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Sagsresumé
I forbindelse med revision af kommunens regulativer for hhv. erhvervsaffald og affald fra private, er
der sket en modernisering af den måde kommunen håndterer affald på. De nye regulativer er mere
detaljerede, og indeholder flere affaldsfraktioner end de tidligere. Samtidig er en del
sorteringsordninger som tidligere var frivillige, blevet gjort obligatoriske. Kommunen har med de
nye regulativer mulighed for at stille større krav til affaldsproducenterne.
Hensigten er herigennem at forbedre kommunens muligheder for en mere miljørigtig håndtering af
affaldet, og en fleksibilitet til løbende tilpasning af håndteringen til nye/kommende
afsætningsmuligheder af enkeltfraktioner.
Det nye affaldsregulativ er også forsøgt at gøre mere brugervenligt, dels ved at sammenlægge
regulativet for erhverv og for privatpersoner til ét regulativ.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljøs udvalgsmøde, den 07. december 2020, hvor
udvalget godkendte ”Affaldsregulativ 2021 for affaldsproducenter i Kommuneqarfik Sermersooq”
og sendte sagen videre til godkendelse ved Udvalg for Økonomi og Erhverv, samt til godkendelse
ved Kommunalbestyrelsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 10. december
2020, hvor udvalget godkendte regulativet, og sendte sagen videre til godkendelse ved
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at ”Affaldsregulativ 2021 for affaldsproducenter i Kommuneqarfik Sermersooq” godkendes
Sagsfremstilling
Affaldscenteret har revideret Affaldsregulativerne fra 2021. En væsentlig ændring i forhold til
tidligere er, at der nu er bedre overensstemmelse mellem fraktionsbeskrivelserne i regulativerne,
kommunens affaldsregistreringssystem og takstbladet og så er de generelt er mere brugervenlige
end før, både for borgere og virksomheder.
Derudover er der indarbejdet flere nødvendige krav til affaldssortering i de nye regulativer. Nogle
fraktioner er blevet tilføjet, for at fremme mulighederne for genanvendelse generelt og sikre en
mere miljømæssigt forsvarlig håndtering.
De nye regler imødekommer endvidere en del af de udfordringer som Affaldscenteret har oplevet i
forbindelse med modtagelse af affald fra dagligvarebutikker, fiskefabrikker, fiskere og fangere mv.
Der er vedlagt denne sagsfremstilling et ændringsdiagram som beskriver de mest betydelige
ændringer fra de gamle regulativer til dette ”Affaldsregulativ 2021 for affaldsproducenter i
Kommuneqarfik Sermersooq”.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Se ovenfor.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Det er tilstræbt, at ændringerne i affaldsregulativerne samlet set bliver udgiftsneutral for
kommunen.
Taksterne for affaldsbortskaffelse er tilpasset, så priserne afbalancerer ønsket om både at de skal
dække kommunens omkostninger ved håndtering af de enkelte fraktioner, og samtidig skal fremme
genanvendelse. Højere sorteringsgrad vil som hovedregel udløse en lavere takst, mens
blandet/usorteret affald vil blive pålagt et fejlsorteringsgebyr, til dækning af Affaldscenterets
efterbehandling af affaldet.
De nye regulativer forventes at fremme ressourceudnyttelsen af affaldet generelt, idet øgede krav
til sortering vil forbedre mulighederne for genanvendelse og nyttiggørelse.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
De nye regulativer understøtter de overordnede målsætninger i Affaldsplan for Kommuneqarfik
Sermersooq om at fremme genanvendelse og reducere den negative miljømæssige påvirkning fra
affaldshåndtering i kommunen. De nye regulativer understøtter specifikt de politiske målsætninger
om at øge genanvendelsen i kommunen (målsætning 7 i affaldsplanen).
Det nye regulativ støtter op omkring den nationalt vedtaget affaldsstrategi for Grønland.
Det videre forløb
Såfremt regulativerne godkendes, vil de kunne offentliggøres og ”idriftsættes” umiddelbart efter
godkendelse.
Offentliggørelsen af de nye regulativer vil blive ledsaget af en informationsindsats, som skal gøre
virksomheder og borgere opmærksomme på de nye regler for aflevering og sortering af affald i
kommunen, samt de miljømæssige gevinster der er en følge af de nye krav.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 07. december 2020:
Indstillingen godkendes.
Udvalg for Økonomi og Erhverv, beslutning, 10. december 2020:
Indstillingen godkendes.
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