NOTAT
Sagsbehandler: Henrik Schou Sørensen
Oprettet: 20-11-2016
Sagsnr.: 15/19420
Dokumentnr.: 161813/16

Indsamling af glas og flasker fra 2018
Indledning
Teknik- og Miljøudvalget anbefalede på udvalgsmødet den 2. november 2016, at indføre
nye indsamlingsordninger for affald, herunder indsamling af glas og flasker
(sammenblandet med metal og plast) i beholdere ved alle husstande. Udvalget ønsker at
få undersøgt mulighederne for, at kommunen parallelt med denne indsamling, fastholder
den nuværende indsamling af glas og flasker i kuber, som drives af Lions. Til
behandlingen af sagen på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. november 2016, har
administrationen udarbejdet dette notat.
Baggrund
Vordingborg Kommune har siden 1. januar 2009 haft en aftale med Lions om indsamling
af glas og flasker i hele kommunen. Inden 2009 forestod Lions indsamlingen i den
tidligere Præstø Kommune. På Miljøudvalgsmødet den 4. november 2008 blev det
besluttet, at lade Lions stå for renhold og pasning af kubepladserne, herunder udskiftning
og opstilling af kuber samt ruteplanlægning og kontraktstyring med vognmand. Udgifter til
kørsel og behandling afholdes af kommunen, og kuber til indsamling udlånes af
kommunen til Lions. For dette arbejde modtog Lions 65 øre pr. kg indsamlet glas og
flasker. For at modvirke en prisstigning i behandlingsomkostninger i 2012 blev det
besluttet, at afregningen fra og med 1. marts 2012 blev justeret til 55 øre pr. kg.
I beslutningen fra Miljøudvalget blev det præciseret, at ordningen med Lions ikke bliver
dyrere for kommunen pr. indsamlet flaske, end hvis kommunen selv havde administreret
ordningen. I sagsfremstillingen fra 2008 blev det understreget, at aftalen formentlig skulle
genforhandles i 2015, idet et nyt EU affaldsdirektiv muligvis vil betyde, at der mellem 2015
og 2020 skal etableres husstandsindsamling af bl.a. glas og flasker.
Aftalen mellem Lions og Vordingborg Kommune har siden opstarten i 2009 fungeret
tilfredsstillende, og både glasmængder og økonomi har været sammenlignelig med
tilsvarende ordninger i andre kommuner.
Aftalen mellem Vordingborg Kommune og Lions er udgiftsneutral, således at betalingen til
Lions modsvarer de udgifter kommunen ville have ved egen varetagelse af opgaven.
Lions passer i dag 249 kuber placeret rundt i kommunen på 150 kubepladser.
Indsamling i kuber fra 2018
Når det fra 2018 bliver muligt for borgerne, at afleverer glas og flasker i deres
genbrugsbeholder ved husstanden er der, efter administrationens vurdering, meget
begrænset behov for de eksisterende kubepladser. Der vil stadig være behov for enkelte
strategisk placerede kuber til evt. ekstraordinært emballageaffald (fra fester og lign.) samt

håndtering af affald fra de ca. 180 ejendomme, der har dispensation fra anvendelse af
affaldsbeholdere. Dertil kommer muligvis ét eller to sommerhusområder, hvor det kan vise
sig ikke at være muligt at etablere 2-kammer affaldsbeholdere og dertilhørende større 2kammer skraldebiler. Vi vurderer, at der på sigt vil være behov for ca. 35 kuber fordelt på
ca. 20 kubepladser. I første omgang vil der skulle anvendes flere kubepladser, som
gradvis kan justeres i takt med at behovet (mængderne i de enkelte kuber) viser sig.
Kuberne bør indeholde sammenblandingen af glas, metal og plast, således at de kan
anvendes til lejlighedsvis ekstraaffald af alle 3 fraktioner og kan anvendes af ejendomme
med dispensation. Tømning af kuberne kan med fordel indgå i den øvrige
indsamlingslogistik, som kommunen selv administrerer. Ligesom kontraktstyring og
ruteplanlægning bør varetages af kommunen.
Såfremt der indføres en fuldstændig parallel indsamling fra både de nuværende 249 kuber
og kommende husstandsindsamling af glas og flasker, vil det at medføre en væsentlig
merudgift, som der ikke er servicemæssigt belæg for at påføre brugerne.
Økonomi
Den nuværende ordning kostede i 2015 985.000 kr. for tømning, renhold, opsyn, materiel,
kontraktstyring og administration. Svarende til ca. 4.000 kr./kube/år. Denne udgift vil
påføres brugerne, hvis ordningen fortsætter uændret i tillæg til det kommende system.
Dog skal fratrækkes drift af de ca. 20 kubepladser med 35 kuber, der vurderes
nødvendige i det nye system, hvilket vurderes at udgøre ca. 140.000 kr.
Renhold og opsyn med kubepladser vurderes at koste 1.500 kr./kube/år. Hvilket også
udgøre den gennemsnitlige betaling pr. kube til Lions i det nuværende system. Denne
betaling vil kunne tilbydes Lions for det tilsvarende arbejde i det nye system.
Der er ikke regnet på de økonomiske konsekvenser af ikke at indsamle glas i beholdere,
og dermed kun have det nuværende system til indsamling af glas og flasker. Det vil
medfører at hverken glasfraktionen eller den sammenblandede fraktion af metal og plast,
der i så fald indsamles ved husstandene, ikke længere vil kunne behandles/afsættes
sammen med de øvrige AffaldPlus kommuners affald. Dermed vil forudsætningerne for
økonomien i affaldsordningerne fra 2018 blive væsentligt ændret.
Anbefaling
Administrationen anbefaler, at der ikke indføres parallel indsamling af samme fraktion i 2
systemer. Det vil, efter administrationens vurdering, påføre brugerne en merudgift for en
service der ikke er behov for.
Administrationen anbefaler derfor, at den nuværende kontrakt med Lions opsiges pr. 1.
oktober 2018, og at administrationen undersøger om Lions vil være interesseret i at indgå
en aftale om pasning af kubepladser i en udgiftsneutral ordning med betaling på ca. 1.500
kr./kube/år. I opstarten af de nye affaldsordningerne i 2018 og 2019 estimeres der et
behov på ca. 40 pladser med 70 kuber, som på sigt vil falde til ca. 20 pladser med 35
kuber.
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