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Notat med kommentering og svar på de 17 indsigelser og bemærkninger til Aalborg uden affald
Der er kommet 17 indsigelser og bemærkninger til planen i høringsperioden.

Indsigelserne drejer sig primært om:




Det øgende antal beholdere ved husstandene til indsamling af affald
Mulighed for sortering i det offentlige rum
Arbejdsmiljø

De 17 indsigelser/bemærkninger til Aalborg uden affald er fra følgende:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Peter H. S. Madsen, Havnevej 22, Valsted, 9240 Nibe
Leif Bredahl1
Ruth Nielsen, Vigen 35, 9280 Storvorde
Mikkel Ventoux Kjær, Snekkerstenvej 81, 9270 Klarup
Sarah Mansour1
Bente Schjødt, Pontoppidanstræde 95F, 9220 Aalborg Ø
Jytte Laden Nielsen, Drøvten 44, 9310 Vodskov
Christina Linnemann, Offerlunden 51, 9230 Svenstrup
John Holst1
Peter Holm, Asgården 2, 9230 Svenstrup
Flemming Skovgaard Jespersen, Gyldenrisvej 21, 9380 Vestbjerg
Solbyen Ejerlav, Hasseris, v. Hanne Bælum, Solbyen 73, 9000 Aalborg
Tina Pedersen1
Enhedslisten, v. Susanne Flytkjær, Søndergade 12, 9000 Aalborg
Dagrenovationsgruppen v. Bo Malling, Bruno Bunch, Jan Pedersen, Over Bækken 2, 9000 Aalborg
Dansk Cyklist Forbund, v. Michael Levisen Nielsen, Gadekjærsvej 5, Sejlflod, 9280 Storvorde
Handicaprådet i Aalborg Kommune

Byrådets behandling af indsigelser og bemærkninger kan læses i det følgende.

1

Forvaltningen kender kun navn og mailadresse på indsigeren

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1.bemærkning fra Peter H. S. Madsen undrer sig over, at plast/metal kun tømmes 6 gange i landområder, da der ikke generes mindre affald i landområder.
Svar: Der kan udleveres ekstra beholdere, så der er kapacitet nok til opsamling af de genanvendelige
materialer ved alle husstande. Ordningen for plast og metal fungerer på samme måde som den eksisterende ordning for indsamling af papir og pap.

2.bemærkning fra Leif Bredahl, der ikke ønsker at noget skal ændres.
Svar: Taget til efterretning

3. bemærkning fra Ruth Nielsen, der ikke ønsker flere beholdere. Er imod dagrenovation i beholdere
pga. lugt. Frygter for lidt kapacitet til restaffald.
Svar: Hvis borgerne ikke ønsker at have flere beholdere til sortering af affald, er der fortsat mulighed
for at aflevere affaldet på genbrugspladsen. Borgerne har pligt til at sortere deres affald, men der er
ikke pligt til at anvende ordningen for plast, metal, småt elektronik og sparepærer.
I boliger med individuel opsamling af restaffald bliver der mulighed for at vælge mellem forskellige
størrelser på beholderen til restaffald, så kapaciteten kan tilpasses den enkelte husholdnings behov. I
flerfamilieboliger kan kapaciteten tilpasses behovet.
Erfaringen fra andre kommuner i forhold til lugt viser, at der i meget varme perioder kan opstå lugt fra
affaldsbeholden, men det er ikke et generelt problem, hvis affaldet emballeres og låget på beholderen
lukkes. Renholdelse af containere vil som udgangspunkt blive borgernes eget ansvar. For at minimere
eventuelle lugtgener, er det efter den offentlige høring besluttet, at beholderen til dagrenovation i
byområder tømmes hver uge i juni, juli og august.

4. bemærkning fra Mikkel Ventoux Kjær , som ikke ønsker beholdere til restaffalds og ikke ønsker 14dages tømning. Mener beholder skal fores med sæk, for at undgå problemer med lugt og beskidte
beholdere.
Svar: Erfaringen fra andre kommuner viser, at der i meget varme perioder kan opstå lugt fra affaldsbeholderen, men det er ikke et generelt problem, hvis affaldet emballeres og låget på beholderen lukkes.
For at minimere eventuelle lugtgener, er det efter den offentlige høring besluttet, at beholderen til
dagrenovation i byområder tømmes hver uge i juni, juli og august. Renholdelse af beholdere vil som
udgangspunkt blive borgernes eget ansvar, men der vil blive mulighed for at tilkøbe vask af beholderen.
I Aalborg Kommune har der været 14-dages tømning af dagrenovation i landområdet siden 2008, og
erfaringen herfra er, at borgerne ikke har henvendt sig vedrørende lugtgener, så forvaltningen har ikke
kendskab til, at det er et problem i praksis.

5. bemærkning fra Sarah Mansour, som ønsker flere skraldespande og mere synlighed og fakta om
affald i det offentlige rum.
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Svar: I forbindelse med lanceringen af Aalborg uden affald planlægges der en større informationsindsats med det formål at gøre borgerne opmærksomme på affald, og på at det nytter at sortere så ressourcerne kan genanvendes og indgå i kredsløbet igen. Effekten skulle gerne være, at borgerne får
fokus på affald og at det bliver en naturlig del af hverdagen at sortere.
Desuden arbejdes der sideløbende med affaldsplanen på, at ændre systemet indsamling af affald på
offentlige steder, så der bliver mulighed for at aflevere forskellige affaldstyper i de offentligt tilgængelige skraldespande.
Ideerne vil blive medtaget i det videre arbejde.

6. bemærkning fra Bente Schjødt, som ønsker mere opmærksomhed til borgere i etageboliger og boligforeninger. Ønsker miljøpunkter/lokale genbrugsstationer frem for beholdere hos husstandene.
Mener det er for vanskeligt at aflevere/sortere affald i det offentlige rum. Desuden er der en række
konkrete kommentarer og spørgsmål til Aalborg uden affald.
Svar: I Aalborg uden affald er der for alle ordninger beskrevet, hvad der skal ske for forskellige boligtyper i kommunen, det gælder både enfamilieboliger, flerfamilieboliger, boligforeninger, boliger i landområdet mm. I forbindelse med implementering af planen vil der ske en detailplanlægning for de enkelte områder, ligesom der bliver taget kontakt til de enkelte boligforeninger mm med henblik på at
finde den løsning, som passer bedst i det konkrete område. Der vil altså blive etableret forskellige løsninger i flerfamilieboliger, som er tilpasset ønsker og behov i det enkelte område, ligesom der er mulighed for at eksempelvis beboere i tæt-lav bebyggelse kan vælge at få etableret en fælles opsamling af
diverse affaldstyper, frem for beholdere ved den enkelte husstand.
Desuden udvides bestillerordningen, hvor borgerne har mulighed for at bestille afhentning af store
ting. Fremover kan ordningen benyttes mere end fire gange om året, ligesom den udvides, så viceværter o. lign også kan benytte ordningen.
Målet med at indføre indsamling af plast, metal, småt elektronik og sparepærer ved den enkelte husstand er at sikre så meget genanvendelse som muligt. Det gøres bl.a. ved at lave ordninger, der er let
tilgængelige og lette at benytte for den enkelte borger. I Aalborg Kommune er det i forbindelse med
den tidligere affaldsplan besluttet, at der skal være fem store genbrugspladser i Aalborg Kommune
samt en sæsonplads i Hou. Dette er implementeret i den forrige planperiode og suppleres nu med
indsamling af de nævnte affaldstyper hos husstandene.
Det er korrekt, at de store mængder organisk affald findes i servicesektoren. I lovgivningen på området
er der krav om, at virksomheder kildesorterer deres affald. Desværre bestemmer lovgivningen også, at
kommunen ikke må etablere løsninger for genanvendelige materialer fra virksomheder. Det bevirker,
at initiativer for organisk affald fra virksomheder skal komme fra virksomhederne selv.
Mht. affald fra kommunale institutioner planlægges der i den kommende planperiode en indsats for at
sikre, at affald håndteres med bedst mulig ressourceudnyttelse. Organisk affald vil blive et element i
denne indsats.
Sideløbende med affaldsplanen arbejdes der på, at ændre systemet for indsamling af affald på offentlige steder, så der fremover bliver mulighed for at aflevere forskellige affaldstyper i de offentligt tilgængelige skraldespande.
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De konkrete bemærkninger til Aalborg uden affald er taget til orientering, og ideerne vil blive taget
med i det videre arbejde. Der vil blive givet særskilt svar på de spørgsmål der har driftsmæssig karakter.
Bemærkning 7 – Jytte Laden Nielsen mener kommunen bør gå i gang med forsøg/projekter o. lign for
organisk affald fra 2015. Stiller tre forslag vedr. organisk affald for hhv. virksomheder, offentlige institutioner og tilskynder til at opfordre borgerne til hjemmekompostering.
Svar: Det er korrekt at de store mængder organisk affald findes i de nævnte virksomheder. I lovgivningen på området er der krav om, at virksomheder kildesorterer deres affald. Desværre bestemmer lovgivningen også, at kommunen ikke må etablere løsninger for genanvendelige materialer fra virksomheder. Det bevirker at initiativer for organisk affald fra virksomheder skal komme fra virksomhederne
selv.
Mht. affald fra kommunale institutioner planlægges der i den kommende planperiode en indsats for at
sikre at affald håndteres med bedst mulig ressourceudnyttelse. Organisk affald vil blive et element i
denne indsats.
For at opnå en genanvendelsesprocent på 50, som er målet i Regeringens ressourceplan, er det nødvendigt, at den organiske del af dagrenovationen genanvendes. Der er pt. ingen metode, som kan anses som værende den rigtige eller det oplagte valg. Der lægges derfor op til, at målet er at genanvende
organisk affald, men at der først indføres en ordning ved husholdningerne, som sikrer genanvendelse
af organisk affald, når afsætningsmuligheden er på plads, og når udfordringerne med forsortering er
tilfredsstillende, så restproduktet efter bioforgasning sikkert kan udbringes på landbrugsjord uden
risiko for forurening. Aalborg Kommune vil derfor følge udviklingen og erfaringerne på området tæt,
herunder inddrage erfaringer fra andre kommuner, for på den baggrund at kunne vælge den løsning,
der skal anvendes i forhold til organisk affald.
I forhold til hjemmekompostering er intentionen i den nationale ressourceplan, at organisk affald skal
udnyttes dels til energi og dels at udnytte den fosfor, der er i materialet. I ressourceplanen står bl.a.:
”Der er flere grunde til at indsamle det organiske affald fra dagrenovation separat og behandle det på
især biogasanlæg. For det første udnyttes fosfor og andre næringsstoffer, og det afgassede materiale
kan anvendes til jordforbedring og kulstofbinding (forsinket CO2-emission). For det andet omsættes
energien til biogas, der kan lagres og har mange anvendelsesmuligheder, herunder til tung transport.
For det tredje kan der opnås en synergieffekt for husdyrgødning, fordi det organiske affald kan anvendes i gyllebaserede biogasanlæg og være med til at give bedre økonomi i disse anlæg.”

Bemærkning 8 – Christina Linnemann opfordrer til at Aalborg Kommune kigger på, hvad andre kommuner har gjort med organisk affald, og at sortering skal være let for borgerne.
Svar: For at opnå en genanvendelsesprocent på 50, som er målet i Regeringens ressourceplan, er det
nødvendigt, at den organiske del af dagrenovationen genanvendes. Der er pt. ingen metode, som kan
anses som værende den rigtige eller det oplagte valg. Der lægges derfor op til, at målet er at genanvende organisk affald, men at der først indføres en ordning ved husholdningerne, som sikrer genanvendelse af organisk affald, når afsætningsmuligheden er på plads, og når udfordringerne med forsortering er tilfredsstillende, så restproduktet efter bioforgasning sikkert kan udbringes på landbrugsjord
uden risiko for forurening. Aalborg Kommune vil derfor følge udviklingen og erfaringerne på området
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tæt, herunder inddrage erfaringer fra andre kommuner, for på den baggrund at kunne vælge den løsning, der skal anvendes i forhold til organisk affald.
Bemærkningerne er taget til orientering og ideerne vil blive taget med i det videre arbejde.

Bemærkning 9 - John Holst ønsker ikke beholder til plast/metal. Ønsker haveaffald kan afleveres i
sække/bundtet. Ønsker sække til dagrenovation hver uge. Ønsker beholder retur til standplads.
Svar: Hvis borgerne ikke ønsker at have flere beholdere til sortering af affald, er der fortsat mulighed
for at aflevere affaldet på genbrugspladsen. Borgerne har pligt til at sortere deres affald, men der er
ikke pligt til at anvende ordningen for plast, metal, småt elektronik og sparepærer. Når ordningerne er
implementeret vil der være en beholder til papir/pap, en til plast og metal en til dagrenovation samt
evt. en til haveaffald. Småt elektronik og sparepærer afleveres i plastposer og hænges på containeren
til plast og metal.
Fremover skal haveaffald afleveres enten i beholdere eller bundtet. Der er ikke mulighed for at aflevere haveaffald i sække, da dette ville kræve frasortering af plast inden haveaffaldet kan genanvendes.
Hidtil er det haveaffald, der er blevet indsamlet på ved henteordningen blevet brændt på Reno-Nord.
Fremover vil haveaffaldet blive kørt til genanvendelse, hvor det enten flises og bruges til biobrændsel,
bruges til afdækning eller komposteres.
Der indføres beholdere til dagrenovation i 2017. Det sker for at opnå større fleksibilitet og sikre bedre
arbejdsmiljø. Mange andre danske kommuner har gode erfaringer med indsamling i beholdere. Som
udgangspunkt tømmes beholderen hver 14. dag. For at minimere eventuelle lugtgener, er det efter
den offentlige høring besluttet, at beholderen til dagrenovation i byområder tømmes hver uge i juni,
juli og august.
Efter affaldsplanen havde været i offentlig høring blev det desuden besluttet, at beholderen til dagrenovation skulle køres retur til standplads efter tømning.

Bemærkning 10 – Peter Holm ønsker, at glas bliver indsamlet ved husstandene.
Svar: Den ordning, der findes i Aalborg Kommune i dag, hvor borgerne afleverer glas og flasker i kuber,
på genbrugspladsen og hvor de køber ind, fungerer rigtig godt. Borgerne benytter ordningen i vid udstrækning, og forvaltningen vurderer at den eksisterende ordning er velfungerende.
Din ide vil dog blive taget med i det videre planlægningsarbejde.

Bemærkning 11 - Flemming Skovgaard Jespersen mener skattebilletten vil stige med 1.000 kr. som
følge af affaldshåndteringsplanen.
Svar: Betalingen for renovation sker via opkrævning af affaldsgebyrer og ikke via skatten. Der betales
dels et boligabonnement og dels for tømning af dagrenovation. Alle ordninger fungerer efter hvile-isig-selv princippet og er således omkostningsbestemt. Konsekvenserne af implementering af affaldsplanen, som ikke er i den størrelsesorden, er beskrevet i planens afsnit 16.
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Bemærkning 12 - Solbyen Ejerlav, Hasseris, v. Hanne Bælum Er bekymrede over et øget antal af beholdere ved husstandene af hensyn til de arkitektoniske værdier. Ønsker mulighed for fælles opsamling
ved rækkehuse. Ønsker at indgå i dialog om innovativ løsning.
Svar: I forbindelse med implementering af Aalborg uden affald vil der ske en detailplanlægning for de
enkelte områder. Der vil blive taget kontakt til de enkelte boligforeninger mm med henblik på at finde
den løsning, som passer bedst i det konkrete område. Der vil altså blive etableret forskellige løsninger i
flerfamilieboliger, som er tilpasset ønsker og behov i det enkelte område, ligesom der er mulighed for
at eksempelvis beboere i tæt-lav bebyggelse kan vælge at få etableret en fælles opsamling af diverse
affaldstyper, frem for beholdere ved den enkelte husstand.
Desuden udvides bestillerordningen, hvor borgerne har mulighed for at bestille afhentning af store
ting. Fremover kan ordningen benyttes mere end fire gange om året, ligesom den udvides, så viceværter o. lign også kan benytte ordningen.

Bemærkning 13: Tina Pedersen er bekymret over antallet af containere i de områder, hvor det ikke er
muligt at placere containerne i baggårde og derfor står permanent på fortovet. Foreslår beholdere på
centrale steder til opsamling af plast/metal.
Svar: Det er ikke tilladt, at containere placeres permanent på fortovene. Containerne skal køres frem
på afhentningsdagen.
I Aalborg Kommune er det i forbindelse med den tidligere affaldsplan besluttet, at der skal være fem
store genbrugspladser i Aalborg Kommune samt en sæsonplads. Dette er implementeret i den forrige
planperiode og suppleres nu med indsamling af de nævnte affaldstyper hos husstandene.
I forbindelse med implementering af Aalborg uden affald vil der ske en detailplanlægning for de enkelte områder. Der vil blive taget kontakt til de enkelte boligforeninger mm med henblik på at finde den
løsning, som passer bedst i det konkrete område. Der vil altså blive etableret forskellige løsninger i
flerfamilieboliger, som er tilpasset ønsker og behov i det enkelte område.
Desuden er der etableret et samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen, der skal kortlægge mulighederne for at kunne indsamle affald fra husholdninger i tætbyen i fælles underjordiske beholdere
evt. på offentlige arealer.

Bemærkning 14: Enhedslisten ved Susanne Flytkjær ønsker udfasning af forbrænding til Reno-Nord.
Ønsker at der i 2015 fremlægges en plan for håndtering af organisk affald. Ønsker etablering af miljøstationer (genbrugspladser) ved etageboliger samt at borgere i parcelhuskvarterer får mulighed for at
etablere miljøstationer. Mener ikke der skal etableres en indsamlingsordning for haveaffald.
Svar: Et af målene i Aalborg uden affald, beskrevet i planens målsætningsdel, er at sikre en korrekt
affaldsbehandling og størst mulig genbrug og genanvendelse, så ressourcerne udnyttes, herved vil
mængden af brændbart affald fra Aalborg Kommune mindskes.
For at opnå en genanvendelsesprocent på 50, som er målet i Regeringens ressourceplan, er det nødvendigt, at den organiske del af dagrenovationen genanvendes. Der er pt. ingen metode, som kan anses som værende den rigtige eller det oplagte valg. Der lægges derfor op til, at målet er at genanvende
organisk affald, men at der først indføres en ordning ved husholdningerne, som sikrer genanvendelse
af organisk affald, når afsætningsmuligheden er på plads, og når udfordringerne med forsortering er
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tilfredsstillende, så restproduktet efter bioforgasning sikkert kan udbringes på landbrugsjord uden
risiko for forurening. Aalborg Kommune vil derfor følge udviklingen og erfaringerne på området tæt,
herunder inddrage erfaringer fra andre kommuner, for på den baggrund at kunne vælge den løsning,
der skal anvendes i forhold til organisk affald.
Det er korrekt at de store mængder organisk affald findes i servicesektoren. I lovgivningen på området
er der krav om, at virksomheder kildesorterer deres affald. Desværre bestemmer lovgivningen også, at
kommunen ikke må etablere løsninger for genanvendelige materialer fra virksomheder. Det bevirker,
at initiativer for organisk affald fra virksomheder skal komme fra virksomhederne selv.
Mht. affald fra kommunale institutioner planlægges der i den kommende planperiode en indsats for at
sikre, at affald håndteres med bedst mulig ressourceudnyttelse. Organisk affald vil blive et element i
denne indsats.
I Aalborg Kommune er det i forbindelse med den tidligere affaldsplan besluttet, at der skal være fem
store genbrugspladser i Aalborg Kommune samt en sæsonplads. Dette er implementeret i den forrige
planperiode og suppleres nu med indsamling af de nævnte affaldstyper hos husstandene.
I forbindelse med implementering af Aalborg uden affald vil der ske en detailplanlægning for de enkelte områder. Der vil blive taget kontakt til de enkelte boligforeninger mm med henblik på at finde den
løsning, som passer bedst i det konkrete område. Der vil altså blive etableret forskellige løsninger i
flerfamilieboliger, som er tilpasset ønsker og behov i det enkelte område, ligesom der er mulighed for
at eksempelvis beboere i tæt-lav bebyggelse kan vælge at få etableret en fælles opsamling af diverse
affaldstyper, frem for beholdere ved den enkelte husstand.
Desuden udvides bestillerordningen, hvor borgerne har mulighed for at bestille afhentning af store
ting. Fremover kan ordningen benyttes mere end fire gange om året, ligesom den udvides, så viceværter o. lign også kan benytte ordningen

Bemærkning 15 - Dagrenovationsgruppen v. Bo Malling, Bruno Bunch, Jan Pedersen mener ikke beholdere er fleksible. Mener risikoen for stikskader er minimal, at renovationsbilerne vil holde længere
tid på villaveje, at beholdere er uhygiejniske, at der bliver problemer med tømning af beholdere om
vinteren, at der bliver problemer med overfyldte beholder og at kalkulationen i planen ikke er korrekt.
Mener beholderne skal vaskes.
Svar: der henvises til Miljø- og Energiforvaltningens notat af 18. december 2014 vedr. arbejdsmiljø
”Undersøgelse og beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved at ændre indsamling af
dagrenovation fra sække til containere i Aalborg Kommune ”.
Vedr. spørgsmål til de økonomiske beregninger på dagrenovation fastholdes de beløb, der er angivet i
planen.
Den enkelte husstand får mulighed for at tilkøbe vask af beholderen mod betaling. Der vil blive fastsat
et gebyr for denne service i gebyrbladet. Gebyret baseres på erfaringstal fra andre kommuner, og det
forudsættes, at den årlige vaskeopgave udføres af en privat virksomhed. I beregningen er der således
ikke budgetteret med indkøb af biler eller ansættelse af medarbejdere i udførelse af opgaven. Der er
ikke taget stilling til, hvorvidt opgaven skal løses internt eller eksternt.
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Bemærkning 16 - Dansk Cyklist Forbund, v. Michael Levisen Nielsen mener det skal være let at komme
af med affald, også for bilfrie familier. Foreslår, at der laves en transportanalyse af affaldsplanen.
Svar: I Aalborg uden affald lægges der op til, at plast, metal, småt elektronik og sparepærer fremover
indsamles ved den enkelte bolig. Det supplerer de ordninger, der allerede er i dag, hvor der afhentes
papir/pap, batterier og restaffald ved husstandene. Konsekvensen bliver, at den enkelte borger får
mindre affald, der skal transporteres til genbrugspladsen.
Desuden udvides bestillerordningen, hvor borgerne har mulighed for at bestille afhentning af store
ting. Fremover kan ordningen benyttes mere end fire gange om året ligesom den udvides, så viceværter o. lign også kan benytte ordningen.

Bemærkning 17 – Handicaprådet i Aalborg Kommune mener, det skal tydeliggøres, hvilken hjælp, der
er til rådighed for borgere med handicaps, som ikke kan udføre de opgaver, den nye affaldsplan kræver.
Svar: I den nye ordning skal containeren til plast og metal i parcelhuse placeres i skel ved afhentning.
Det er samme løsning, som i dag fungerer for afhentning af papir/pap. Aalborg Forsyning, Renovation
kan være behjælpelige med at finde den bedst egnede plads ved den enkelte ejendom, såfremt beholderne ønskes placeret ved ejendommens skel permanent.
For etageboliger vil afleveringsstedet som udgangspunkt blive det samme som de øvrige typer affald.
Desuden udvides bestillerordningen, hvor borgerne har mulighed for at bestille afhentning af store
ting. Fremover kan ordningen benyttes mere end fire gange om året, ligesom den udvides, så viceværter o. lign også kan benytte ordningen.
Bemærkningen vil blive taget med i det videre arbejde.

Desuden er der kommet en indsigelse fra Morten Haugaard Jacobsen, DI Aalborg, som er indkommet
for sent i forhold til høringsperioden. Indsigelsen er derfor ikke behandlet.
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