bygget på 
åbenhed, ansvar og tillid.  

• Gennem virksomhedens kerneopgaver, under-
støtte Middelfart som den grønne vækstkommu-
ne.
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Side 199



Side 200



Side 201



Side 202



Side 203



45. 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 for Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Sagsnr.: 2022-007018 Sagsbehandler: Thomas Nedergaard Carstensen Åben

Præsentation:
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet 2.
budgetopfølgning for Klima- Natur og Genbrugsudvalgets område.

 

Forvaltningen foreslår:

• At Klima- Natur og Genbrugsudvalget godkender 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2022
som forelagt.

 

Sagsbeskrivelse:
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet 2.   
budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 for Klima- Natur og Genbrugsudvalgets område.

Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 2,773 mio. kr. på
driftsbudgettet i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud på 6,321 mio. kr.

På det skattefinansierede område drift forventes et merforbrug på 0,95 mio. kr. vedr. Klima og
Energi.

På det selvfinansierede område drift forventes et merforbrug på 2,678 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget uden over/underskud på -4,990 mio. kr. Merforbruget vedr. politikområdet
Affaldshåndtering skyldes primært, at det er blevet dyrere at drive den midlertidige
omlastestation på grund af skærpede krav fra Miljøtilsynet og Fødevarestyrelsen.

Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 83,383 mio. kr. på
anlægsbudgettet i forhold til det korrigerede budget inkl. over/underskud på 111,293 mio. kr.
Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget
overholdes.

På skattefinansieret anlæg forventes et mindreforbrug på 13,891 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget inkl. over/underskud på 16,201 mio. kr. primært på Natur og Miljø. En af
forklaringerne er et forventet mindreforbrug på Rekreative stier på 5,29 mio. kr. (forsinkelse af
anlægsfasen vedr. Banestien), et mindreforbrug på Højvandsbeskyttelse ved Varbjerg på 2,601
mio. kr. (forsinkelse pga. skift af projektleder) samt et mindreforbrug på Better BirdLIFE på
1,719 mio. kr. (periodeforskydning). Desuden et mindreforbrug på 2,179 mio. kr. vedr.
Masterplan for Staurbyskov vedr. familiepladsen, idet anlægsarbejdet (pavillon og
aktivitetsområde) ikke når at blive færdigt før 2023.

På det selvfinansierede område Anlæg forventes et mindreforbrug på 69,492 mio. kr. i forhold til
det korrigerede budget inkl. over/underskud på 95,092 mio. kr. Forklaringen er et
mindreforbrug på 44,331 mio. kr. på Ny genbrugspladsstruktur, et mindreforbrug på 20,462
mio. kr. på Omlastestationen og et mindreforbrug på 4,681 mio. kr. på Fælles affaldsløsninger i
Middelfart midtby. Forklaringen på mindreforbruget er, at der budgetmæssigt har været afsat
midler til anlægsinvesteringerne i tidligere år, medens anlægsfasen først påbegyndes i 2022.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 for Middelfart
Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne
sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.
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Økonomi:
Resultatet af 2. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.

 

 

Høring:
 

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 31. maj 2022

Bilag:
Notat - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 for Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Beslutning:
Godkendt.

Anna Poulsen Broen og Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.
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45
NOTAT - BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MAJ
2022 FOR KLIMA- NATUR OG
GENBRUGSUDVALGET
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Miljø- og Energiudvalget 
 

1.  Resume 
 

2. budgetopfølgning 
 pr. 31.05.2022 

 

 
Opr. 

budget 

2022 

 
Korr. 

budget 

(m. o/u) 
2022 

 
Korr. 

budget 

(u. o/u) 
2022 

 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 

budget 
(m. o/u) 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 

i 1.000 kr.  

Drift i alt 6.081 10.036 6.321 9.094 -942 2.773 

       

Skattefinansieret 11.071 15.026 11.311 11.406 -3.620 95 

Natur og miljø 7.170 9.828 7.470 7.470 -2.358 0 

Klima og energi 3.901 5.198 3.841 3.936 -1.262 95 

           

Selvfinansieret -4.990 -4.990 -4.990 -2.312 2.678 2.678 

Anden forsyning 0 0 0 0 0 0 

Affaldshåndtering -4.990 -4.990 -4.990 -2.312 2.678 2.678 

       

Anlæg i alt 29.690 111.293 62.490 27.910 -83.383 -34.580 

       

Skattefinansieret 775 16.201 575 2.310 -13.891 1.735 

Natur og miljø 775 15.961 575 2.130 -13.831        1.555 

Klima og energi 0 240 0 180 -60 180 

             

Selvfinansieret 28.915 95.092 61.915 25.600 -69.492 -36.315 

Anden forsyning 0 0 0 0 0 0 

Affaldshåndtering 28.915 95.092 61.915 25.600 -69.492 -36.315 

       

Sumdifferencer kan forekomme som følge af afrunding til hele 1.000 kr.  
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1a. Resume anlægsprojekter 

 
 

2. budgetopfølgning 
 pr. 31.05.2022 

 

 
Opr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(m. o/u) 

2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 
 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 

(m. o/u) 
2022 

Anlæg i alt 
i 1.000 kr. 

Anlæg i alt 29.690 111.293 62.490 27.910 -83.383 

            
Skattefinansieret 775 16.201 575 2.310 -13.891 

      Natur og miljø  775 15.961 575 2.130 -13.831 

Projekt blå støttepunkter 0 -14 0 -14 0 

Masterplan for udvikling af Staurby Skov 0 2.879 0 700 -2.179 

Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer 0 690 0 350 -340 

Better BirdLIFE -1.778 -559 -1.778 -2.278 -1.719 

Projekt Bælt i balance 213 721 213 179 -542 

Rekreative stier II (Stiplan) 0 5.890 0 600 -5.290 

Naturrum i Naturpark Lillebælt 0 -151 0 0 151 

Natur- og Energiprojekter - 2021-2022 860 1.547 660 860 -687 

Pulje til gennemf. af biodiversitesproj. 310 459 310 310 -149 

Skovrejsning 0 153 0 15 -138 

Sløjfning af brandhaner 470 717 470 500 -217 

Højtvandsbeskyttelse, Varbjerg Strand 0 2.929 0 328 -2.601 

Pulje til biodiversitet og natur 550 550 550 430 -120 

Vedligehold Madpakkehus ved Kobakken 150 150 150 150 0 

 
 
Klima og energi 0 240 0 180 -60 

 
Klima- og energiprojekt –pulje 2017-2020 0 240 0 180 -60 
 
 
Selvfinansieret – Affaldshåndtering 28.915 95.092 61.915 25.600 -69.492 
 

Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby 3.500 5.881 3.500 1.200 -4.681 

Ny genbrugspladsstruktur 3.715 46.831 23.715 2.500 -44.331 

Ny affaldsordning 10 fraktioner 21.700 21.918 21.700 21.900 -18 

Omlastestation 0 20.462 13.000 0 -20.462 
      

 

 

2.  Konklusion 
 

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet 2. 

budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 for Klima- Natur og Genbrugsudvalgets område. 

 

Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 2,773 mio. kr. på 

driftsbudgettet i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud på 6,321 mio. kr.  

 

På det skattefinansierede område drift forventes et merforbrug på 0,95 mio. kr. vedr. Klima og 

Energi. 
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På det selvfinansierede område drift forventes et merforbrug på 2,678 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget uden over/underskud på -4,990 mio. kr. Merforbruget vedr. politikområdet 

Affaldshåndtering og skyldes primært, at det er blevet dyrere at drive den midlertidige 

omlastestation på grund af skærpede krav fra Miljøtilsynet og Fødevarestyrelsen.  

 

Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 83,383 mio. kr. på 

anlægsbudgettet i forhold til det korrigerede budget inkl. over/underskud på 111,293 mio. kr. 

Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 

overholdes. 

 

På skattefinansieret anlæg forventes et mindreforbrug på 13,891 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget inkl. over/underskud på 16,201 mio. kr. primært på Natur og Miljø. En af 

forklaringerne er et forventet mindreforbrug på Rekreative stier på 5,29 mio. kr. (forsinkelse af 

anlægsfasen vedr. Banestien), et mindreforbrug på Højvandsbeskyttelse ved Varbjerg på 

2,601 mio. kr. (forsinkelse pga. skift af projektleder) samt et mindreforbrug på Better BirdLIFE 

på 1,719 mio. kr. (periodeforskydning). Desuden et mindreforbrug på 2,179 mio. kr. vedr. 

Masterplan for Staurbyskov vedr. familiepladsen, idet anlægsarbejdet (pavillon og 

aktivitetsområde) ikke når at blive færdigt før 2023. 

 

På det selvfinansierede område anlæg forventes et mindreforbrug på 69,492 mio. kr. i forhold 

til det korrigerede budget inkl. over/underskud på 95,092 mio. kr. Forklaringen er et 

mindreforbrug på 44,331 mio. kr. på Ny genbrugspladsstruktur, et mindreforbrug på 20,462 

mio. kr. på Omlastestationen og et mindreforbrug på 4,681 mio. kr. på Fælles affaldsløsninger 

i Middelfart midtby. Forklaringen på mindreforbruget er, at der budgetmæssigt har været afsat 

midler til anlægsinvesteringerne i tidligere år, medens anlægsfasen først påbegyndes i 2022. 

 

 

3.  Beskrivelse til de enkelte temaer  

 

Natur og Miljø 

 

Drift: 

Natur- og Miljøområdet har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud på 7,470 

mio. kr. til blandt andet naturbeskyttelse, herunder drift af skov, Hindsgavl Dyrehave og 

Naturpark Lillebælt, EU-projektet NEPTUN, vandløbsvæsen herunder vandløbsvedligeholdelse, 

miljøbeskyttelse samt skadedyrsbekæmpelse.  

 

Der forventes ingen afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden 

over/underskud. 

 

Ved denne budgetopfølgning søges der om en projektbevilling (nulbevilling på driften) - se 

punkt 4.2. 

 

Der søges om en projektbevilling (nulbevilling) til skovrejsningsprojekter i 2022 bestående 

af en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på hhv. 0,567 mio. kr. Begrundelsen er, at 

Middelfart Kommune i 2022 har fået tilsagn om en bevilling på 0,467 mio. kr. fra 

Klimaskovfonden til bynær skov ved Ejby samt en bevilling på 0,1 mio. kr. fra Growing Trees 

Network/         Folkeskov.dk til skovrejsning i Skrillinge Øst. 

 

Anlæg: 

Natur- og Miljøområdet har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud på 15,961 

mio. kr.  

 

Ved denne budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på 13,831 mio. kr. på 

anlægsbudgettet inkl. over/underskud. En af forklaringerne er et forventet mindreforbrug på 

Rekreative stier på 5,29 mio. kr. Dette skyldes travlhed med gennemførelse af Covid-19 

anlæggene, skift af projektleder samt at CO2 beregninger – og bæredygtighedsdelen har 

været mere ressourcekrævende end forventet. 
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Desuden forventes et mindreforbrug på Højvandsbeskyttelse ved Varbjerg på 2,601 mio. kr. 

(forsinkelse pga. skift af projektleder) samt et mindreforbrug på Better BirdLIFE på 1,719 mio. 

kr. (periodeforskydning). Endelig forventes et mindreforbrug på 2,179 mio. kr. på Masterplan 

for Staurbyskov vedr. familiepladsen, idet anlægsarbejdet (pavillon og aktivitetsområde) ikke 

når at blive færdigt før 2023. 

 

Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 

overholdes. 

 

Klima og Energi 
 

Drift: 

Klima- og Energiområdet har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud på 3,841 

mio. kr. til kontingent til Clean, Klimaplan DK2020 (Parisaftalen), diverse EU-projekter, 

Klimafolkemødet samt udvikling af Klimalaboratoriet. 

 

Der forventes et mindreforbrug på driften på 0,095 mio. kr.  

 

Ved denne budgetopfølgning søges der om flere driftsbevillinger - se punkt 4.1.  

 

Der søges om en driftsbevilling i 2022 på 0,425 mio. kr. til EU-projektet CORA-Extension. 

Projektet er en forlængelse af det eksisterende EU-projekt CORA, og Middelfart Kommunes 

rolle i projektet er at udbrede erfaringerne med samkørsel til nabokommunerne. Halvdelen af 

tillægsbevillingen finansieres via en indtægtsbevilling til ”Klima og Energi” og halvdelen via en 

negativ udgiftsbevilling på politikområdet ”Administration” under Økonomiudvalget. Projektet 

er delvist finansieret af EU-midler men bidrager samlet set positivt til kommunens økonomi, 

som følge af tilskud til løn til de eksisterende medarbejdere, der løser opgaverne i projektet. 

 

Der søges desuden om en negativ udgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2022 til Klimaplanen 

DK2020. Bevillingen finansierer ansættelsen af to medarbejdere til aktiviteter i Klimaplanen 

under Økonomiudvalgets politikområde ”Administration”. Den ene medarbejder skal arbejde 

med energibesparelser og energirenoveringer, og den anden medarbejder skal arbejde med 

klimatiltag i det åbne land.  

 

Anlæg: 

Klima- og Energiområdet har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud på 0,240 

mio. kr.  

 

Der forventes et mindreforbrug på 0,06 mio. kr.  

 

Anden forsyning – Selvfinansieret 
 

Drift: 

Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud 

til Anden forsyning på 0 kr.  Politikområdet administrerer udelukkende fordelingen af 

varmeudgifter mellem TVIS og Middelfart Fjernvarme. 

 

Anlæg: 

Der er ikke i 2022 noget anlægsbudget under Klima- Natur og Genbrugsudvalget indenfor 

Anden forsyning. 

 

 

Affaldshåndtering - Selvfinansieret 
 

Drift: 

Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud 

til Affaldshåndtering på -4,990 mio. kr. Budgettet vedrører Affald og Genbrug. 

 

Der forventes et merforbrug på 2,678 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget 

uden over/underskud. Merforbruget skyldes, at det er blevet 1,5 mio. kr. dyrere at drive den 

midlertidige omlastestation. Det er ikke muligt at bruge eget personale på Bogensevej til at 
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drive omlastningen på Højagervej pga. skærpede krav fra Miljøtilsynet og Fødevarestyrelsen til 

afvask og øvrig renholdelse ifm. omlastning af madaffald. Derudover skyldes merforbruget 

ansættelse af en renovatørelev til 0,366 mio. kr., øgede udgifter på 0,4 mio. kr. til 

opretholdelse af kommunens tidligere økonomisystem Prisme pga. momssagen på 

renovationsområdet, samt øgede udgifter til el og varme på 0,412 mio. kr. pga. højere priser 

på el og varme.          

 

Affaldsområdet er takstfinansieret. 

 

Anlæg:  

Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud 

til Affaldshåndtering på 95,092 mio. kr., der består af følgende: 

 

Overført over/underskud fra 2021 til 2022 33,177 mio. kr. 

Det godkendte Budget 2022-2025 - bevilling i 2022 28,915 mio. kr. 

Bevillingsforhøjelse givet i 2022 til Ny Genbrugspladsstruktur 20,000 mio. kr. 

Bevillingsforhøjelse givet i 2022 til Omlastestationen 13,000 mio. kr. 

Korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud   95,092 mio. kr. 

 

I 2022 forventes et mindreforbrug på 69,492 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. 

over/underskud på 95,092 mio. kr. Forklaringen skyldes et mindreforbrug på 44,331 mio. kr. 

på Ny genbrugspladsstruktur, et mindreforbrug på 20,462 mio. kr. på Omlastestationen og et 

mindreforbrug på 4,681 mio. kr. på Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby.  

 

Det forventes at kun en del af det korrigerede anlægsbudget, svarende til 25,6 mio. kr., vil 

blive forbrugt i 2022, mens resten forventes forbrugt i 2023 og i 1. halvår 2024.   

 

Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 

overholdes.    

 

Affaldsområdet er takstfinansieret. 

 

Ved denne budgetopfølgning søges der om en sammenlægning af bevillingerne for Ny 

Genbrugspladsstruktur og Omlastestationen til et anlægsprojekt under Ny 

Genbrugspladsstruktur, se punkt 4.3. Omlastestationen er i praksis en del af Ny 

Genbrugspladsstruktur. Af styringsmæssige og administrative hensyn vil det være en fordel at 

sammenlægge de to anlægsprojekter til et samlet anlægsprojekt.    

 

 

4.  Indstillinger 
 

4.1 Driftsbevillinger 
 

Bevillinger der fragår kassen: 

 

Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

0,425 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en udgiftsbevilling på 0,425 

mio. kr. til EU-projektet CORA Extension til Klima- Natur og 

Genbrugsudvalget under politikområdet ”Klima og Energi”. 

Tillægsbevillingen finansieres af politikområdet ”Klima og Energi” 

samt politikområdet ”Administration” under Økonomiudvalget. 

0,425 2022 Bevillinger i alt KNG 
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Bevillinger der tilgår kassen: 

 

 

Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

-0,212 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en indtægtsbevilling på 0,212 

mio. kr. til EU-projektet CORA Extension til Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og 

Energi”. Indtægtsbevillingen finansierer en del af 

tillægsbevillingen til projektet på politikområdet ”Klima og Energi” 

på 0,425 mio. kr. Den resterende del finansieres af en negativ 

udgiftsbevilling på Økonomiudvalgets bevilling under 

politikområdet ”Administration”. 

-0,212 2022 Bevillinger i alt KNG 

 

Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

-1,200 

 

 

2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en negativ udgiftsbevilling på 

1,2 mio. kr. til Klimaplanen DK2020 til Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og 

Energi”. Bevillingen finansierer ansættelsen af to 

medarbejdere til aktiviteter i Klimaplanen under 

Økonomiudvalgets politikområde ”Administration”. 

-1,200 2022 Bevillinger i alt KNG 

 

 

4.2 Projektbevillinger (nulbevillinger på driften)  
 
Bevillinger der fragår kassen: 

 

Beløb i mio. kr. Periode Projektbevilling 

0,567 

 

2022 Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 

område under politikområdet Klima og Energi gives en 

udgiftsbevilling på 0,567 mio. kr. til skovrejsningsprojekter. 

Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende 

indtægtsbevilling. 

0,567 2022 Bevillinger i alt KNG 

 

Bevillinger der tilgår kassen: 

 

Beløb i mio. kr. Periode Indtægtsbevilling/projektfinansiering 

-0,567 

 

2022 Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 

område under politikområdet Klima og Energi gives en 

indtægtsbevilling på 0,567 mio. kr. til 

skovrejsningsprojekter. Indtægtsbevillingen modsvares af en 

tilsvarende udgiftsbevilling. 

-0,567 2022 Bevillinger i alt KNG 
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4.3 Anlægsbevillinger 
 

Bevillinger der fragår kassen:  

 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Indstilles til bevilling 

    20,461 20,461 

     

2022 

 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Affaldshåndtering gives en tillægsbevilling med dertil 

hørende frigivet rådighedsbeløb på 20,461 mio. kr. 

til anlægsprojektet Ny Genbrugspladsstruktur. 

Bevillingen finansieres af anlægsprojektet 

Omlastestationen. 

    20,461     20,461 2022  Anlægsbevillinger i alt, KNG 

  

Bevillinger der tilgår kassen:  

 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Indstilles til bevilling 

    -20,461 -20,461 

     

2022 

 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Affaldshåndtering gives en negativ tillægsbevilling 

med dertil hørende frigivet negativt rådighedsbeløb 

på 20,461 mio. kr. til anlægsprojektet 

Omlastestationen. Bevillingen finansierer 

anlægsprojektet Ny Genbrugspladsstruktur. 

   -20,461     -20,461 2022  Anlægsbevillinger i alt, KNG 
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