Fra: Jesper Horn Larsen <jesperl@dragoer.dk>
Dato: 19. februar 2021 kl. 13.29.00 CET
Til: joaff@mst.dk
Cc: Helena Nielsen <hen@a-r-c.dk>, Mads Leth-Petersen <madsl@dragoer.dk>, Tina Rikke Nielsen
<tinan@dragoer.dk>, "Ole H. L. Nielsen" <OHLN@a-r-c.dk>
Emne: Ansøgning om dispensation for frist vedr. etablering af henteordninger
Til Miljøstyrelsen

Ansøgning om dispensation for frist vedr. etablering af henteordninger
I henhold til affaldsbekendtgørelsens § 28 ansøges hermed om dispensation for frist til at indføre
henteordninger for madaffald, papaffald, plastaffald, metalaffald, mad- og drikkekartonaffald og farligt
affald senest 1. juli 2021 jf. samme bekendtgørelses §§ 20, 22, 24, 25, 26 og 27.
Det anmodes om, at fristen udsættes til udgangen af 2022.
Begrundelsen for dispensationsansøgningen er den oplyste leveringstid for biler til indsamlingen.
Kommunen har hjemtaget indsamlingen gennem ARC, der har været i kontakt med den nuværende
billeverandør, som har oplyst om en forventet leveringstid på 14 måneder fra kontraktindgåelse.
Efter tidsplanen for udbuddet forventes indgået kontrakt om indkøbet i august 2021, hvilket resulterer i en
forventet levering i oktober 2022. Erfaringsmæssigt kan der opstå forsinkelser i produktionen, hvorfor
anmodningen om fristudsættelse som nævnt er til udgangen af 2022.
./.

Tidsplan for bilindkøb vedlægges.
Kommunen gennemfører parallelt indkøb af beholdere, hvor leveringen forventes at kunne ske inden
oktober 2022.
I forhold til den forventede kontraktindgåelse i august 2021, kan oplyses, at kommunen fremlægger forslag
om implementeringen af de nye ordninger i marts - april 2021, hvilket har afventet den endelige
bekendtgørelse med henblik på endelig klarhed om regler. Efter byrådets beslutning i marts skal der
gennemføres udbud af bilindkøb m.v.
Frem til etableringen af henteordninger indsamler kommunen som foreskrevet de anførte affaldsfraktioner
med undtagelse af madaffald på genbrugsplads. Her har Dragør Kommune allerede en fint forgrenet
indsamling af 43 affaldsfraktioner, og hvert år indsamles over 750 kg pr. borger med en genanvendelse på
mere end 80 procent. Genbrugspladsen giver en unik dækning, da besøgstallene viser, at hver borger i
gennemsnit bruger den over 10 gange om året. Mængderne er over de seneste to år steget med 12 procent
om året.
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