Miljø- og Energiudvalget

Punkt 6.

Godkendelse: Samarbejde med humanitære organisationer om genbrugsvarer
2012-10263
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at der efter annoncering
indgås samarbejdsaftaler med de humanitære organisationer om genbrugsvarer fra kommunens genbrugspladser.

Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
GenbrugNord aftager genbrugsvarer, som borgerne indleverer på kommunens genbrugspladser. GenbrugNord har imidlertid ikke de samme ressourcer til at aftage genbrugsvarer som tidligere. Dette indebærer, at
GenbrugNord ikke har kunnet tømme genbrugscontainere i den aftalte takt, og at Renovation derfor flere
gange midlertidigt har måttet lukke genbrugscontainere på genbrugspladserne, når de var fyldte. Borgerne
på genbrugspladserne har derfor ikke kunnet aflevere deres effekter til genbrug.
Renovation ønsker, at borgerne til stadighed kan aflevere effekter til direkte genbrug, hvorfor der altid på
genbrugspladserne skal være åbne genbrugscontainere. GenbrugNord ønsker derfor så hurtigt som muligt,
at antallet af containere, som skal tømmes af GenbrugNord, reduceres.
For genbrugspladserne i Gandrup og Hou har Renovation efter aftale med GenbrugNord, og efter annoncering i 2014, indgået aftale med Kirkens Korshær om samarbejde om de indleverede genbrugsvarer fra de to
pladser. Samarbejdet med organisationen er meget velfungerende.
På et møde den 4. maj 2015 mellem GenbrugNord og Renovation blev det aftalt, at Renovation arbejder for,
at flere pladsers genbrugscontainere tømmes på anden vis, f.eks. ved at tømningen udbydes til de humanitære organisationer, tilsvarende genbrugspladserne i Gandrup og Hou.
Renovation ønsker således at udbyde følgende til de humanitære organisationer:
 Alle genbrugsvarer fra Genbrugspladsen Nibe, Storvorde, Gandrup og Hou
 Genbrugsvarer fra 2 ud af 4 containere fra Genbrugspladsen Over Kæret
 Genbrugsvarer fra Genbrugspladsen Sundsholmen i forbindelse med sommerferie, påske, jul/nytår,
samt i særlige tilfælde
Samarbejdet annonceres lokalt, og alle humanitære organisationer, som indgår samarbejdsaftalen med Renovation, får på lige fod adgang til genbrugscontainerne på de pågældende genbrugspladser.
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