Miljø- og Energiudvalget

Punkt 8.

Godkendelse/orientering om evaluering af genbrugsordningen samt indstilling om
anden indsamlingsfrekvens på 4 uger i landområder
2015-029831
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget:
• Orienteres om evaluering og økonomi ved genbrugsordningen
• Godkender ændringen af genbrugsordningens indsamlingsfrekvens i landområder fra 1. januar 2018, hvor
den forøges fra 6 gange årligt til 12 gange årligt.

Beslutning:
Miljø- og Energiudvalget har taget orientering om evaluering og økonomi ved genbrugsordningen til
efterretning.
Miljø- og Energiudvalget godkendte ændring af genbrugsordningens indsamlingsfrekvens i landområder fra
1. januar 2018, hvor den forøges fra 6 gange årligt til 12 gange årligt.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Evaluering af genbrugsordningen
Miljø- og Energiforvaltningen orienterede på mødet 15. februar 2017 (punkt 6) Miljø- og Energiudvalget om
status for genbrugsordningen (indsamling af papir/pap, plast/metal og småt elektronik). Efterfølgende har
forvaltningen evalueret ordningens 3 første måneder og har følgende bemærkninger til ordningen.
Størrelse
Det er Miljø- og Energiforvaltningens oplevelse, at mange borgere ikke er opmærksomme på, at den nye
container er et supplement og ikke en erstatning for benyttelse af genbrugspladsen. Det er Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at der er et større antal borgere, der oplever, at der er for lidt plads i containeren,
men af forskellige årsager ikke ønsker en ekstra container.
Borgere, som ikke har plads nok i den udleverede container, har mulighed for at få leveret en gratis, ekstra
container. Det er ligeledes muligt at aflevere plast/metal i særlige containere opstillet på genbrugspladser.
Denne løsning valgte ca. 1.500 husstande, som har fået efterleveret containere. Der er fortsat husstande,
der bestiller en ekstra container, men i langt mindre omfang. Efterfølgende er der således kun bestilt ca. 30
containere. Miljø- og Energiforvaltningen kan konstatere, at en relativt stor del af de efterleverede containere
er leveret til husstande i landområder. Der er således forholdsmæssigt dobbelt så mange bestillinger fra
husstande i landområder som i byområder.
Den primære årsag til dette forhold vurderes at være den lavere indsamlingsfrekvens i landområder. Da den
tidligere indsamlingsordning for papir og pap blev indført i 2010, og hvor indsamlingsfrekvensen for indsamlingen var den samme, oplevede Miljø- og Energiforvaltningen modsat stort set ingen efterspørgsel på levering af ekstra containere. Det vurderes derfor, at den lidt mindre kapacitet til papir og pap i den nye, 2-delte
container samt muligheden for at aflevere plast og metal er årsagen til den nuværende, store efterspørgsel
på ekstra containere.
Arbejdsmiljø og opstart af ny ordning
Driften af genbrugsordningen har i praksis vist sig tidsmæssigt at være mere omfattende end forventet. De
nye, 2-delte komprimatorvogne er således mere tidskrævende ved tømning af de 2-delte containere i forhold
til den tidligere indsamling af til papir og pap. Dette har medført, at det har været nødvendigt at supplere med
ekstra materiel og mandskab til indsamlingen i byområder for at kunne nå at tømme alle containere i distrikterne 12 gange årligt. I de første uger efter opstart var der også en række mekaniske problemer, der dog
hurtigt blev udbedret.
Dette har betydet, at der i de første måneder har været lange arbejdsdage for mange af renovationsmedarbejderne på genbrugsordningen. Der har ligeledes været kørt ekstrature i weekender for at sikre, at alle husstande har fået tømt deres container. Der er udvist en stor grad af fleksibilitet fra renovationsmedarbejdernes
side i forbindelse med opstart af genbrugsordningen.
Brug af ny ordning
Miljø- og Energiforvaltningen havde før opstart af genbrugsordningen iværksat en borgerrettet kampagne
”Retænk” med fokus på ”Genbrug din hverdag”. Det er Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at denne
kampagne har været med til at skabe fokus på den ny ordning. Dette er kommet til udtryk ved, at mængden
af sorteret affald har været større end forventet, men også at der har været en markant stigning i henvendelser fra borgere, både via hjemmeside, Facebook og direkte til Aalborg Renovation.
Erfaringsopsamling
Evalueringen af genbrugsordningen har medført, at Miljø- og Energiforvaltningen har bedre mulighed for at
forberede næste store projekt om indførelse af 14-dags tømning og containere til restaffald. Der er mere
fokus på oplæring af medarbejderne i nyt IT-system, der er midlertidigt ansat administrativt personale til kundebetjening og der er en ny kanalstrategi for borgerhenvendelser. Desuden vil der blive etableret et driftsberedskab, som med kort responstid kan efterlevere eller ombytte containere, hvis husstande har behov for
dette.
Økonomi ved genbrugsordningen
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Miljø- og Energiforvaltningen har også evalueret de økonomiske forhold omkring genbrugsordningen. Følgende forhold er ændret i forhold til det budgetterede:
1. Levering af ekstra containere
Den ekstra bestilling af containere har ingen væsentlig økonomisk betydning, da Miljø- og Energiforvaltningen i udbuddet har sørget for, at der er bestilt ekstra containere til lager.
2. Drift af genbrugsordningen
Den ændrede drift af genbrugsordningen har betydet, at der i forhold til budgettet er indsat ekstra 2
vogne og 4 medarbejdere på ordningen.
3. Drift af sorteringsanlæg på I/S RenoNord
Med byrådets godkendelse af opgaveoverførsel for sortering og afsætning af plast og metal til I/S
RenoNord blev det besluttet, at de tre kommuner til I/S RenoNords sorteringsanlæg betaler et fast
årligt bidrag til finansieringsomkostninger, afskrivninger samt minimumsbemanding.
Aalborg Kommunes bidrag udgør 2.640.000 kr.
4. Omkostninger for aflevering på I/S RenoNord
Bestyrelsen for I/S RenoNord besluttede på sit møde den 2. marts 2017, at prisen for modtagelse af
plast og metal på sorteringsanlægget pr. 1. marts 2017 hæves fra 0 kr./ton til 450 kr./ton, ekskl.
moms. Prisændringen begrundes i, at driftsøkonomien for anlægget endnu er usikker.
Bestyrelsen besluttede dog også, at CO2-besparelsen på forbrændingsanlægget skal komme de
kommuner, som kildesorterer plast og dermed reducerer CO 2-udledningen, til gode.
Ovenstående forhold indebærer, at for genbrugsordningens del af Boligabonnementet burde hæves med ca.
25 kr., ekskl. moms, for alle husstande i Aalborg Kommune for 2017. Da der imidlertid fortsat er budgetmæssig usikkerhed vedrørende genbrugsordningen, og da ordningen er en del af boligabonnementet, vil det på
nuværende tidspunkt være mest hensigtsmæssigt at fastholde boligabonnementet for 2017. En evt. over/underdækning for forventet regnskab 2017 vil således blive indregnet i boligabonnementet for 2018.
Evaluering efter 1 års drift
Miljø- og Energiforvaltningen har desuden til hensigt at gennemføre en evaluering af genbrugsordningen, når
den har været i drift i 1 år, og der således foreligger flere data for ordningen. Evalueringen vil blive forelagt
Miljø- og Energiudvalget.
Indstilling om ændring i tømningsfrekvens
Knap 8 % af ca. 6.000 husstande i landområde og knap 3 % af ca. 40.000 husstande i byområde har efter
henvendelse fået efterleveret en ekstra genbrugscontainer. På baggrund af den relativt større efterspørgsel
på ekstra containere fra husstande i landområder vurderer Miljø- og Energiforvaltningen, at tømningsfrekvensen for husstande i landområder bør være højere.
Dette indebærer, at der skal indkøbes en vogn ekstra til at betjene de knap 6.000 husstande i landområder,
ligesom der skal ansættes en medarbejder til at varetage opgaven. Erfaringsmæssigt tager det ca. 8 måneder fra bestilling af vognen, til den leveres.
Det indstilles derfor, at tømningsfrekvensen fra 1. januar 2018 for husstande i landområder ændres til 12
gange årligt, så den bliver den samme som for husstande i øvrig by med egen container.
Denne ændring indebærer, at genbrugsordningens del af boligabonnementet fra 1. januar 2018 alt andet lige
vil stige med 10 kr., ekskl. moms, for alle husstande i Aalborg Kommune, og er dermed alle nuværende budgetforudsætninger for 2017 uændret for 2018.
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