Miljø- og Energiudvalget

Punkt 17.

Orientering: Forsøgsprojekt vedrørende fælles affaldsløsninger for dagrenovation
2015-059664
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering, at der fra ultimo 2015 og i
2016 gennemføres et forsøgsprojekt i et afgrænset område i Aalborg Vestby omkring fælles indsamling af
dagrenovation

Beslutning:
Taget til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Forsyning, Renovation har de senere år fået et stort antal henvendelser omkring problemer med
måger og andre skadedyr, som ødelægger sække til dagrenovation, som er sat frem på fortovet inden afhentning. Specielt i tætby-området, hvor adgangsforholdene til visse etageboligers standplads for dagrenovation rent fysisk ikke kan bringes i overensstemmelse med arbejdsmiljøkravene, har det været nødvendigt,
at viceværterne har stillet dagrenovationssække frem på fortovet inden afhentning.
I ”Aalborg uden affald” er det under emnet ”Innovative affaldsløsninger” et mål at arbejde for, at der indføres
arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig indpasses arkitektonisk i bybilledet.
Der skal tænkes i innovative sorteringsløsninger – ikke mindst i tætbyen – hvor det kan være svært at få
plads til udstyr og derfor blive nødvendigt at inddrage det offentlige rum.
Aalborg Forsyning, Renovation vil i et forsøgsprojekt snarest opstille beholdere til dagrenovation i det offentlige rum i Aalborg Vestby. Projektet omfatter ejendomme i Herluf Trolles Gade, Olfert Fischers Gade, Willemoesgade og Ivar Huitfeldts Gade. Opstillingen vil ske i henhold til Trafik og Vejes anvisninger.
Der opstilles beholdere på ca. 10 lokaliteter, hvor beholderne placeres i vejkanten (p-pladser) i de pågældende veje. Beholderne er af typen Luowia. Beholderne vil kunne benyttes af viceværter i området. Placeringerne vil blive således, at der for viceværterne maks. vil være 75 m til den nærmeste beholder.
Aalborg Forsyning, Renovation vil forinden forsøgsprojektet bliver sat i gang og i løbet af projektet informere
beboere og ejere i området om projektet, og om hvordan viceværter og beboere rent praktisk skal forholde
sig.
Projektet vil ikke betyde ændringer i gebyrforhold for de implicerede beboere, ligesom der vil være økonomisk dækning for projektet i Aalborg Forsyning, Renovations driftsbudget.
Aalborg Forsyning, Renovation vil i projektperioden overvåge indsamlingen og løbende evaluere projektet til
brug for planlægningen af indsamlingsordninger og -systemer i tætbyen. Efter projektets afslutning vil Miljøog Energiudvalget blive orienteret om resultaterne i evalueringen.
I henhold til § 7, Bemyndigelse i Regulativ for husholdningsaffald er rådmanden bemyndiget til ved specielle
forhold, herunder forsøgsordninger, at tillade afvigelser fra dette regulativ. Forsøget vil således blive iværksat
efter rådmandens skriftlige godkendelse af projektet.
Bilag: Modelfotos af Louwi beholdere
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Fotos: Kristian Rytter A/S
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