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Sortering af madrester bliver en del af den nye affaldsplan

KARAKTERER - Med et 
karaktergennemsnit på 
7,7 i sidste skoleår, scorer 
afgangseleverne fra Fanø 
Skole regionens højeste ka-
rakterer.

Det blev på landsplan 
kun overgået af syv skoler 
i Nordsjælland.

”Bag det flotte resultat er 
der mange faktorer,” siger 
skoleleder Torben Larsen.

”Der er blandt andet et 
godt arbejdsmiljø på sko-
len, og de fysiske rammer 
understøtter folkeskolere-
formen på alle måder,” på-
peger han.

Resultaterne vakte opsigt 
i hele landet, så flere TV-
hold var forbi Fanø Skole. 
Flere elever fortalte f.eks. 
til TV Avisen, at Fanø er et 
lille og trygt samfund, og 
det smitter af på skolen. 

Torben Larsen understre-
ger også det forhold som en 
af faktorerne bag de gode 
resultater på skolen.

”Ingen tvivl om, at der 
er mange ressourcestærke 
forældre på Fanø. Men vi 
er også gode til at fange de 
elever, der har udfordrin-
ger. Der er en kort vej til 
læreren, og eleverne mø-

der også mange af lærerne 
uden for skolen,” fortæller 
skolelederen.

At Fanø kan noget sær-
ligt ses ved rekrutteringen 
af nye lærere, hvor Torben 
Larsen fortæller, at det er et 
aktivt tilvalg at blive lærer 
på Fanø Skole.

”Vi har en god alders-
spredning i lærerstaben, og 
vi har ikke problemer med 
at tiltrække nye lærerkræf-
ter,” understreger skolele-
deren.
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Fanø Skole er en af landets bedste

Også samarbejdet med det lokale 
erhvervsliv er godt. Ved emneugen 
i 2015 modtog Jakob fra 10. klasse 
’Erhvervsprisen’ af Mathilde 
Valbjørn fra Fanø Erhvervs-  
og Turistforening. 

AFFALDSPLAN – Om få 
år skal alle borgere og tur-
ster på Fanø sandsynligvis 

sortere det organiske 
affald i en separat 

beholder. 

Regeringens res-
sourceplan ’Danmark 
uden affald’ skal imple-
menteres senest i 2020, og 
Fanø Kommune har netop 
nu en ny affaldsplan på vej 
i høring.

Husholdningsaffald
I fremtiden skal vi gen-
bruge endnu mere af vores 
affald og særligt det orga-
niske husholdningsaffald, 
som f.eks. madrester, skal 
genbruges til komposte-
ring eller som biobrændsel.

I sidste ende er det ikke 
Fanø selv, der bestemmer 
over sit eget affald. For det 
første skal affaldsplanen 
opfylde EU’s strategier og 
direktiver for affaldsom-
rådet sammen med rege-
ringens resurseplan ’Dan-
mark uden affald’.

For det andet er det by-
rådet i Esbjerg, der skal 
beslutte affaldsplanen for 
Fanø Kommune, da miljø-
området er et af de områ-
der, hvor der er et forplig-
tende samarbejde mellem 
de to kommuner.

Men det hele starter her 
på Fanø, og i forslaget til 
den ny affaldsplan er der 
særligt et område, som vil 

kunne påvirke dagligda-
gen – både for fastboende 
og for turisterne.

Ifølge formanden for er-
hverv-, natur- og teknik-
udvalget Kristine Kaas 
Krog skal organisk hus-
holdningsaffald indsamles 
og behandles separat for 

optimal udnyttelse af 
ressourcerne. 

”For at opnå det er 
det afgørende, at borgere 
og turister nemt og enkelt 
kan sortere deres affald 
yderligere, så der genbru-
ges mest muligt og depo-
neres mindst muligt,” på-
peger Kristine Kaas Krog. 

På Fanø er der henved 
dobbelt så mange sommer-
huse som helårsboliger, 
hvorfor affaldsplanen også 
inddrager sommerhusene 
og dermed vores mange 
tusinde turister i en af-
faldssortering af hushold-
ningsaffald.

Miljøstationer
Kristine Kaas Krog fortæl-
ler, at det er planen at op-
sætte flere miljøstationer 
med flere fraktioner (for-
skellige typer affald, red.), 
hvor de genanvendelige 
materialer kan afleveres. 

”Hvis vi gør det nemt og 
bekvemt at sortere genbru-
geligt affald, ønsker både 
øens borgere, sommerhus-
ejere og gæster at bidrage 
til at gøre en fælles indsats 
for miljøet og dermed gøre 
Fanø endnu grønnere,” 
tror udvalgsformanden.

Skal vi stadig veje vores af-
fald fremover?

”Fagfolk og andre kom-
muner fortæller, at det er 
for dyrt og besværligt at 
veje affaldet ved afhent-
ningen. Der er i dag andre 
motivationsfaktorer end 
prisen, der gør, at borgerne 
gerne vil sortere,” påpeger 
Kristine Kaas Krog.

For udlejningsbureau-
erne er det vigtigt, 

at der særligt for 
det organiske 
affald kommer 
en ordning, der 
kan håndteres af 
gæsterne og er let at 
administrere for bu-
reauerne.

Ifølge Hanne Thys-
sen fra Danibo vil gæ-
sterne gerne sortere 
yderligere.

En enkel løsning
”Men det skal være 
enkelt for gæsten at 
komme af med hushold-
ningsaffaldet”, under-
streger hun.

En ordning med miljø-
stationer strategisk rigtigt 
placeret overalt på Fanø 
og en enkel hygiejnisk 
løsning i køkkenet kun-
ne være en løsning for det 
organiske køkkenaffald. 
Når hunden skal luftes, el-
ler man skal ud på aftentu-
ren, så tages ’posen’ med og 
placeres i miljøstationen.

Den her viste løsning er 
en 10 liters biologisk ned-
brydelig pose placeret i en 
ventileret plastboks. 

Modellen er privat hjem-
bragt fra USA og benyttes 
ved hjemmekompostering 
af grønt køkkenaffald.

Når udvalgsformand 
Kristine Kaas Krog spørges 
direkte, forventer hun, at 
vægtbaseret afregning for-
svinder, men hun er mere 
usikker på, hvordan sorte-
ring og afhentning af hus-
holdningsaffaldet bliver.

ENT-udvalget skal nu 
diskutere detaljerne og ud-

arbejde regulativerne, der 
så i april 2017 skal endeligt 
godkendes af byrådet i Es-
bjerg. 

Inden da forventes 
affaldsplanen i hø-
ring i otte uger fra 
omkring jul.  
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Onsdag den 7. december 2016 kl. 19 
på Torvet, Fanø Skole

Se kommuneplanstrategien på www.fanoe.dk
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Ved et nyligt besøg på øen Ame-
land i det hollandske vadehav 

så Fanø Posten en elegant 
løsning på miljøstationer og 
husholdningsaffald.

Miljøstationer der er ned-
gravet med få hundrede me-

ters mellemrum blandt andet 
i sommerhus- og camping-

områderne. 

På Ameland skal der benyt-
tes en elektronisk brik for at 
åbne containeren til restaffald. 
Derved minimeres 'fejlanbrin-
gelse' af andet affald i con-
tainere beregnet til organisk 
husholdningsaffeld, og gen-
brugprocenten kan øges.

Tekst og foto: Lars H. Olsen 

Elegant affaldsløsning

Sortering af madrester bliver en del af den nye affaldsplan

Stor besparelse på busser  
med samme serviceniveau

Blomsterbogen  
Kveller, violer og orkidéer  
– vilde blomster på Fanø

Køb den i Fanøs butikker eller 
hos boghandlere i ‘Esbjerg 
www. Fanønatur.dk

JULEGAVEIDÉ

Den oplagte julegave til folk,  
som kommer i Fanøs natur.

Affaldsplan 2017-2022 
skal opfylde rammebe-
tingelserne for affalds-
håndtering jfr. kravene i:

· Gældende affaldsbe-
kendtgørelse

· Regeringens ressour-
ceplan 2013-2018: ’Dan-
mark uden affald’

· EU’s affaldsramme-
direktiv2008/98/EF

· EU’s temastrategier – 
temastrategi for affalds-
forebyggelse og genan-
vendelse.

Affaldsplan 2017-2022 
skal gennem visioner og 
målsætninger beskrive 
den fremtidige indsats 
på området. 

Fanø Kommune øn-
sker således – ud over at 
fortsætte den hidtidige 
indsats fra tidligere af-

faldsplan – at der i af-
faldsplan 2017-2022 sæt-
tes ekstra fokus på fem 
temaer: 

1. Indsamling af organisk 
affald i sommerhus-
områderne.

2. Bedre indsamling af 
elektronisk affald

3. Bedre sortering af byg-
geaffald.

4. Bedre mulighed for 
sortering af øvrigt 
genanvendeligt affald. 
Herunder flere afleve-
ringssteder.

5. Bedre information 
til borgerne omkring 
Fanø Kommunes selv-
betjeningsløsninger.

Kilde: Fanø Kommunes 
forslag til affaldsplan 

Mange krav til 
ny affaldsplan 

BUSKØRSEL – 
Uanset hvilken 
model, byrådet be-
slutter for den frem-
tidige busbetjening 
for Fanø, er der på 
papiret mellem 
600.000 og en mio. 
kr. at spare i for-
hold til 2015. 

Her var reg-
ningen fra Sydtrafik var 
på 3,7 mio. kr., hvoraf bil-
letindtægterne udgjorde 
lidt over 800.000 kr. 

Med andre ord er det 
ifølge rapporten muligt at 
spare ca. 16 pct. på omkost-
ningerne til buskørsel på 
Fanø – med uændret servi-
ceniveau. 

Temamøde i byrådet
Om serviceniveauet så bli-
ver tilfredsstillende, eller 
om de beregnede økonomi-
ske gevinster kan hjemta-
ges, er ikke besvaret ende-
ligt i rapporten.

”Nu skal der ikke træf-
fes forhastede beslutninger 
på grundlag af rapporten,” 
understreger borgmester 
Erik Nørreby.

”Vi skal en af de nærmeste 
dage have en drøftelse med 
vores lokale vognmand, 
og der er aftalt et temamø-
de om sagen i byrådet.” 

 

Det er rådgivningsvirk-
somheden COWI, der har 
udarbejdet forslagene til 
den fremtidige offentlige 
trafik på Fanø. Ud over en 
besparelse på en mio. kr., 
ønsker byrådet at fastholde 
serviceniveauet, øge flek-
sibiliteten i planlægningen 
og sikre, at en lokal vogn-
mand kan opretholde en 
forretning på Fanø.

Hvad angår fleksibilite-
ten, påpeger rapporten, at 
det pga. lovgivningen ikke 
er muligt at aftale ekstra-
kørsel med få dages varsel. 
Festivaler og faste årlige ar-
rangementer kan dog ind-
arbejdes i køreplanen.

Rapporten viser, at der 
er to modeller for at orga-
nisere buskørslen på Fanø. 
Enten fortsætter Sydtrafik 
med at have ansvaret, eller 
Fanø Kommune hjemtager 
opgaven. 

Fortsætter Sydtrafik med 
at drive buskørslen, kan 
Sydtrafik erstatte den nu-
værende ordning med en 
såkaldt ’landbusordning’.

En løsning der ifølge 
COWI kan give en årlig be-
sparelse på ca. 600.000 kr. 
med uændret service i for-
hold til i dag.

Flere mulige modeller
En anden model er, at Syd-
trafik udbyder buskørslen 
på Fanø uden ’bus nr. 2’ og 
med en begrænset buskør-
sel i sommerperioden. Det 
kan give en besparelse på 
anslået 950.000 kr. Der er 
dog ikke medregnet et mu-
ligt indtægtstab som følge 
af den reducerede kørsel.

I en tredje model udby-
des buskørslen på Fanø 
som et selvstændigt udbud 
i et administrativt samar-
bejde med Sydtrafik. 

Her kan fleksi-
biliteten øges og 
fordelene ved 
et samarbejde 
med Sydtrafik 
bevares. Ulem-
perne vil være 
en større sårbar-
hed ved evt. ned-
brud.Her bereg-
nes besparelsen 
til ca. 600.000 kr. i 

forhold til nu.
Hvis Fanø Kommune 

selv vil varetage udbud og 
administration, er der be-
skrevet to modeller. Fælles 
for dem er, at Fanø Kom-
mune varetager udbud, 
budget og regnskab og 
data til rejseplanen. Syd-
trafik varetager rejsekort 
håndtering og handicap-
kørsel. Entreprenøren, der 
varetager buskørslen, kla-
rer køreplanlægningen.

I den ene model udbydes 
opgaven fortsat, hvilket 
kan give en besparelse på 
anslået 725.000 kr. 

I den anden model etab-
lerer Fanø Kommune sit 
eget busselskab og vareta-
ger alle opgaver. Her vur-
deres besparelsen af COWI 
med en vis usikkerhed til 
800.000 kr.

Tekst: Lars H. Olsen

På containeren er placeret en elektronisk 
lås, der sikrer en bedre sortering.


