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Forord
En af fremtidens store udfordringer bliver at udnytte de begrænsede ressourcer bedre.
Derfor skal affald ikke blot opfattes som et restprodukt, som man ønsker at skaffe sig
af med. Affald skal derimod opfattes som en værdifuld ressource – en ressource, som
skal blive i kredsløbet, så længe som muligt. På den måde gavner vi miljøet og er med til
at skabe en mere bæredygtig kommune og opfylde de mål, som Aalborg har opstillet
og vil leve op til.
I Aalborg Kommune sorterer vi vores affald – både hjemme ved husstanden, når vi benytter nogle af kommunens indsamlingsordninger, og når vi kører på genbrugspladserne med vores affald. Selv om vi allerede gør det godt, kan det blive endnu bedre.
Aalborg uden affald er en plan, der viser, hvad kommunen vil gøre for at genanvende
ressourcerne i affaldet bedre. Et af målene er, at det skal være let for borgerne at sortere, og derfor vil byens borgere opleve, at flere affaldstyper kan sorteres, der hvor de
bor.
Affald er en guldgrube – den grundtanke, ønsker vi, skal blive en udbredt tanke blandt
alle borgerne i Aalborg Kommune, så vi får udnyttet ressourcerne optimalt til glæde for
miljøet, til glæde for en bæredygtig kommune og ikke mindst til glæde for alle os, som
er borgere i Aalborg Kommune.

God læselyst!

Lasse Puertas Navarro Olsen
Rådmand, Miljø- og Energiforvaltningen
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Planens opbygning
Kommunerne skal udarbejde en ny affaldshåndteringsplan minimum hvert sjette år.
Planen skal dække en 12-årig periode, med særlig fokus på planlægningen i de første
seks år af planperioden.
Aalborg uden affald, som er Aalborg Kommunes affaldshåndteringsplan, består af tre
dele: en målsætningsdel, en kortlægningsdel og en plandel.





Målsætninger indeholder kommunens overordnede mål på affaldsområdet i planperioden 2014-2025
Kortlægning indeholder en kortlægning af affaldsmængderne og udviklingen af
dem. Desuden er der en redegørelse for de kommunale ordninger og anlæg samt
en vurdering af kapacitetsbehovet i planperioden.
Planlægning beskriver, hvordan Aalborg Kommune vil opnå de fastsatte mål på
affaldsområdet og udnytte ressourcerne optimalt i planperioden.

Dokumenterne findes udelukkende elektronisk.
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1

De formelle rammer

Lovgrundlaget for den kommunale affaldshåndteringsplan er Affaldsbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012). Af affaldsbekendtgørelsen
fremgår, hvilke elementer den kommunale affaldshåndteringsplan som minimum skal
indeholde.
Som udgangspunkt skal kommunerne lægge regeringens nationale ressourcestrategi til
grund for affaldshåndteringsplanen.
I EU’s affaldsdirektiv er der opstillet et affaldshierarki. Hierarkiet er indarbejdet i affaldsbekendtgørelsen. Affaldshåndteringen i kommunerne skal ske i overensstemmelse
med dette hierarki.
•Forberedelse med henblik på genbrug
•Genanvendelse
•Anden nyttiggørelse
•Bortskaffelse

Forberedelse med henblik på genbrug er enhver form for kontrol, rengøring eller reparation, hvor produktet, der er blevet til affald, forberedes, så det kan genbruges uden
anden forbehandling.
Genanvendelse er enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affald omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer uanset om de bruges til det oprindelige formål (fx papir
der indgår i fremstilling af nyt papir) eller til andre formål (fx plast, der omdannes til
fleecetrøjer eller lignende). I affaldsbekendtgørelsen skelnes der mellem materialenyttiggørelse og anden endelig materialenyttiggørelse.
Anden nyttiggørelse er enhver operation, hvor affaldet opfylder et nyttigt formål ved
at erstatte anvendelsen af andre materialer, og hvor der ikke er tale om genbrug og
genanvendelse. Det er eksempelvis forbrænding med energiudnyttelse.
Bortskaffelse sker, når der ikke nyttiggøres. Det er eksempelvis, når affald deponeres,
eller hvis det brændes uden energiudnyttelse.

Man skelner mellem tre forskellige typer
genanvendelse:

.

Upcycling: tilfører værdi ved at omdanne et
udtjent produkt til noget af højere kvalitet.
Materialet skal tilføres værdi over tid,
Recycling: produktet forarbejdes og genanvendes til det samme formål, fx papir, der
indgår i produktion af nyt papir.
Downcycling: nedbrydning af materialer til
noget af en ringere kvalitet, før de bliver
genbrugt. Fx plasttyper der genanvendes til
affaldssække, som efterfølgende brændes
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1.1

Regeringens ressourceplan

Regeringen har udsendt en national Ressourceplan - Danmark uden affald, som er efterfulgt af en ressourceplan, som kommunerne skal ligge til grund for deres kommende
affaldshåndteringsplan.

Figur 1 Ressourcestrategien

Figur 2 Ressourceplanen

1.1.1
Fokusområder
Et primært fokusområde i ressourceplanen er, at der skal forbrændes mindre affald og
være bedre udnyttelse af de værdier og ressourcer, der er i affaldet. Nedenfor er fokusområderne oplistet.






Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer, som er i det.
Vi skal reducere miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i samme
takt øger belastningen af natur og miljø.
Der skal være kvalitet i genanvendelsen, og farlige stoffer skal ud af affaldet, før
det genanvendes.
Vi skal sørge for, at omlægningen af affaldshåndteringen sker gennem styrket offentligt-privat samarbejde.
Vi skal have en fleksibel indsats og vil nøje overvåge udviklingen på affaldsområdet, især genanvendelsen af husholdningsaffaldet. Regeringen vil derfor gennemføre en evaluering af strategien i 2016 og vurdere, om der er behov for yderligere
indsats.

1.1.2
Indsatsområder
Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:
 Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor
 Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald
 Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse
 Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor
 Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
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1.1.3

Effekter og status fra ressourceplanen

2

Lokale forhold i Aalborg

2.1
Fakta om Aalborg Kommune
De bor 208.809 (1. januar 2014) indbyggere i Aalborg Kommune, fordelt på 102.255 boliger, hvoraf knap halvdelen er etagebebyggelse.
Virksomhederne i Aalborg Kommune beskæftiger cirka 104.000 personer.
Figur 3 viser antal arbejdspladser fordelt efter branche i 2013.

Landbrug, skovbrug og fiskeri - 1,5%
Industri, råstofindvinding og fors. virks. - 10,1%
Bygge og anlæg - 5,4%
Handel og transport mv. - 23,6%
Information og kommunikation - 4,5%
Finansiering og forsikring - 2,4%
Ejendomshandel og udlejning - 1,6%
Erhvervsservice - 9,2%
Off. Adm., underv. og sundhed - 37,5%
Kultur, fritid, andenservice, uoplyst - 4,2%

Figur 3 Arbejdspladser fordelt efter branche 1. januar 2013
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I Aalborg Kommune er det Miljø- og Energiforvaltningen, der varetager opgaverne vedrørende affald. Forvaltningen har ansvaret for planlægnings- og myndighedsområdet,
mens det driftsmæssige ansvar ligger hos Aalborg Forsyning,Renovation, der er en virksomhed under Miljø- og Energiforvaltningen.
Renovations opgaver er bl.a.:
 Administration på affaldsområdet
 Drift af genbrugspladser
 Drift af fyldplads
 Drift af jorddepot
 Indsamling af dagrenovation (Renovation indsamler selv i ét af syv distrikter)
 Indsamling af papir og pap fra private
 Indsamling af småt brændbart affald
 Indsamling af farligt affald
 Bestillerordning
 Tømning af diverse kuber (papir, glas, metal, batterier, småt elektronik)
 Kundereklamationer

2.2

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2013-16 er kommunens overordnede strategi for Aalborg
Kommunes miljø-, natur og klimapolitik og skal sikre sammenhæng og helhed i den
kommunale planlægning indenfor disse områder, men også i forhold til kommunens
øvrige planlægning, herunder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan m.fl.
Strategierne på miljø-, natur- og klimaområdet skal sikre, at der samtidig skabes økonomisk grøn vækst og social udvikling i kommunen, bl.a. indenfor uddannelse, beskæftigelse og sundhedsfremme.
Strategien, der tager sit afsæt i Aalborg Commitments, indeholder strategier og strategiske fokusområder indenfor følgende 6 temaer: by & bolig, mobilitet, forsyning, natur
& miljø, grøn vækst samt borgerne.
På affaldsområdet indebærer Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi følgende
paradigmer:
at selve affaldshåndteringen skal sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt ud fra et
”vugge til vugge” perspektiv,
at fremme genbrug, genanvendelse og ny anvendelse af ressourcer ved at etablere
partnerskab med det formål at bistå erhvervslivet med at udveksle ressourcer,
at tilbyde rådgivning om affaldsminimering, genbrug og bæredygtig adfærd, og at
styrke samarbejdet om genbrug og genanvendelse, og
at igangsætte borgerrettede affaldskampagner
Elementerne i Bæredygtighedsstrategien ligger som en grundforudsætning for denne
affaldshåndteringsplan og er indarbejdet i målsætninger.
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Endvidere vil der være fokus på, om man, i forbindelse med kommende nyanlæg, renoveringer og udbygninger af genbrugspladserne, får mulighed for at etablere synlige
”grønne” tiltag, der kan virke oplysende og motiverende for brugerne af pladserne.

2.3

Klimastrategi

Med Klimastrategi 2012-2015 vil Aalborg Kommune medvirke til at forebygge yderligere
klimaændringer og tilpasse sig til de klimaforandringer, der kommer. Strategien skal
samtidigt sikre, at klimapolitikkerne bliver centralt placeret i kommunens planlægning.
Aalborg Kommunes vision er, at vi skal være uafhængige af fossile brændsler og være
drivhusgasneutrale senest i 2050. Klimastrategien fastlægger konkrete mål for reduktion af CO2. Det gælder for alle sektorer og handlinger, som skal gennemføres frem mod
2015 med henblik på at reducere energiforbruget og brug af fossile brændsler og styrke
andelen af vedvarende energi. Klimastrategien er første skridt i retning af at eliminere
kommunens samlede CO2 udledning fra fossile brændsler i 2050.
For at understøtte hensigterne i Aalborg Kommunes klimastrategi skal mulighederne
for at anvende miljøvenlige brændstoffer undersøges, hvilket også er beskrevet i målsætningerne. En forudsætning for at kunne anvende miljøvenlige brændstoffer er, at
infrastrukturen for det er på plads.
Derudover vil der være fokus på at være til stede i de fora, der kan medvirke til en forstærkning og gennemførelse af målsætningerne i Aalborg Kommunes bæredygtighedsog klimastrategi, f.eks. deltage i tættere samarbejde i offentlig/privat regi i partnerskaber og alliancer og ved at forstærke kommunikationen med borgerne for at påvirke til
en bæredygtig og social adfærd og livsstil.
2.4
Smart City
Smart Aalborg skal samle hele byen og kommunen omkring fælles indsatser til gavn for
udviklingen i Aalborg og i Norddanmark. Dette sker gennem vilje til helhedstænkning,
samarbejde og samskabelse mellem kommune, erhvervsliv, videninstitutioner og borgerne. Målet er vækst i erhverv og beskæftigelse via en bæredygtig udvikling drevet af
digitale og intelligente løsninger som skaber nye og bedre velfærdsydelser og nedbringer ressourceforbruget
Nedenstående konkrete initiativer/fyrtårne er under planlægning i juni 2014:
1.

Fyrtårnsprojekt 9220 er et Horizon 2020 Lighthouse Project (25 mio. euro) hvor ansøgningsfristen er marts 2015

2. Open data Lab Aalborgs formål er at stille åbne data til rådighed for alle, hvilket skal
skabe mulighed for at der eksperimenteres og innoveres med åbne data, skabe
bæredygtig vækst, grobund for iværksætteri, udvikling af miljø- og energirigtige
løsninger og bedre styring og udnyttelse af ressourcerne i kommunen.
3. Digital Infrastruktur fokuserer på Aalborg Kommunes fremtidige netdækning, idet
dækningen i dag er utilstrækkelig for Smart Aalborg. I første omgang handler det
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om at gennemføre en analyse af hvorledes dækningen er i dag, hvilke lovgivningsmæssige forhold der er gældende, forholdet mellem private og offentlige udbydere, herunder alle forvaltninger i AAK. Dernæst skal der sikres en samlet platform
for Smart Aalborgs digitale infrastruktur, som gør Aalborg førende på området.
4. Energirigtigt Offentligt Byggeri søger at fremme Bæredygtighedsstrategiens mål
om energirigtigt byggeri. Projektet er i første omgang rettet mod at Aalborg går
foran gennem øget fokusering på energirigtige løsninger i den offentlige bygningsmasse.
5. Industriel symbiose, hvor affald eller energioverskud udnyttes som råvarer på en
nabovirksomhed. Den store koncentration af virksomheder i bl.a. Aalborg Øst og
lokaliseringen af Energiproducenter for regionen i Aalborg giver et særligt stort
potentiale for industriel symbiose i Aalborg.
6. Den grønne Aalborgenser understøtter en grøn borgeradfærd baseret på mottoet
”at det skal være let at være bæredygtig”. Indsatsen omhandler et tilbud til boligforeninger og grundejerforeninger om at samarbejde med en ” Grøn Agent ”, som
bistår med at gøre det let at være bæredygtig med særlig fokus på ressourceeffektivitet (sortering af affald), grønne indkøb, energiforbrug og bæredygtig transport.
Udviklingen af App’s til at understøtte disse indsatser er væsentlige i projektet.
I Smart City konceptet er der stor fokus på digitale og intelligente løsninger. På affaldsområdet er der mål om, at dette område fortsat udbygges, så der er tidssvarende
og innovative løsninger. Eksempler på eksisterende initiativer er i 2014:


Ekstra afhentninger - man kan let bestille og betale for en ekstra afhentning af dagrenovation via sms. Så tager Renovation det med ved næste normale tømning. Det
er også mulig at bestille og betale via en skidt app, som kan downloades.



Småt Skidt – app der let viser afhentningstiderne for småt brændbart samt pap og
papir på den konkrete adresse. Datoerne kan lægges direkte i telefonens kalender.



Genbrugspladser - man kan finde nærmeste genbrugsplads, se åbningstider og få
andre praktiske informationer på en skidt app.



Smidt Skidt - tag et billede af henkastet affald og send det, så registreres lokaliteten, og Renovation rydder op.



Mit Skidt - Giver mulighed for at blive tilmeldt renovations sms og e-mail service

med besked dagen før den planlagte afhentning af småt brændbart, pap og papir
på din adresse.


Driftsinfo – man kan tilmelde sig en sms service, så der kommer besked, hvis skral-

desækken ikke er tømt, hvis bilerne ikke kan komme frem for sne eller andre nyttige driftsinformationer.
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3

Målsætninger

Overordnet mål

Delmål

Der skal ske en optimal
indsamling og behandling
af affald med størst mulig
ressourceudnyttelse.

Efterhånden som nye affaldstyper med fordel kan genanvendes/nyttiggøres, vil der
blive afleveringsmuligheder
for disse på genbrugspladserne.

Implementeringen skal ske
under hensyntagen til miljø,
arbejdsmiljø og økonomi.

Eksempler på indsatser

Det skal sikres, at der til enhver tid er tilstrækkelig lokal
modtagekapacitet for deponiaffald og jord.

Der etableres mere kapacitet til deponiaffald
og jord.

Ordningerne skal være lette
for borgere og virksomheder,
så de føler, det er let at
komme af med affald, både
det genanvendelige affald og
det affald, der belaster miljøet.

Der skal laves en ordning, så det er let for
borgerne at komme af
med sparepærer.
Der sættes fokus på
indsamling af (småt)
elektronik.
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Overordnet mål

Delmål

Eksempler på indsatser

Der skal sikres en korrekt
affaldsbehandling og
størst mulig genbrug og
genanvendelse, så ressourcerne udnyttes.

For at opnå en genanvendelse på 50% af husholdningsaffaldet skal genanvendelige affaldstyper som
plast og metal samt organisk affald genanvendes

Der iværksættes en ordning
for indsamling af genanvendelige affaldstyper ved
husholdningerne

Som landets trediestørste
kommune vil Aalborg
Kommune leve op til målene i regeringens ressourceplan.

Eksisterende henteordning
og bestillerordning optimeres

Når afsætningsmuligheden
for organisk affald er på
plads, indføres der en ordning ved husholdningerne,
som sikrer genanvendelse
af denne affaldstype

Håndteringen af haveaffald
optimeres så regeringens
mål om 25% haveaffald til
biobrændsel efterleves

Mindst muligt affald skal
deponeres.

Muligheder for yderligere
opdeling undersøges løbende med henblik på udnyttelse af ressourcerne i
deponiaffaldet.

Øget fokus på, hvad der
afleveres i deponicontainere og på Rørdal og Rærup.

Løbende udnyttelse af muligheder for genanvendelse
af ren og lettere forurenet
jord.
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Overordnet mål

Delmål

Eksempler på indsatser

Informationsindsatsen skal
intensiveres og målrettes.

Informationsniveauet skal
være målrettet og tidssvarende for både borgere og virksomheder.

Der udarbejdes en informationsstrategi.

Apps, mobilsites og hjemmeside skal fortsat udvikles og
tilpasses løbende.

Digitale løsninger indtænkes i
indretning og modernisering af
genbrugspladser.

Der opretholdes et tidssvarende uddannelsesmiljø for de
forskellige målgrupper for at
sikre bæredygtig adfærd.

Undervisning af de forskellige
klassetrin i samarbejde med
relevante parter.

Oplysning og holdningsbearbejdning af unge evt. i samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at sikre rigtig håndtering af affald. Desuden skal
initiativet støtte op om Aalborg Kommunes store indsats
for at tiltrække og fastholde
denne aldersgruppe.
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Overordnet mål

Delmål

Eksempler på indsatser

Aalborg Kommune vil
arbejde for, at der indføres arbejdsmiljøvenlige og
fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig
indpasses arkitektonisk i
bybilledet.

Der skal være mulighed for
alternativ finansiering til
indførelse af teknologier og
alternative bortskaffelsesmuligheder, som over tid er
økonomisk og miljømæssige
fordelagtige. Disse kræver
ofte anlægsinvesteringer,
hvilket kan være en barriere.

Renovation skal kunne
støtte op om finansiering
af større anlæg, så store
anlægsinvesteringer betales via et individuelt tillægsgebyr for at give mulighed for anlægstunge
affaldsløsninger, som er
billigere i drift, kan indføres
Der skal tænkes i innovative sorteringsløsninger ikke mindst i tætbyen hvor det kan være svært at
få plads til udstyr. Nogle
steder kan det blive nødvendigt at inddrage det
offentlige rum.
Muligheder for underjordiske containere, centralsug
o. lign. skal fortsat undersøges.

Overordnet mål

Delmål

Eksempler på indsatser

Affaldsplanen vil støtte op
om Aalborg Kommune
målsætning om at være
fossilfri i 2050.

Der skal arbejdes for udsortering af affaldstyper til
erstatning af fossile
brændsler.

Nye muligheder for udsortering følges løbende.

De biler, der er tilknyttet
Aalborg Forsyning, Renovation – både interne og eksterne - skal køre på mere
miljøvenlige brændstoffer.

Muligheden for, at skraldebiler kan køre på gas,
undersøges løbende og
medtages i udbud af nye
biler, når det bliver aktuelt.

Udviklingen af hybridbiler
eller andre alternativer
følges ligeledes løbende.
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Overordnet mål

Delmål

Eksempler på indsatser

Grundlæggende skal denne
affaldsplans målsætninger
indarbejdes i kommunens
tværsektorielle opgaver og
derved påvirke institutioner
og virksomheder til miljørigtig adfærd.

Det skal sikres, at der i
planlægningsfasen ved nye
byudviklingsområder ved
nybyggeri og renoveringer
fokuseres på affaldshåndtering.

Der ydes rådgivning om
hensigtsmæssigt affaldshåndtering til nye virksomheder

Som en af landets store
uddannelsesbyer skal ressourcerne på uddannelsesinstitutionerne i højere grad
udnyttes gennem gensidig
inspiration og samarbejde

Der ydes rådgivning om
hensigtsmæssig affaldshåndtering ved nybyggeri
og renovering.

I forbindelse med tilsyn på
virksomheder vil kommunen søge at påvirke virksomheder til at indføre
renere teknologi, miljøstyring, industriel symbiose og
lignende tiltag.

Fastholde samarbejdet
med tilsynsansvarlige, så
vi sikrer, at virksomhederne er a jour med affaldshåndteringskrav for at
sikre høj kvalitet og koordineret rådgivning til virksomheder.

Kontrol på forbrændingsanlæg og deponi.

Der etableres tættere og
mere struktureret kontakt
til de videregående uddannelsesinstitutioner
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1

Status

1.1.
Status for affaldsdata
Aalborg Kommune har selv kortlagt affaldsmængderne for husholdnings- og erhvervsaffald siden 1993. Fra 2010 overgik opgaven med indsamling af affaldsdata til staten og
det nationale affaldsdatasystem. Det betyder, at der ikke er data tilgængeligt for 2010,
2011 og 2012. Hvorvidt data bliver valid for 2013 er ved denne plans udarbejdelse uvist.
Via behandlingsanlæggene modtager kommunen fortsat data for affald fra husholdninger, og det er derfor muligt at lave en valid affaldskortlægning for dette affald også i
perioden 2010-2013. For erhvervsaffald kortlægges der frem til 2009.
1.1.1.

Husholdningsaffald

Husholdningsaffald er alt det affald, der stammer fra borgerne i Aalborg Kommune.
Både det affald, som samles ind ved husstandene og det affald, som afleveres på
genbrugspladserne. I 2013 var der sammenlagt 128.736 t affald fra husstandene.
Mængden svarer til, at hver enkelt husstand producerede 1.259 kg affald på et år. Af
nedenstående Figur 4 fremgår affaldsmængder fordelt på affaldstyper.
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Affaldsfraktion

Status 2013
t/år

Dagrenovation
Dagrenovation underjordiske containere
Hjemmekompostering
Farligt affald
Flasker/glas
Pap & papir
Plastdunke
I alt

5.996
500
405
3.015
9.534
3
59.465

Asbest
Batterier
Beton, murbrokker m.m.
Brændbart affald
Dæk
Elektronikaffald
Fyldplads
Gips
Haveaffald
Havemøbler af plast
Imprægneret træ
Jern og metal
Kølemøbler
Lossepladsaffald
Sparepærer inkl. neonrør
Planglas
PVC
Træ til spånpladeproduktion
Tøj
Vinduesrammer med glas
I alt

1.001
36
8.728
18.602
182
1.259
4.016
930
24.910
64
744
3.368
318
995
8,4
193
85
3.280
216
334
69.270

Genanvendelse

40.012

500
106
3.015
9.534
3
13.158

Forbrænding

Deponering

Mængde pr.
husstand
kg/år

40.012

391

5.996

59
5
4
30
93
0,03
581

299

46.307

0
1.001

19.272

6.773

10
0,4
85
182
2
12
39
9
244
0,6
7
33
3
10
0,1
2
1
32
2
3
678

I alt husholdningsaffald
128.736
56.384
65.579
Figur 4 Husholdningsaffald, der er produceret i Aalborg Kommune i 2013

6.773

1.259

36
8.728
18.602
182
843

415
4.016

930
24.910
64
744
3.368
64

254
995

8,4
193
69
3.280
216
334
43.225

16

Ud over ovenstående mængde husholdningsaffald afleverede husholdningerne
yderligere 3.521 t lettere forurenet jord på kommunens genbrugspladser. Denne
mængde er ikke med i opgørelsen.
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Kommunesammenlægning
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Figur 5 Udviklingen i mængden af husholdningsaffald i perioden 1993-2013.

I Figur 6 er det affald, som husholdningerne skaffer sig af med, fordel på affaldstyper
Affaldsfraktion
Dagrenovation
Dagrenovation -underjordiske containere
Hjemmekompostering
Farligt affald
Flasker/glas
Pap & papir
Plastdunke
I alt

2008
45.336
2.182
500
364
2.864
8.792
0,4
60.039

2009
43.354
3.574
500
362
2.963
9.307
0
60.060

2010
41.893
4.443
500
570
2.822
10.688
1
60.916

2011
40.935
4.332
500
373
2.950
11.078
10
60.179

2012
40.206
5.344
500
406
2.927
10.616
5
60.003

2013
40.012
5.996
500
405
3.015
9.534
3
59.465

27
13.473
25.486
154
1.327

716
39
10.411
21.844
94
1.389

598
32
7.671
19.964
168
1.379

981
36
8.594
19.280
199
1.406

952
39
9.054
18.245
175
1.346

1.001
36
8.728
18.602
182
1.259

766
5.787
995
20.162
74,4
494
3.349
726
1.901
9
80
101
2.231
273

0
5.850
882
22.982
74
560
2.956
376
1.509
8
59
69
2.210
275

0
4.442
820
20.465
81
456
2.719
293
1.143
9
208
89
2.410
533

0
4.645
1.128
24.120
100
591
3.627
380
1.256
11
730
110
3.233
465

77.415

72.302

63.485

70.892

0
3.925
890
27.354
84
658
3.381
322
1.040
11
220
154
3.183
419
333
71.739

0
4.016
930
24.910
64
744
3.368
318
995
8
193
85
3.280
216
334
69.270

I alt holdningsaffald
137.453
132.361
124.400
Figur 6 husholdningsaffald fordelt på affaldstyper i perioden 2008-2013.

131.071

131.742

128.736

Asbest
Batterier
Beton, murbrokker m.m.
Brændbart affald
Dæk
Elektronikaffald
Fast miljøfarligt affald
(se under asbest fra 2009)
Fyldplads
Gips
Haveaffald
Havemøbler af plast
Imprægneret træ
Jern og metal
Kølemøbler
Lossepladsaffald
Sparepærer inkl. neonrør
Planglas
PVC
Træ til spånpladeproduktion
Tøj
Vinduesrammer med glas
I alt
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Affaldsmængderne har - med små udsving - generelt været stigende siden 1993. Denne
tendens vendte i perioden 2007 til 2010, hvor der har været et fald i mængden af affald
fra husholdninger, hvilket tilskrives den generelle økonomiske situation med finanskrise. Vurderet ud fra affaldsmængderne ser det ud til, at borgerne i kommunen er på vej
ud af denne udvikling, da der fra 2010 til 2011 har været en stigning på 5%, og siden har
affaldsmængderne været på nogenlunde samme niveau.
Figur 7 viser, hvor meget affald, den enkelte husstand har genereret siden 1993.
kg/år
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400
200
2113
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0

Figur 7 Mængde affald pr. husstand i perioden 1993-2013

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har affaldsmængden fra husholdninger fordelt på behandlingsaktivitet udviklet sig, som det fremgår af Figur 8.
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Figur 8 Husholdningsaffald fordelt på behandlingstype
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Siden sidste affaldsplan i 2008 er den totale mængde affald fra husholdninger faldet
med 6%. Mængden til forbrænding er faldet med 13%, og mængden til deponi er faldet
med 18%, mens mængden af affald, der genanvendes, er steget med 4%.
Nedenfor i Figur 9 ses, hvordan behandlingen af husholdningsaffald er fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponi i 2013.

51%
44%
5%
Genanvendelse

Forbrænding

Deponi

Figur 9 Husholdningsaffald fordelt på behandlingstype

I 2013 blev der afleveret 44% affald til genanvendelse. Genanvendelsesprocenten for
husholdningsaffald er faldet lidt siden 2012, hvilket skyldes, at mængderne af haveaffald til genanvendelse er faldet. I 2012 var der ekstraordinært meget haveaffald i
sommerhusområderne ved Hals i forbindelse med træfældningsprojekter.
I ressourceplanen for affaldshåndtering 2013-2018 ”Danmark uden affald” beregnes
genanvendelsesprocenten uden haveaffald og byggeaffald. Ved at bruge denne
beregningsmodel ligger genanvendelsesprocenten for Aalborg Kommune på ca.
24%. Målet for hele Danmark er, at denne genanvendelsesprocent skal bringes op
på 50%. Derfor vil der i de kommende år være mange initiativer med henblik på at
øge andelen af affald til genanvendelse, hvilket beskrives i plandelen.
1.1.2.
Erhvervsaffald
Nedenstående Figur 10 viser udviklingen i erhvervsaffald i perioden 2003-2009.
600.000
Kommunesammenlægning
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
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I alt
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Genanvendelse

2007

2008
2009
Forbrænding

Figur 10 Mængden af erhvervsaffald i perioden 2003-2009
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Den samlede affaldsmængde fra erhverv i perioden 2007 til 2009 er behandlet, som det
fremgår af
Figur 11.

500.000
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400.000
350.000
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250.000
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150.000
100.000
50.000
0

2007

2008

2009

Figur 11 Erhvervsaffald (excl. behandlingsrester) fordelt på behandlingstype

Nedenfor i Figur 12 ses, hvordan behandlingen af erhvervsaffald excl. behandlingsrester
er fordelt på genanvendelse, forbrænding, deponi og særbehandling i 2009.

4,0%

0,4%

22,7%

72,9%

Genanvendelse

Forbrænding

Deponering

SærbeIandling

Figur 12 Erhvervsaffald 2009 (excl. behandlingsrester) fordelt på behandlingstype
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1.2.
Status for Affaldsplan 2008-2016
I Affaldsplan 2008-2016 var der opstillet en række mål og initiativer, som skulle gennemføres i planperioden.
Særlige målsætninger i planen var:
 En harmonisering af serviceniveauet i de fire kommuner, der blev lagt sammen ved
kommunalreformen.
 Øget genbrug og derved nedbringelse af affaldsmængderne til forbrænding og
deponering.
I planperioden er serviceniveauet harmoniseret. Det er bl.a. sket gennem de initiativer,
der beskrives nedenfor.
De væsentligste initiativer i den tidligere affaldsplan var:
 Ændring af genbrugspladsstrukturen
 Ændring af henteordning
 Indførelse af bestillerordning
 Husstandsindsamling af papir og pap
 Opstilling af kuber/containere til papir og pap, flasker og glas samt til småt jern
og metal. På flaskekuberne monteres der en mini-kube til batterier og mobiltelefoner
 Genbrugspladserne åbnes for erhverv mod betaling
 Affaldsgebyrer fra virksomheder opkræves på baggrund af CVR-registeret, og
ikke som det hidtil har været praksis på baggrund af BBR-oplysninger
 Der blev krav om et standardregulativ for affald fra virksomheder og et standardregulativ for affald fra husholdninger samt et for jord.
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I skemaet nedenfor er der lavet en status for de enkelte initiativer.
Mål fra affaldsplan
2008-2016
Ny indsamlingsfrekvens i sommerhuse

Status i 2013

Genbrugspladser i Aalborg

Er gennemført planmæssigt.

Genbrugsplads i Nibe

Er gennemført med forsinkelse pga. uforudsigelige plan- og ejerforhold,
som har forsinket processen.

Genbrugsplads i Sejlflod

Er gennemført planmæssigt.

Genbrugspladser i
tidligere Hals

En ny genbrugsplads er taget i brug i Gandrup i 2013. De små pladser i området er nedlagt i 2013. Hou eksisterer dog som sæsonplads.

Henteordning og
bestillerordning

Er gennemført planmæssigt.

Papir og pap

Er gennemført planmæssigt.

Takstændring og ombytning af
udstyr i Sejlflod

Er gennemført planmæssigt.

Flisordning i Hals

Er afskaffet, jvf. planen.

Farligt affald

Rappenskraldeordningen er nedlagt, og afleveringsmuligheder hos detailhandel udvides løbende.

Kuber til jern og metal

Kuber udsættes løbende.

Erhverv på genbrugspladser

Erhverv har haft adgang til genbrugspladserne siden 1. januar 2010. Fra 1.
januar 2012 har virksomheder haft mulighed for at tilmelde sig genbrugspladsordningen, som mod betaling giver adgang til Genbrugspladsen
Sundsholmen.
Der er givet en vilkårsændring, så erhverv kan komme på pladsen.

Miljøgodkendelse Sundsholmen

Er gennemført planmæssigt.

Ophør af ordninger for indsamling
af genanvendeligt affald fra virksomheder
Gebyrer opkræves via CVR

Aalborg Forsyning, Renovations indsamlingsordninger af genanvendeligt
affald hos virksomheder er ophørt som følge af lovkrav.

Dagrenovation opkræves via CVR
ved virksomheder

Kravet er gældende fra 1. januar 2011. Der er vedtaget principper for administrationspraksis.

Standardregulativer

Der er lavet standardregulativer for husholdninger og for erhverv.

Regulativ for jord

Er lavet og trådt i kraft.

Der opkræves som udgangspunkt administrationsgebyr via CVR.
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1.3.
Ordninger for husholdninger
De ordninger, der findes for husholdninger i Aalborg Kommune, er beskrevet i Regulativ
for husholdningsaffald. Nedenfor i Figur 13 er oplistet de ordninger, der eksisterer i
2014.
Ordning
Dagrenovation

Papir og pap
Glas
Metal
Plastemballage
Genbrugspladser
PVC
Imprægneret træ
Farligt affald

Elektronik

Batterier

Indhold
Dagrenovation indsamles fra alle boliger
Dagrenovation indsamles fra kolonihaver 1. april til 30. september eller efter behov hele året
Dagrenovation indsamles fra sommerhuse
Papir og pap afhentes i fast opsamlingsmateriel ved boligerne
Kuber og underjordiske beholdere til glas opstillet på centrale
steder
Kuber og underjordiske beholdere til metal opstillet på centrale
steder
Alle plasttyper kan afleveres på genbrugspladserne
Genbrugspladser for alle borgere, hvor alle typer affald kan
afleveres, dog ikke dagrenovation
Alt PVC kan afleveres på genbrugspladserne
Imprægneret træ afleveres på genbrugspladserne
Farligt affald kan afleveres til forhandlere
Medicinrester og kanyler kan afleveres på apotekerne
Farligt affald kan afleveres via viceværtordningen

Type
Hente
Hente

Småt elektronik og mobiltelefoner kan afleveres i små kuber,
der sidder på hhv. metal- og glaskuberne
Elektronik fra boligselskaber kan afleveres via viceværtordningen

Bringe

Batterier kan afleveres på låget af dagrenovationsbeholderen
ved énfamilieboliger
Batterier kan afleveres i minikuber på flaskecontainere
Batterier kan afleveres i opsatte spande i forretninger
Bygge- og anlægsafUforurenet bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugsfald
pladserne
Viceværtordning
Elektronikaffald og farligt affald kan afleveres via viceværter i
boligforeninger, som er tilsluttet ordningen. Som forsøg kan
viceværter benytte sig af bestillerordningen
Storskrald
Småt brændbart affald afhentes via ruteindsamling ved boliger i
byområder
Bestillerordning
Afhentning af store elementer brændbart, jern og elektronik
ved husstanden. Borgeren skal bestille afhentning
Kuber
Der er opstillet kuber til glas, metal, papir og pap på centrale
steder. På disse kuber er der minikuber til batterier og mobiler
samt småt elektronik
Figur 13 Aalborg Kommunes ordninger for husholdningsaffald

Hente
Hente
Bringe
Bringe
Bringe
Bringe
Bringe
Bringe
Bringe
Bringe
Hente

Hente
Hente
Bringe
Bringe
Bringe
Hente

Hente
Hente
Bringe
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1.4.

Indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder

De ordninger, der findes for virksomheder i Aalborg Kommune, er beskrevet i Regulativ
for erhvervsaffald. Nedenfor i Figur 14 er oplistet de ordninger, der eksisterer i 2014.
Kildesorteret, genanvendelig affald indgår ikke i ordningerne, disse affaldstyper er reguleret i Affaldsbekendtgørelsen.
De fleste ordninger for erhvervsaffald er anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten
har ansvaret for at håndtere affaldet i overensstemmelse med de gældende regler.
Ordning
Dagrenovation
Genbrugsplads

Indhold
Dagrenovation indsamles fra alle virksomheder
Genbrugspladsen Sundsholmen kan benyttes af tilmeldte
virksomheder, der betales pr. besøg
Ikke genanvendeligt farligt
Ikke genanvendeligt farlig affald anvises til anlæg, som kan
affald
findes på skidt.dk
Klinisk risikoaffald
Indsamlingsordning hos producenten
Ikke genanvendeligt PVC
Anvisningsordning til deponi
Forbrændingsegnet affald
Anvisningsordning til energianlæg
Deponeringsegnet affald
Anvisningsordning til deponi
Figur 14 Aalborg Kommunes ordninger for erhvervsaffald

Hente
Bringe
Anvisning
Hente
Anvisning
Anvisning
anvisning

Aalborg Kommune anviser affald til de anlæg, der er vist i Figur 15.
Affaldstype

Anlæg

Forbrændingsegnet affald

I/S Reno-Nord, Energianlægget og I/S Aars Varmeværk
(sidstnævnte frem til 31. december 2015)
I/S Reno-Nord, Rærup deponi og I/S Renovest, deponi
(sidstnævnte frem til 31. december 2015)
Godkendte anlæg af farligt affald. Liste findes på
www.skidt.dk

Deponeringsegnet affald
Ikke genanvendeligt farligt
affald

Figur 15 Anlæg, som Renovation anviser til

1.5.

Fremtidsguld

I september 2013 blev der udvalgt tre områder til at deltage i et forsøg med at sortere
mere plast, metal, småt elektronik og sparepærer til genanvendelse. Områderne er en
blanding af en- og tofamiliehuse og boligblokke. Derudover deltager et kollegium i forsøget. Alt i alt svarer det til omkring 600 husstande af forskellig størrelse.
Deltagerne i forsøget fik som supplement til deres almindelige affaldsbeholder to ekstra containere: Én til plastemballage og én metalemballage. Derudover fik de en mindre
beholder til småt elektronik og sparepærer til at sætte ind i containeren til metal. Alle
deltagere har taget rigtig godt imod denne nye ordning, og resultatet af indsamlingen
2013 ses i Figur 16.
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Indsamlet affaldsfraktion

I alt indsamlet kg

Kg pr. husstand
Beregnet pr. år

Kg. pr. husstand

Plast

2.340

4

15

Metal

1.890

3

9

Småt elektronik
Sparepærer

322

0,52

1,6

25

0,04

0,12

0,12

0,37

Batterier
77
Figur 16 Mængder fra forsøgsordningen Fremtidsguld

Det har umiddelbart ikke givet problemer at aflevere metal, småt elektronik og sparepærer til forsøgsordningen. Dette affald har været rigtig godt sorteret, og størsteparten kunne gå direkte til genanvendelse.

Dog har plastaffaldet givet nogle udfordringer. Det har været nyt for mange husholdninger at sortere denne affaldstype til genanvendelse. Noget af det plast, der
blev afleveret, var stadig fyldt med madaffald, så det var med til at forurene det
øvrige plast. Der er derfor afsat yderligere ressourcer i form af information, bl.a.
ved at oprette forsøgets egen hjemmeside www.fremtidsguld.dk , ved to borgermøder og i form af nyhedsbreve, som udkommer ca. hver anden måned. Det har
også været nødvendigt at oversætte nyhedsbrevene til engelsk til de udenlandske
studerende på kollegiet. Forsøget fortsætter i 2014 og er med til at danne grundlag
for en fremtidig indsamling af genanvendelige materialer, som beskrevet i plandelen.

1.6.

Alternativer til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord

Det er et mål at genanvende mest mulig jord og forskellige jordarter m.m. Der er derfor i
sidste planperiode ansat en projektleder til primært at tage sig af de forskellige jordprojekter i Aalborg Kommune.
Sammen med By- og Landskabsforvaltningen er der igangsat et større naturgenopretningsprojekt om opfyldning af søen i Østerådalen med ren og lettere forurenet kridt og ler. Projektet i Østerådalen og opfyldningen af den store sø kræver en del anlægsinvesteringer til
transportbånd, pontoner, modtagefaciliteter mm.
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Desuden arbejdes der med muligheder for at anbringe jord på den tidligere Kemiragrund, og
andre alternativer til anbringelse af jord i forbindelse med bl.a. anlægsprojekter.
Mulighederne for at levetidsforlænge Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er beskrevet under
anlægget.

2

Prognose

Afventer data – forventes klar inden 1. behandling i byrådet

3
Modtage- og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg
3.1
Kommunale anlæg
Renovation driver seks genbrugspladser i kommunen. Genbrugspladserne har ca.
900.000 besøgende årligt.
Renovation driver også Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, hvor der er fyldplads, deponering af jord og kompostering af haveaffald. Komposteringsdelen er udliciteret.
3.1.1
Genbrugspladser
De seks genbrugspladser i kommunen ligger i hhv. Storvorde, Nibe, Gandrup, Hou (sæsonåbent), Over Kæret (Aalborg) og Sundsholmen (Nørresundby). I 2013 modtog genbrugspladserne i alt ca. 72.000 ton affald.
3.1.2
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
Affalds- og Genbrugscenter Rørdals aktiviteter foregår på et areal på ca. 32 ha. Arealet
er lejet af Aalborg Portland A/S, som selv driver en fyldplads, der grænser op til Affaldsog Genbrugscenter Rørdal. Deponeringsaktiviteterne på Affalds- og Genbrugscenter
Rørdal medfører, at der etableres en bakkeø med et samlet volumen på 2.300.000 m3
jord- og fyldpladsaffald. Det færdigopfyldte areal kommer op i en højde på ca. 18 m over
terræn. Restvolumen for hele pladsen er blevet opmålt i september 2013 til 824.980 m3,
og restvolumen pr. 31. december 2013 er beregnet til 779.901 m3. Jordmængderne, der
deponeres er faldet, da der i 2013 blev stoppet for tilførsel af ler og kridt. Deponeringsaktiviteterne på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal forventes at blive afsluttet om ca. 4
år.
På Affalds- og Genbrugscenter Rørdal modtages der jord og affald til deponering og
behandling på følgende behandlingsanlæg og depoter:





Fyldplads
Renjordsdepot
To specialdepoter for lettere forurenet jord
Sorteringsplads for jord.
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Desuden drives det et komposteringsanlæg for have- og parkaffald. Kompostering varetages af ekstern entreprenør, mens øvrige aktiviteter udføres af Renovation med
egne entreprenørmaskiner.
Have- og parkaffaldet kommer fra virksomheder (private og offentlige) samt kommunale genbrugspladser. Fyldpladsaffaldet kommer primært fra de kommunale genbrugspladser, mens jorden kommer fra både private og virksomheder.
I sidste planperiode blev der indledt arbejde for at forlænge levetiden på Affalds- og
Genbrugscenter Rørdal. Det har bl.a. resulteret i planer om at øge højden på arealet
samt en mulig udvidelse. Desuden er der ved at blive fundet alternative arealer, hvor
der kan anbringes overskudsjord. Dette er en kontinuerlig opgave. De endelige godkendelser mm. er ikke på helt på plads i skrivende stund, men forventes at være det i
planperioden. Herefter forventes der ikke behov for yderligere kapacitet i planperioden.
3.1.3
Slamtørring
Slammet fra Aalborg Forsyning, Kloak A/S renseanlæg bliver tørret og hygiejniseret på
slamtørringsanlægget på Renseanlæg Øst. Det granulat, som kommer ud af denne proces, bliver afsat til energiproduktion, og restproduktet bliver nyttiggjort til industrielle
formål.
På Renseanlæg Vest og Øst blev der i 2013 produceret 14.723 ton våd slam efter forgasning. Heraf blev 13.083 ton tørret, 846 ton blev udlagt på langtidsdeponi, og 2.394 ton
blev lagret til senere tørring. Det tørrede slam udgør 3.658 ton granulat med tørstofindhold på 91,7%. Det tørrede slam afhændes pt. til Aalborg Portland Cementfabrik, hvor
det nyttiggøres både ved energiudnyttelse og ved anvendelse af askeresten i cementproduktionen. Andelen af slam, der nyttiggøres, har i 2013 været 89%, resten er udlagt
på de tilhørende miljøgodkendte arealer ved Renseanlæg Vest og Øst.

3.2
Fælleskommunale selskaber
Aalborg Kommune er interessent i det fælleskommunale selskab I/S Reno-Nord.
I 2014 forventes den endelige godkendelse af sammenlægningen mellem I/S Reno-Nord
og I/S fællesforbrændingen i Hobro at finde sted. Sammenlægningen kommer blandt
andet til at betyde, at flere af de tidligere kommuner fra før kommunalreformen lægges
ind under I/S Reno-Nord, hvilket vil betyde, at I/S Reno-Nord vil modtage en større
mængde affald fra interessentkommunerne end hidtil.
Selskabet vil, hvis/når fusionen godkendes af det kommunale tilsyn drive to forbrændingsanlæg, som ligger i hhv. Aalborg og Hobro, et deponi med tilhørende sorteringsanlæg og knuseanlæg til genanvendeligt byggeaffald samt en modtagestation for farligt affald (Mokana).
Frem til 31. december 2015 er Aalborg Kommune interessent i det fælleskommunale
selskab I/S Renovest. Herefter har Aalborg Byråd besluttet, at kommunen udtræder af
affaldsselskabet. Renovest driver et deponi, har frem til udgangen af 2015 en aftale med
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I/S Aars Varmeværk om forbrænding af affald, og indsamler storskrald og papir i en
mindre del af Aalborg Kommune. Renovest I/S opløses pr 31. december 2015.
3.2.1
I/S Reno-Nord – Energianlæg
I/S Reno-Nord har to ovne i Aalborg. Ovn 4 er idriftsat i 2005, og har en kapacitet på 22,5
ton pr. time ved en brændværdi i affaldet på 10,7 GJ/ton. Det svarer til, at der kan behandles mindst 180.000 ton affald årligt på anlægget.
Den anden linje ovn 3 er idriftsat i 1991 og har en kapacitet på ca. 10 ton pr. time ved en
brændværdi på 10,7 GJ/ton. Anlægget er ikke i daglig drift, men er i 2007 opgraderet
således, at det er driftsklart som reserveanlæg.
I/S Reno-Nord er miljøgodkendt til årligt at forbrænde 18.500 ton af visse typer af farligt
affald herunder klinisk risikoaffald i Aalborg. Affaldet indfyres direkte i ovnen via et
elevatoranlæg.
Energianlægget har en virkningsgrad tæt på 100%, og den producerede energi forsyner
ca. 16.000 parcelhuse med elektricitet og ca. 30.000 parcelhuse med varme.
I 2013 modtog I/S Reno-Nord ca. 80.000 ton dagrenovation, 20.000 ton storskrald,
30.000 ton erhvervs affald samt 2000 ton farligt affald fra interessentkommunerne.
I dag modtages og brændes affald fra andre kommuner end interessentkommunerne.
Desuden importeres affald fra England for at udnytte den resterende kapacitet på anlægget.
Når/hvis den endelige fusion mellem I/S Reno-Nord og I/S fællesforbrændingen godkendes, vil anlægget i Hobro være en del af selskabet.
I Hobro blev den eksisterende ovnlinje etableret i 2001. Ovnen har en kapacitet på 3,9
ton/timen, hvilket svarer til ca. 30.000 ton på årsbasis, hvis der kan køres med fuld last
hele året. I praksis kan der dog brændes ca. 20.000 ton affald om året med det nuværende varmeaftag i forsyningsområdet. Anlægget brænder kun biobrændsel i sommermånederne for at optimere driften til de gældende afgiftsregler.
Sammenlægningen af de to selskaber vil dermed resultere i en samlet forbrændingskapacitet på 200.000 ton på årsbasis
I/S Reno-Nord har derfor rigelig kapacitet på de to forbrændingsanlæg til at imødekomme de forventede mængder affald fra interessentkommunerne.
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3.2.2
I/S Reno-Nord – Rærup Deponi
Deponianlægget i Rærup er godkendt til at modtage blandet affald, mineralsk affald
(herunder asbest) og farligt affald til deponering.
Deponiet udvides i etaper, og den etape, hvor der deponeres i dag, er anlagt i 2007, og
taget i anvendelse primo 2008. I takt med at deponienhederne fyldes op og nedlukkes,
anlægges nye etaper.
Der arbejdes i øjeblikket med en ændring af lokalplanen for området. Ændringen betyder, at slutdeponeringskoten hæves fra 20 til 25 meter.
Derfor forøges restkapaciteten på nuværende og fremtidige etaper væsentligt, og anslås med den forventede lokalplanændring at være ca. 2.9 mio. m3. Med en antaget
modtaget affaldsmængde på 35.000 m3 om året, svarende til niveauet i 2008, er restlevetiden for hele deponiet 101 år pr. 1. januar 2014.
På den nuværende etape vil kapaciteten og restlevetiden pr. 31. december 2013 fordele
sig som følgende:
Affaldsklasse
Blandet affald
Farligt affald (herunder forurenet jord)
Mineralsk affald

Restkapacitet
(m3)
330.000
52.000
60.000

Forventet modtagne
mængder (ton)
11.000
11.000
13.000

Forventet
restlevetid (år)
30
5
5

3.2.3
I/S Reno-Nord – Mokana
Mokana er modtagestation for farligt affald. Mokana tilbyder virksomheder og kommuner en række ydelser inden for håndtering af farligt affald.
I 2013 modtog Mokana 8.997 ton farligt affald til videre behandling.
3.2.4
Renovest I/S – Deponi Oudrup
På lossepladsen deponeres affald som ikke kan genanvendes eller nyttiggøres. I 2013
blev der deponeret 13.300 ton affald på pladsen.
Pr 31. december 2015 opløses Renovest, og deponiet lukkes. Driften af det nedlukkede
deponi varetages herefter af et Mini I/S, bestående af de fire tidligere ejerkommuner:
Aalborg, Rebild, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommune.
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Denne del af Aalborg uden affald indeholder en overordnet beskrivelse af de initiativer,
som skal iværksættes eller belyses i den kommende planperiode. Initiativerne skal medvirke til at opfylde Aalborg Kommunes mål på affaldsområdet og udnytte ressourcerne
optimalt.

1

Plast, metal, småt elektronik og sparepærer

Der indføres indsamling af plast, metal, småt elektronik og sparepærer ved husstandene. Der kan også blive tale om andre affaldstyper, som eksempelvis mælkekartoner,
glas mm. Indsamlingen sker i beholdere.

1.1
Ny genanvendelsesordning for plast og metal
Enfamiliehuse
Ved enfamiliehuse og tæt-lav bebyggelse opstilles beholdere inddelt i to kamre. Beholderne får samme grå farve som beholderne, der er bruges til papir og pap. Ordningen
fungerer efter samme princip, som ordningen for indsamling af papir og pap. I byområder tømmes beholderne 12 gange om året og i landområder 6 gange om året. Ændres
behovet, kan indsamlingsfrekvensen justeres. I byområder kører borgeren beholderen i
skel på afhentningsdagen og efter tømning lægges den ned i skel.
I tæt-lav bebyggelse er der mulighed for fælles opsamling af de genanvendelige materialer i fx containere, underjordiske opsamlingssystemer, kuber o.lign.
Indsamling af plast og metal finansieres via boligabonnementet, og beholderne ejes af
Renovation.
Etageejendomme
I etageejendomme opsamles plast og metal i containere eller underjordiske beholdere.
Kapaciteten afpasses behovet i ejendommen. Beholderne tømmes efter behov, og
skraldemanden henter på standpladsen og bringer containeren tilbage på standpladsen. Borgerne informeres ikke om tømningsdagen
Indsamling af plast og metal finansieres via boligabonnementet, og beholderne ejes af
Renovation.
Indsamling af plast og metal
Indkøb
Indkøb, containere
Indkøb, biler
Drift
Indsamling (lønninger, kørsel, afskrivning af containere m.v.)
Behandling
Ny informationsmedarbejder (½ årsværk)
I alt

Kr.
29.750.000
9.050.000
15.116.000
-3.300.000
309.000
12.125.000

Figur 17 Økonomi, genanvendelsesordningen for plast og metal
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De økonomiske faktorer omkring indføring og drift af genanvendelsesordningen for
plast og metal er vist i Figur 17. For borgerne bliver den økonomiske konsekvens ved at
indføre en indsamlingsordning for plast, metal, småt elektronik og sparepærer i størrelsesordenen 150 kr. incl. moms pr. husstand pr. år.

1.2
Ny genanvendelsesordning for småt elektronik og sparepærer
Det er et mål at indsamle mere småt elektronik som mobiler, iPads, elkedler, krøllejern, kaffemaskiner, eltandbørster, sparepærer osv. for at sikre, at det ikke smides i
restaffaldet, men bortskaffes korrekt. Målet er derfor at lave en ordning, som gør det
let for borgerne at komme af med affaldet på en miljømæssig rigtig måde.

Småt elektronik og sparepærer indsamles på beholderen til plast og metal. Der monteres en krog på beholderen – ”Guld på krogen”, og hver affaldstype afleveres separat
i plastposer. Indsamlingsmetoden kan justeres løbende efter behov.
Indsamling af småt elektronik og sparepærer finansieres via boligabonnementet.

2

Henteordning og ordning for haveaffald

Der er lavet en analyse af den eksisterende ordning, hvor der afhentes småt brændbart
ved husstande i byområder 12 gange årligt. Analysen viser, at der kun indsamles meget
små mængder affald på ordningen og at 86% af de enheder, der indsamles på ordningen, er haveaffald, selv om der er begrænsning på at aflevere max tre enheder pr. gang.
Den totale mængde, der indsamles på henteordningen, er ca. 2.400 ton pr. år.
I forbindelse med etablering af en ny ordning for indsamling af genanvendelige materialer, vurderes det, at mængden af småt brændbart til ordningen 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. Udgifterne til henteordningen for småt brændbart affald fremgår af figur 18.
Henteordning
Kr.
Drift
Indsamling, mindreomkostning
2.386.000
Behandling, mindreomkostning
988.000
I alt
3.374.000
Figur 18 Økonomi, henteordningen for småt brændbart

Ordningen for indsamling af småt brændbart afskaffes, når der udsættes beholdere til
plast og metal hos husstandene. Dette giver en besparelse i størrelsesordenen 40 kr.
incl. moms pr. husstand. pr. år.
Der er mange brugere på henteordningen. Analysen viser, at ca. ¼ af husstandene benytter ordningen ved hver afhentning, men som nævnt benyttes den primært til haveaffald.
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Alt affald, som indsamles på henteordningen, afleveres til forbrænding på Reno-Nord.
Herved betales energiafgift, som for den del af affaldet, som er haveaffald, årligt udgør
knap 900.000 kr. excl. moms.
Det er relativt små mængder, der indsamles på henteordningen (ca. 2.400 ton i 2013),
omvendt er der relativt mange husstande, der benytter ordningen. På Miljø- og Energiudvalgets møde i maj 2014, blev det besluttet at indføre en henteordning udelukkende
for haveaffald. Når haveaffaldet fra henteordningen behandles sammen med det øvrige
haveaffald, kan energiafgiften spares. Haveaffald bliver i dag sorteret i hhv. grene til
flisning, som kan gå til biobrændsel, og en mellemfraktionen som enten komposteres
eller bruges til afdækning. Græs, blade o.lign komposteres eller bruges alternativt til
bioforgasning. Behandling og afsætning af have- og parkaffald vurderes løbende med
henblik på at optimere processen både økonomisk og miljømæssigt, så ressourcerne
udnyttes bedst muligt.
Der etableres en ordning, hvor der indsamles haveaffald fra boliger i byområde, hvor
der er 14-dagsafhentning af dagrenovation. Indsamlingsfrekvensen skal vurderes yderligere inden ordningen sættes i drift og kan evt. justeres efterfølgende. Haveaffaldet
skal afleveres enten i plastbeholdere, som borgerne selv anskaffer, og som kan godkendes til formålet af Aalborg Forsyning, Renovation eller som bundtet.
Indsamling af haveaffald
Kr.
Drift
Indsamling
2.321.000
Behandling
250.000
I alt
2.571.000
Figur 19 Økonomi, indsamling af haveaffald

De økonomiske faktorer omkring indføring og drift af en henteordning for haveaffald er
vist i Figur 19. For borgerne bliver den økonomiske konsekvens ved at indføre en indsamlingsordning for haveaffald i størrelsesordenen 30 kr. incl. moms pr. husstand pr.
år.

3

Bestillerordning

Bestillerordningen blev indført i år 2009. Ved bestillerordningen har borgerne mulighed
for at bestille en afhentning af store ting. I 2013 blev ordningen som forsøg udvidet, så
viceværter også kan benytte ordningen. Denne ordning gøres permanent. Bestillerordningen er en ekstra service primært beregnet til de borgere, som ikke selv har mulighed
for at komme på en af kommunens genbrugspladser. I 2013 var der 1.264 afhentninger
på ordningen.
Hidtil har der været en begrænsning på, at borgere max kunne benytte ordningen 4
gange om året. Denne grænse blev indført for at undgå misbrug, men erfaringen har
vist, at dette var ubegrundet og begrænsningen ophæves ved næste revision af regulativet for husholdningsaffald. For at øge borgernes opmærksomhed om ordningen vil
der blive lavet en informationsindsats.
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4

Dagrenovation

Indsamling af plast og metal ved boligerne vil ske i beholdere i stil med den beholder,
der 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 ved énfamilieboliger hidtil primært er foregået i sække.
At indføre beholdere til dagrenovation frem for sække giver den effekt, at der opnås en
større fleksibilitet og dermed mulighed for større valgfrihed for kunden. Desuden mindskes risikoen for stikskader for medarbejderne. Skraldemændene i Aalborg Kommune
har hidtil været forskånet for den type arbejdsskader, men der er verserende sager i
andre kommuner.
Enfamiliehuse
Kunden vælger størrelse på beholder efter husstandens behov ud fra de muligheder,
der er i Renovations gebyrblad. Beholderen tømmes hver 14. dag. Beholderen hentes
som udgangspunkt på standpladsen, og lægges efter tømning ned i skel. Kunden kan
evt. opnå rabat ved selv at køre sin beholder ud til skel inden afhentning. Beholderne
ejes af Aalborg Forsyning, Renovation.
Dagrenovation afregnes via tømningsprisen/volumen.
Beholderne skal være forberedt for, at der evt. senere kan indsættes skillevæg, hvis det
viser sig at være hensigtsmæssigt, at organisk affald skal indsamles separat.
Ved sommerhuse indsamles dagrenovation som udgangspunkt i plastsække. Denne
ordning fortsætter uændret, men kan dog ændres, hvis behovet opstår.
Etageejendomme
Dagrenovation opsamles i containere eller underjordiske beholdere. Kapaciteten afpasses behovet i ejendommen. For etageejendomme i tætbyen tømmes som udgangspunkt ugentligt eller oftere, hvis der er behov. For øvrige etageejendomme tømmes der
som udgangspunkt hver 14. dag eller efter behov. Beholderne ejes af Aalborg Forsyning, Renovation.
Underjordiske beholdere tømmes efter behov, dog må der max være fire uger mellem
tømninger. Underjordiske beholdere ejes af borgerne/boligforeningen/boligselskabet.
Dagrenovation afregnes via tømningsprisen. Underjordiske beholdere afregnes efter
vægt og øvrige beholdere afregnes efter volumen.
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De økonomiske faktorer omkring omlægning til indsamling af dagrenovation i beholdere er angivet i Figur 20. For borgerne bliver besparelsen ved at overgå til en beholderløsning, 14-dages tømning i enfamiliehuse og et skift i ejerforhold, så Aalborg Forsyning,
Renovation fremover ejer de overjordiske beholdere i størrelsesordenen 100 kr. incl.
moms pr. husstand pr. år.
Indsamling af dagrenovation
Indkøb
Indkøb, containere
Indkøb, biler
Drift
Indsamling, mindreomkostning
(lønninger, kørsel, vognmænd, afskrivning af containere m.v.)
Behandling, mindreomkostning
Ny informationsmedarbejder (½ årsværk)
I alt
Figur 20 Økonomi, indsamling af dagrenovation i beholdere

5

Kr.
27.550.000
250.000

-8.414.000
-600.000
309.000
-8.705.000

Genanvendelse i Aalborg Kommune

Der sker en kontinuerlig løbende vurdering af mulighederne for at opdele affald, så
flere affaldstyper kan genanvendes og afleveres separat. Det gælder både affald, der
brændes og affald, der deponeres. Det eksisterende affaldssystem optimeres løbende
med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcerne, og der kan være behov for en
yderligere sortering af noget af det affald, der afleveres på genbrugspladserne, eksempelvis containerne til forbrænding.
Regeringens ressourceplan opstiller en metode til, hvordan genanvendelsesprocenten
for husholdningsaffald fremover skal udregnes i Danmark.
Ifølge Ressourcestrategiens mål skal mindst 50 % af følgende affaldsfraktioner af husholdningsaffaldet: organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald fra de
danske husholdninger indsamles til genanvendelse i 2022. Procentsatsen skal beregnes
som procent af den samlede mængde af dagrenovation, forbrændingsegnet affald,
storskrald og de genanvendelige affaldsfraktioner fra husholdninger.

Miljøstyrelsen har opstillet følgende formlen for denne udregning:
Genanvendelige affaldsfraktioner udsorteret til genanvendelse
___________________________________________________________________ x 100 %
(Dagrenovation i alt + Forbrændingsegnet i alt + Storskrald i alt + Genanvendelige affaldsfraktioner i alt)

Beregnet ud fra denne metode er genanvendelsesprocenten i 2013 for husholdningsaffald i Aalborg Kommune 24%
Med de beskrevne initiativer til yderligere genanvendelse og ressourceudnyttelse forventes det, at Aalborg Kommune kan opnå en genanvendelsesprocent i størrelsesordenen 29%, og dermed en forventet stigning på 5%.
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Organisk affald

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 kvaliteten af restproduktet efter bioforgasning er så høj, at det sikkert kan
udbringes på landbrugsjord uden risiko for forurening.
Muligheder for sortering pt.:
 Det organiske affald frasorteres i køkkenet og indsamles sammen med dagrenovation i en to-kammer beholder, for efterfølgende at blive sorteret og behandlet i
biogasanlæg.
 Det organiske affald sammenblandes med det øvrige restaffald og køres til et sorteringsanlæg, hvor affaldet behandles/separeres, så de resterende genanvendelige
affaldstyper udsorteres til genanvendelse, det organiske materiale frasorteres som
en pulp, der kan afsættes til eksempelvis biogasanlæg og endelig er der en restmængde til forbrænding (Renescience eller lignende behandling).
Inden der tages stilling til, hvilken sortering og behandling, der skal anvendes i Aalborg
Kommune, vil emnet blive fremlagt til politisk behandling.
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Affaldskværne

En affaldskværn eller køkkenkværn er et elektrisk køkkenredskab, der findeler organisk
affald fra madlavningen. Affaldskværnen installeres på køkkenvaskens afløb og kværner madaffaldet. Fra køkkenvasken skylles det kværnede madaffald via kloaksystemet
og videre til renseanlægget, hvor der laves biogas af det organiske materiale.
Tidligere var der om usikkerhed om spildevandsnettet kunne kapere den øgede mængde organisk materiale, men i tillæg til spildevandsplan fra 2014 vurderer Aalborg Forsyning, Kloak A/S, at selskabets spildevandskloakledninger kan anvendes til transport af
køkkenaffald, der har været igennem en affaldskværn. Affaldet kan ledes i det separate
spildevandssystem frem til biogasanlæggene på Renseanlæg Øst og Renseanlæg Vest.
Der er således separatkloakeret hele vejen fra affaldet produceres til biogasanlægget.
Produktionen af biogas på renseanlæggene vil dermed kunne øges – og der vil ske en
reduktion i udledningen af CO2 i overensstemmelse med klimastrategien. Der vil ikke
opstå ”propper” i kloakledningerne af den grund, ligesom levevilkårene for rotter ikke
vil blive forbedret. Mængden af rotter afhænger udelukkende af antal redepladser. Der
vil ske en marginal forøgelse af svovlbrinteproblemerne i de lange trykledninger. Da der
allerede i dag sker bekæmpelse af svovlbrinte i disse trykledninger, er der kun behov for
en marginal forøgelse af denne indsats.
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I Aalborg Kommune er det generelt ikke tilladt at installere og bruge affaldskværne i
husstande og virksomheder mv.
En forudsætning for en tilladelse vil være, at anvendelsen af affaldskværn ikke medfører risiko for forringelse af tilstanden i vandområderne. Hvis der gives tilladelser til at
anvende affaldskværne, vil det i givet fald kun kunne ske efter en konkret vurdering i
lokalt afgrænsede områder, der er separatkloakeret, og hvor spildevandet ledes direkte
til rensning på renseanlæg.
Et større etageboligområde på vejene Blåkildevej, Ravnkildevej og Fyrkildevej er pt. ved
at gennemgå en gennemgribende renovering. I den forbindelse vil der blive set positivt
på at give mulighed for at installere affaldskværne i de ca. 1.000 boliger. En tilladelse vil
dog først blive givet efter en konkret ansøgning og vurdering.

8

Virksomheders adgang til genbrugsplads Sundsholmen

Virksomheder har mulighed for at aflevere affald på Genbrugspladsen Sundsholmen
mod betaling. Siden 1. marts 2013 har virksomheder som forsøg haft adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen om formiddagen. Ordningen blev indført efter ønske fra
Dansk Byggeri. I forsøgsperioden er samtlige besøg blevet registreret. Fordelingen af
besøg i åbningstiden på alle ugens dage har været ensartet hen over forsøgsmånederne. Der er fortsat flest besøg i tidsrummet kl. 12-14, ligesom der er en tendens til flere
besøg om formiddagen og færre besøg sidst på dagen.
Antallet af virksomhedsbesøg på genbrugspladsen om formiddagen på hverdage har
været lavt i forsøgsperioden – i gennemsnit under fem besøg pr. formiddag i de fire
timer (fra klokken 8-12), som pladsen har åben ud over den almindelige åbningstid
(hverdage klokken 12-20).
Uagtet det lave besøgstal i formiddagstimerne fastholdes virksomheders mulighed for
at benytte genbrugspladsen Sundsholmen om formiddagen, da det betragtes som en
god service overfor virksomhederne, at de har denne mulighed. Omkostningerne til
ordningen er begrænsede, og fremgår af Figur 21.

Erhverv på Sundsholmen
Kr.
Omkostning ved formiddagsåbent for virksomheder
67.000
Figur 21 Økonomi, virksomheders adgang til Sundsholmen i formiddagstimerne

Omkostningerne til ordningen med formiddagsåbent for virksomheder dækkes af virksomhederne, som betaler gebyr pr. besøg på pladsen.
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Information

Aalborg Forsyning, Renovation ønsker at aktivt at formilde budskabet om affald og
ressourcer til både børn, unge og andre borgergrupper i kommunen.
Der indføres digital selvbetjening på en del områder, som vil gøre det nemmere for
borgere og virksomheder at finde den information, der er relevant for dem. Målet er, at
nå ud til flest muligt og sikre fremtidige gode affaldsvaner på en nem og overskuelig
måde.
9.1
Skoleinformation
Der er risiko for at de, der er børn nu, vil komme til at opleve en verden med knaphed
på ressourcer og et voksende affaldsproblem. Det er derfor vigtigt, at påvirke børns
adfærd og holdninger for at opnå god affaldspraksis og give alle børn den grundholdning, at affald er en ressource, som skal udnyttes effektivt. Denne vision vil medvirke til
at tage ansvar for de fremtidige globale udfordringer ved bl.a. at bidrage med viden og
initiativer for at sikre et effektivt ressourcekredsløb.
I 2014 blev der oprettet en mobil skraldeskole. Det skal fremadrettet være nemt for en
lærer at sætte affald og ressourcer på skoleskemaet eksempelvis ved, at Renovations
skoletjeneste bliver en del af en almindelig undervisningsdag. Undervisningen til de
forskellige klassetrin på skolerne understøtter i høj grad Undervisningsministeriets læreplan, så eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres
eget samfund, samt ansvarlighed over for miljøet.
I første omgang er målgruppen 3. – 6. klasserne. Herefter udvides konceptet til de andre klassetrin og børnehaver.
9.2
Ungeinformation
Som aktiv uddannelsesby tiltrækker Aalborg mange unge til byen. Det er et mål at gøre
de unge interesseret i emnet affald og ressourcer, så de unge bidrager til et ”Aalborg
uden affald”. For at nå dette mål, skal der de udformes en affaldskommunikation for
alle unge i Aalborg Kommune med deltagelse af målgruppen selv
9.3
Information, generelt
Renovation vil være synlige og aktive og gøre affald til et nærværende og interessant
emne, som sikrer gode affaldsvaner. I de kommende år vil der være fokus på kontakt til
de forskellige borgergrupper. Synligheden vil bl.a. ske på hjemmesiden og ved diverse
arrangementer, som boligmesse, bæredygtighedsfestival, naturvidenskabsfestival.
Desuden vil der i forbindelse med implementering af Aalborg uden affald være en ekstra informationsindsats.
En stor del af affaldshåndteringen skal være digital selvbetjening, så borgere og virksomheder får mere målrettet information. Ved hjælp af et log-in skal alle hurtigt kunne
nå den information om affaldshåndtering, der vedrører dem. Nyetablerede virksomheder og nytilflyttere vil hurtigt kunne skabe sig et overblik over kommunens affaldsordninger og via selvbetjening kunne tilmelde sig de forskellige ordninger.
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Med etablering af den mobile skraldeskole og de væsentlige ændringer i indsamlingssystemerne for husstande er det nødvendigt at øge ressourcen til information betydeligt.
Det sker ved at ansætte en informationsmedarbejder, som i de første år primært skal
have fokus på disse områder, så skolebørnene får en tidssvarende og optimal affaldsundervisning, og så borgerne er tilstrækkeligt informeret til at kunne sortere deres affald korrekt og dermed udnytte de nye indsamlingssystemer optimalt.
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Innovative affaldsløsninger

Det er 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. Nogle steder kan det blive nødvendigt at inddrage det offentlige rum.
Mulighederne for en indsats skal kortlægges i planperioden, så der kan opnås ideelle
løsninger for indsamling af affald som dagrenovation, flasker, glas, papir, metal, plast
mm., og der skal fortsat arbejdes for at affaldsløsninger indarbejdes så tidligt som muligt, både når der renoveres, og når der etableres nye områder.
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Finansiering af anlægsinvesteringer

Indførsel ny teknologi, såsom underjordiske sugesystemer, underjordiske beholdere for
dagrenovation ved etagebyggeri mv., har indtil nu vist sig at være en svær proces. Forklaringen på en bygherrers manglende lyst til at investere i ny teknologi skyldes formentlig de store investeringer, som ofte skal medtages i de generelle anlægsprojekter.
Erfaringen viser, at det, at udarbejde og gennemføre projekter for at indføre moderne
energistyring, alternativ energi, nytænkning og eksperimentering med bygningsindretninger, ofte droppes på grund af manglende økonomi i anlægsfasen.
Det er derfor undersøgt, om der inden for den gældende lovgivning kan være muligheder for alternativ finansiering, hvor kommunen (Aalborg Forsyning, Renovation) evt.
kunne bistå med finansieringen i anlægsfasen.
Konklusionen på dette er, at Miljøbeskyttelseslovens §48 og affaldsbekendtgørelsens
§24 ikke indeholder hjemmel til opkræve omkostninger til finansiering af eksterne anlæg (anlæg, der ikke tilhører kommunen) over affaldsgebyret. Der kan derfor ikke
umiddelbart laves en standardløsning, og mulighederne må derfor vurderes og analyseres i de konkrete tilfælde.
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Udsortering af affald til erstatning for fossile brændsler

I dag sorteres det haveaffald, der behandles på Affalds- og genbrugscenter Rørdal i
hhv. en mængde, der laves til biobrændsel, en mængde kompost til afdækning på anSide 49 af 52

lægget og en mængde, der komposteres og efterfølgende køres til genbrugspladserne,
hvor borgerne gratis kan hente kompost.
I ressourceplanen er der mål om, at 25% af haveaffaldet energiudnyttes ved forbrænding eller bioforgasning i 2018. I 2013 blev 34% af det haveaffald, der blev behandlet på
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal lavet til biobrændsel, og målet er derfor allerede
nået. Processen med håndtering og afsætning af have- og parkaffald vil fortsat blive
tilpasset og optimeret løbende for at opnå den bedste udnyttelse af ressourcerne.
Desuden arbejdes der løbende med at finde og udsortere andre affaldstyper, som kan
erstatte brugen af fossile brændsler.

13

Skraldebiler på alternative brændsler

Inden for transport sker der en rivende udvikling. Mulighederne for at omstille og investere i hybridbiler og biler, der kører på gas/el og andre tiltag, der understøtter hensigterne i Aalborg Kommunes klimastrategi, undersøges derfor løbende.

14

Behandlingskapacitet

I kortlægningsdelens afsnit om Modtage- og behandlingsanlæg samt kommunale og
fælleskommunale anlæg er de forskellige anlægs kapacitet beskrevet.
14.1
Genanvendelse
Generelt forventes det, at genanvendelsesanlæggene tilpasser kapaciteten, så udbud
og efterspørgsel tilpasses, og der forventes ingen kapacitetsproblemer.
Det kan dog blive relevant at sende nogle affaldstyper til sorteringsanlæg inden materialerne kan genanvendes. Her er det på nuværende tidspunkt primært plast, som forventes at skabe en udfordring, og hvor det evt. kan blive relevant, at Aalborg Kommune
bliver involveret i etablering af anlæg.
Genbrugspladserne er meget godt besøgt. Årligt er der ca. 900.000 besøgende. I sidste
planperiode blev de fleste pladser renoveret og opgraderet til en højere standard, og
der forventes ikke at blive behov for en fysisk kapacitetsudvidelse i planperioden.
14.2
Forbrænding
En mindre del af det brændbare affald fra Aalborg Kommune brændes på Aars Varmeværk. Denne aftale ophører ved udgangen af 2015, og herefter vil alt brændbart affald
fra kommunen blive brændt på I/S Reno-Nord, naturligvis med forbehold for, at en liberalisering af forbrændingsområdet kan ændre forudsætningerne for, hvornår brændbart affald kan tilføres egne anlæg.
Som nævnt i kortlægningsdelen forventes der ikke at blive kapacitetsproblemer på
forbrændingsanlægget i planperioden.
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14.3
Deponering
Som nævnt i kortlægningsdelen forventes der ikke at blive kapacitetsproblemer på
deponeringsanlæggene i planperioden.
14.4
Jord
Med initiativerne beskrevet i kortlægningsdelen, forventes det at kunne løse udfordringerne med anbringelse af jord.
14.5
Farligt affald
Mokana, som er modtagestationen for farligt affald, forventes ikke at få kapacitetsproblemer i planperioden.
14.6
Slamtørring
Spildevandsslammet fra Aalborg Kommune bliver tørret på Aalborg Forsyning, Kloak
A/S’s slamtørringsanlæg på Renseanlæg Øst. Der forventes ingen kapacitetsproblemer i
planperioden.
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Tidsplan
2015

2016

2017

2018

2019

Ny ordning for plast, metal, elektronik og sparepærer
Afskaffelse af henteordning
Ny indsamlingsordning for haveaffald
Ændring af bestillerordning
Udlevering af beholdere til dagrenovation og ændret
afhentningsfrekvens
Organisk affald
Affaldskværne
Erhvervs adgang til Sundsholmen
Information
- Skoleprojekt
- Ungeinfo
- Øvrig info
Innovative affaldsløsninger
Affald til erstatning for fossile brændsler
Skraldebiler på alternative brændsler
Figur 22 Tidsplan for igangsætning af initiativer

Side 51 af 52

16

Samlede økonomiske konsekvenser

I Figur 23 fremgår det, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have på de enkelte ordninger og gebyrer, når de forskellige tiltag i denne plan er gennemført.
Ordning

Omkostning/år

Henteordning
Haveaffaldsordning
Plast/metalordning
I alt

-3.374.000
2.571.000
12.125.000
11.322.000

Gebyr
kr. husstande/år
incl. moms
-40
30
150
140

Dagrenovation
-8.705.000
-100
Total
40
Figur 23 Nye ordningers indvirkning på omkostninger og gebyrer for husstande

Boligabonnementet vil således stige i størrelsesordenen 140 kr. incl. moms pr. år, mens
grundgebyret for indsamling af dagrenovation tilsvarende vil falde i størrelsesordenen
100 kr. incl. moms. For den enkelte husstand betyder det en ekstra udgift til affald på
ca. 40 kr. pr. år incl. moms.
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Miljøvurdering

Affaldsplanen er omfattet af § 3, stk. 1, 1 i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer
og programmer og kan dermed være omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering af planen.
En affaldsplan, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser (anlæg omfattet
bekendtgørelsens bilag 3 og 4), kan være omfattet af en obligatorisk miljøvurdering
efter bekendtgørelsens bestemmelser. Det vurderes, at affaldsplanen muligvis fastlægger rammer for fremtidige anlægsarbejder.
Aalborg Kommune har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne
angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at Aalborg uden affald ikke er omfattet af
kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen alene indeholder mindre ændringer i forhold til gældende planer (Affaldsplan 2008 – 2016 med tilhørende miljøvurdering og tillæg til Affaldsplan 2008-2016 med tilhørende miljøvurderingsscreening) og
ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
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