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Opsamling af temaer til affaldsplan
Der har været afholdt kickoffmøder for både interne og eksterne interessenter:




Internt: administrativt personale fra diverse funktioner i Miljø- og Energiforvaltningen incl. Aalborg Forsynings enhed for renovation
Eksternt: indbudte repræsentanter fra samråd, grundejerforeninger, boligforeninger, Ungebyrådet, iværksættere, NGOer mv.
Eksternt: affaldsmedarbejdere fra nordjyske kommuner og affaldsselskaber

Møderne blev afholdt som kreative workshops, hvor deltagerne havde mulighed for at præsentere og forme ideer til fremtidens affaldsplan. Møderne resulterede
i et idekatalog til inspiration i den videre proces med udarbejdelse af en ny affaldsplan. Ideerne vil sandsynligvis ikke kunne findes direkte i den kommende
affaldsplan, da det er en rammeplan, som udstikker de overordnede mål og rammer for, hvilken retning affaldsområdet skal udvikle sig i den kommende 12-årige
planperiode, og som sikrer mulighed for fortsat innovation i planperioden i takt med udviklingen i samfundet og de teknologiske muligheder.
Der var fire overordnede emner, som var gennemgående på kickoffmøderne. De fire emner er:





Læring og viden
Forebyggelse og genbrug
Indsamling og håndtering
Behandling og afsætning

Forvaltningen har på baggrund af input fra møderne kategoriseret og inddelt emnerne i temaer, samt tilføjet "yderligere fokusområder", som en diversekategori.

Emne: læring og viden
*Undervisning
Input til overordnet mål
Undervisning om affald og ressourcer styrkes.
Undervisningen udvides til flere og har et bredere
fokus.

Input til delmål
Obligatorisk undervisning om ressourcer/affald på
skoleskemaet.

Input til initiativer

Undervisningen skal tilbydes alle fra børnehave til
ungdomsuddannelser, både de gymnasiale- og
erhvervsuddannelser.
Kommunikation
Øget kommunikationsindsats

Ressource fra start til slut:

fx et showroom - sådan genanvender vi

Kendskab til konsekvens af ikke-bæredygtigt forbrug
så det undgås at ressourcer bliver affald

Storytelling - Formidle den gode historie og
fokus på, hvad der sker med ressourcerne efter
indsamling

Borgerne skal forstå sammenhæng mellem det
affald, der hentes, og hvad affaldet bliver til, når det
genanvendes
Uddannelse af medarbejdere til affalds-, genbrugsog ressourcevejledere. Medarbejderne er
kommunens ansigt udadtil, og møder borgerne, der
hvor de er affaldsmotiverede
Politikere som ambassadører for grøn omstilling
Engagere borgere til at tage medansvar for
ressourcedagsordenen

Genbrugspladspersonale fra traditionel
pladsmand til vejleder
Øvrigt personale kan vejlede og rådgive om
ressourcer
Indsatser der styrker lokale fællesskaber og
affaldsinitiativer
Videreudvikling af skraldekorps i boligforeninger
Fokus på skilte

Information på genbrugspladser
Optimering og profilering af bestillerordning
Mere hjemmekompostering.
Digitalisering af kommunikation

Sorteringsvejledning kobles med visuel
genkendelse af affald
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Emne: Forebyggelse og genbrug
Indendørs sortering
Input til overordnet mål
Sammenhæng mellem indendørs og udendørs
sortering
Genbrugsplads og bestillerordning

Input til delmål
Sortering tænkes ind ved etablering
af nybyggeri og renoveringer

Input til initiativer
Samarbejde med boligforeninger, bygherre og køkkenfirmaer

Øget genbrug

Lokale genbrugspladser med fokus
på direkte genbrug
Materialerne fra genbrugspladserne
gøres mere tilgængelige for borgerne
Lette løsninger for borgeren, der vil
direkte genbrug
Et bytte-/reparations/workshopværksted fx ved
genbrugspladsen

Fx bytteapp
Fx center med genbrugsbutikker
Bestillerordning henter materialer til direkte genbrug

Generel øget genbrug

Mere samarbejde med borgerne, kommuner
imellem, regionalt, virksomheder, skoler osv, så
vi alle går i samme retning

Få ressourcekoordinatorer fx aktive
beboere/viceværter
Påvirke producenter og butikker til at
vælge emballager, som kan
genanvendes, eller at de undlader
bestemte typer emballage

Temaposer, fx indsamling af bøger, tøj på et bestemt tidspunkt. Ryd op
event, hvor vi sørger for, at de ting, der indsamles, genanvendes
Viceværter ansættes halvdags kommunalt og halvdags i boligforeninger
eller andre steder med affaldssortering

Påvirke producenter til at emballage
mærkes, så emballager bliver
nemmere at sortere
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Emne: Indsamling og håndtering
Indsamling
Input til overordnet mål
Bæredygtig indsamling

Input til delmål
Indsamling ved husstande af flere affaldstyper fx: Farligt affald, glas, tekstiler

Input til initiativer

Renovationskøretøjer - fokus på ruteoptimering
Renovationskøretøjer - fokus på brændstof
Indsamlingsfrekvens: Flere fleksible indsamlingsordninger, fx at der kun
hentes affald, hvis afhentningen er bestilt.
Sortering i det offentlige rum
Sortering ved sommerhusene
Farligt affald

Samme muligheder for sortering som ved helårsbeboelse
Farligt affald afleveres separat

Fokus på affald til deponering fra
genbrugspladser
Affald til deponering fra byggeaffald

Bedre sortering, så mindre deponeres

Særligt fokus på mulighed for aflevering og
oplysning

Sikring af at deponeringsegnet affald ikke nedknuses til genanvendelse, men
deponeres
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Emne: Behandling og afsætning
Partnerskab og cirkulær økonomi
Input til overordnet mål
Partnerskaber/samarbejder, så der skabes bedre
afsætningsmuligheder
CØ tankegang skal dominere afsætning

Input til delmål
Øget kommunalt samarbejde, som
sikrer optimal afsætning

Sporbarhed

Krav om sporbarhed ved afsætning

Input til initiativer

Madaffald skal indsamles.
Tekstiler skal indsamles
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Emne: Yderligere fokusområder
Diverse
Input til overordnet mål
Terminologien skal generelt gentænkes fx
omtales affald som ressourcer

Input til delmål

Input til initiativer

Påvirke lovgivning

Påvirke fx pantsystem, mærkning af emballage, krav til
containerplads i bygningsreglementet
Kommunal mulighed for indsamling og håndtering fra
virksomheder

Fokus på bygge- og anlægsaffald

Fortsat mulighed for at eje og drifte kommunale
sorteringsanlæg
Bedre sorteringsmuligheder

Fokus på større byomdannelsesområder
Fokus på renoveringer
Mulighed for fælles sortering ved renovering

Affald fra virksomheder

Renovations mulighed for påvirkning i forhold til
forebyggelse og sortering
I forhold til borgere/andre kommuner

Deleøkonomi
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