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Punkt 6.

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald - serviceniveau.
2011-41668.
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering koncept for
serviceniveau i Aalborg uden affald.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget tager stilling til, om det
ønskes, at der arbejdes videre med at indføre en indsamlingsordning udelukkende for haveaffald fra
enkeltfamiliehuse i byområder.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at ikrafttræden
af affaldshåndteringsplanen udsættes til 1. januar 2015.

Sagsbeskrivelse
På Miljø- og Energiudvalgets temamøde om affald den 19. marts 2014 (punkt 7) blev det aftalt, at
udvalget skulle præsenteres for et koncept for serviceniveau i forbindelse med den kommende affaldshåndteringsplan ”Aalborg uden affald” inden den endelige fremlæggelse af planen.
Indsamling af yderligere genanvendelige affaldstyper ved boligerne vil ske i beholdere i stil med
den beholder, der allerede anvendes til indsamling af papir og pap. Det betyder, at den enkelte husstand i de kommende år vil få et større antal beholdere til at stå på parcellen. Det er et mål, at beholderne skæmmer så lidt som muligt, hvilket bl.a. skal ske ved at sikre, at beholderne er relativt
ens i udseende. Det er derfor oplagt at ensrette hele konceptet for indsamling af affald, og dermed
også indsamling af dagrenovation, som hidtil primært er foregået i sække.
Indsamling af plast, metal, småt elektronik og sparepærer samt henteordning
Der indføres indsamling af plast, metal samt småt elektronik og sparepærer ved husstandene for at
sikre, at genanvendelsen af disse materialer øges. Der kan også på sigt blive tale om andre affaldstyper, som eksempelvis mælkekartoner, glas m.m. Indsamlingen sker i to-delte beholdere.
Ordningen skal tænkes sammen med henteordningen, og ordningen er derfor analyseret.
Analysen af den eksisterende henteordning, hvor der afhentes småt brændbart ved husstande i byområder 12 gange årligt, viser, at der kun indsamles små mængder affald på ordningen, og at 86%
af det affald, der indsamles, er haveaffald, selv om der er begrænsning på at aflevere maks. tre enheder pr. gang. Den totale mængde, der indsamles på henteordningen, er 2.400 ton pr. år. Der er
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mange brugere på henteordningen. Analysen viser, at ca. ¼ af husstandene benytter ordningen ved
hver afhentning, men som nævnt benyttes den primært til haveaffald.
I forbindelse med etablering af en ny ordning for indsamling af genanvendelige materialer vurderes
det, at mængden af småt brændbart til henteordningen vil falde yderligere. Det skyldes, at borgerne
får en separat beholder til plast og metal. Den mængde småt brændbart, som ikke er metal eller
plast, og som borgerne hidtil har afleveret til henteordningen, vurderes som udgangspunkt at kunne
rummes i dagrenovationsbeholderen, da plast og metal fremover også vil være frasorteret denne
beholder. Er der tale om større emner, har borgerne fortsat mulighed for at benytte bestillerordningen.
Henteordningen for indsamling af småt brændbart afskaffes derfor, når der udsættes beholdere til
plast og metal hos husstandene.
Det skal derfor afklares, om der er politisk ønske eller vilje til at indføre en henteordning udelukkende for haveaffald. Haveaffaldet vil efterfølgende kunne sorteres i tre forskellige fraktioner; hhv.
flis til biobrændsel, kompost til afdækning, samt en fraktion, som omfatter græs, ukrudt, blade
o.lign., som kan komposteres eller alternativt bioforgasses.
For borgerne bliver den økonomiske konsekvens ved at indføre en indsamlingsordning for plast,
metal, småt elektronik og sparepærer i størrelsesordenen 50 kr. pr. husstand pr. år. Dette gebyr pålægges boligabonnementet.
Indføres en ordning for indsamling af rent haveaffald vil det betyde en yderligere stigning i boligabonnementet i størrelsesordenen 40-50 kr. pr husholdning pr. år
Serviceniveau – dagrenovation
Indsamling af dagrenovation i sække afskaffes til fordel for indsamling i beholdere. At indføre beholdere til dagrenovation frem for sække giver bl.a. den effekt, at der opnås en større fleksibilitet og
dermed mulighed for større valgfrihed for kunden, da der er mulighed for flere beholderstørrelser.
Dagrenovationen indsamles i beholdere, som er forberedt til, at organisk affald efterfølgende kan
indsamles i et separat rum, hvis denne løsning er aktuel, den dag, der skal frasorteres organisk affald i Aalborg Kommune.
Overgang til beholdere vil først ske efter ordningen for indsamling af genanvendelige materialer er
indført. Ved overgangen til beholdere indføres 14-dages afhentning.
For borgerne bliver omkostningen ved at overgå til en beholderløsning og 14-dages tømning i størrelsesordenen 0-50 kr.
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Udsættelse af ikrafttræden
Regeringen har udsendt en national Ressourceplan - Danmark uden affald, som kommunerne skal
lægge til grund for deres kommende affaldshåndteringsplan. Ressourceplanen har været i høring
frem til den 28. januar 2014 og er endnu ikke endelig vedtaget, og grundlaget for affaldshåndteringsplanen er således endnu ikke besluttet.
For at sikre at alle aspekter er medtaget i ”Aalborg uden affald”, udsættes ikrafttræden af planen til
1. januar 2015, i stedet for 1. oktober 2014, som er beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen.”
---Følgende bilag er vedhæftet:

Serviceniveau
Beslutning:
.
1. indstilling blev taget til orientering. Der laves en kampagne for at højne indsamlingsmængden af
energisparepærer og elektronisk skrot.
Miljø- og Energiudvalget besluttede under 2. indstilling, at der skal arbejdes videre med at indføre
en indsamlingsordning udelukkende for haveaffald fra enkeltfamiliehuse i byområder.
3. indstilling blev godkendt.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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