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Godkendelse af status og tidsplan for Affaldsplan 2020
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen er i færd med at udarbejde en ny affaldsplan, som forventes vedtaget i 2020,
og som skal gælde i en 12-årig periode.
Der har været afholdt tre kickoffmøder for at få inspiration til indhold og fokus i planen. Den 31. januar 2019
var der møde med repræsentanter fra interne parter fra forskellige divisioner, funktioner og afsnit i Miljø- og
Energiforvaltningen/Aalborg Forsyning. Den 12. februar 2019 var der kickoff møde med indbudte
repræsentanter fra samråd, grundejerforeninger, Ngo'er iværksættere, boligforeninger mm., og den 9. maj
2019 var der møde med affaldsmedarbejdere i de 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. Essensen fra de tre kickoffmøder er sammenfattet i det medsendte

notat.
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
Opsamling på kickoffmøder er medsendt som bilag til denne indstilling, og vil indgå som input til
udarbejdelsen af den nye affaldsplan.

Lovgrundlag, Verdensmål, Aalborgs DNA og bæredygtighed
Lovgrundlaget for den kommunale affaldshåndteringsplan er Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse
om affald nr. 1759 af 27. december 2018). Af affaldsbekendtgørelsen fremgår, at kommuner skal
udarbejde en plan hvert sjette år, og hvilke elementer planen som minimum skal indeholde.
Miljøstyrelsen udarbejder en national affaldsplan, som forventes i 2020. Udarbejdelsen af denne plan
foregår således parallelt med Aalborg Kommunes affaldsplan. Som udgangspunkt skal de kommunale
planer tage udgangspunkt i den nationale affaldsplan, og forvaltningen vil derfor følge Miljøstyrelsens
arbejde tæt. Desuden har Miljøstyrelsen udmeldt, at der arbejdes på branchefælles standarder for
indsamling og sortering af husholdningsaffald, samt en revideret affaldsbekendtgørelse.
EU's affaldsdirektiv fra maj 2018, som bygger på Kommissionens pakke om cirkulær økonomi fra 2015,
indeholder bl.a. nedenstående mål
Mål for genanvendelse
2025 – 55%
2030 – 60%
2035 – 65%

Øvrige mål
2023 Indsamling af madaffald
2025 Indsamling af tekstiler
2025 Producentansvar på emballage
Øget fokus på affaldsforebyggelse

Mål for deponi
2035 – 10%

Affaldsplanen skal medvirke til en mere bæredygtig udvikling både lokalt og globalt. Fundamentet for denne
udvikling er bl.a. baseret på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, som verdens lande vedtog på FN’s
topmøde i september 2015.
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På affaldsområdet kommer FN’s Verdensmål nr. 12, som handler om ansvarligt forbrug og produktion, til at
spille en væsentlig rolle. Under dette mål er bl.a. følgende delmål:

Målet om at reducere mængden af affald og genbruge mere

Målet om at alle har den forståelse, der skal til, for at leve bæredygtigt
 Målet om at kemikalier og affald håndteres ansvarligt.
Ud over mål 12 har også flere af de andre verdensmål indflydelse på affaldshåndteringen, eksempelvis
uddannelse (mål 4), Bæredygtig energi (mål 7) forbrug (mål 8), bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11)
og partnerskaber (mål 17).
Byrådet har besluttet, at der skal arbejdes strategisk med Verdensmålene i Aalborg Kommune, og
verdensmålene er eksempelvis indarbejdet i Planstrategien og Erhvervsstrategien, og danner udgangspunkt
for Bæredygtighedsstrategien. Mange af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er allerede indeholdt i
Miljø- og Energiforvaltningens politik og strategi, og der vil fortsat blive arbejdet med verdensmålene, så
verdensmål bliver hverdagsmål i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2019 understøtter mål 12 ved at have en vision om, at
håndtering af affald skal ske med brug af bedst tilgængelige teknologi, og at der skal værnes om og spares
på jordens ressourcer, og at affald skal begrænses og håndteres i lukkede kredsløb.
Pejlemærke 4 i Aalborgs DNA som handler om grøn balance. Dvs., at vi tænker i løsninger, der rækker ind i
fremtiden og foregriber klima- og miljøudfordringer. Vi er i førersædet, når det gælder om at tænke og handle
bæredygtigt, og vi skaber en kommune, hvor fremtidige generationer nyder godt af de smarte valg, vi træffer
i dag.
Affaldsplanen tager udgangspunkt i ovenstående planer og visioner for dels at fremme miljøbevidst og
bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling, og dels at skabe helhedsløsninger, der opfylder
samfundets behov for fornyelse, tryghed og sikker drift. Affaldshåndteringen skal sikre en bæredygtig

materialehåndtering, så ressourcerne bliver i kredsløbet så længe som muligt.
Affaldsplanen er en rammeplan
Affaldsplanen skal betragtes som en rammeplan. Det er således en plan, der udstikker mål og rammer for,
hvilken retning affaldsområdet skal udvikle sig i den kommende 12-årige planperiode - med særlig fokus på
de første år. Samtidig skal planen give mulighed for fortsat innovation i planperioden i takt med udviklingen i
samfundet og de teknologiske muligheder.
Eksempelvis vil de mange forslag til initiativer fra kickoffmøderne ikke blive beskrevet detaljeret i planen,
men derimod i overordnede temaer, som skal detailplanlægges i planperioden. Ifølge
kompetencedelegationen hører en konkretisering af de grundlæggende beslutninger i affaldsplanen under
Miljø- og Energiudvalgets kompetence, og udvalget vil derfor i løbet af planperioden skulle tage beslutning
om implementering af forskellige tiltag, hvor temaet er indeholdt i affaldsplanen

Status for Aalborg uden affald

Som en del af den kommende affaldsplan skal der indgå en status for initiativerne i den gældende
affaldsplan. I Aalborg uden Affald, som er den gældende affaldsplan for Aalborg Kommune, er der
opstillet en række målsætninger og initiativer, som skulle gennemføres i planperioden. Status for de
enkelte tiltag er beskrevet i det medsendte notat.
Kun tre emner er ikke helt gennemført som planlagt. Det første er på øget fokus på, hvad der afleveres
til deponi, her har der været fokus, men området skal skærpes. Det andet er digitale løsninger på
genbrugspladser, som er ikke gennemført, men vil indgå som et element i fremtidens genbrugsplads i
den kommende plan. Det tredje er et mål om at kunne finansiere anlægstunge affaldsløsninger, som
kunne finansieres via driften, men en nærmere analyse viste, at det ikke var muligt lovgivningsmæssigt.
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Tema- og principdrøftelser i Miljø- og Energiudvalget

Affaldsplanen skal ifølge tidsplanen godkendes i 2020. Miljø- og Energiudvalget vil løbende blive
orienteret om planarbejdet, og der vil løbende være tema- og principdrøftelser i udvalget i perioden
2019-2020 jf. den medsendte tidsplan.
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Bilag:
Tidsplan for Affaldsplan
Opsamling af temaer til Affaldsplan
Status på målsætninger i Aalborg uden Affald
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