Infomøde om nyt affaldssystem
28/4 2021 kl 17-18.30
• Mødets program
• Velkommen v/ Michael Kristensen, fmd. Teknisk Udvalg
• Kort teknisk introduktion til mødedeltagere
• sluk mikrofon, kamera, skriv spørgsmål i chatten, brug
håndsoprækning

• Forslagets indhold og intentioner v/ Claus D. Thomsen
• Forståelses-spørgsmål fra borgere til det tekniske

• Øvrige tanker/synspunkter

• Til politikere
• Høringsfrist 10. maj – skriftlige indlæg

• Tak for i dag v/ Michael Kristensen

Forslag til Regulativ for
husholdningsaffald 2022 2031
En overordnet præsentation af det nye
affaldssystem, som regulativet beskriver i
detaljer

Indhold:
1. Det nuværende affaldssystem

• Affaldscenter Harpesdal, hvor der byttes, omlastes, forbehandles,
pakkes og deponeres

2. De 10 affaldsfraktioner
• Gælder hele landet

3. Det nye affaldssystem, hovedelementer
• De største ændringer
• Ny genbrugsplads

4. Det nye indsamlingssystem

• Indsamling med 2-kammer komprimatorvogne

5. Serviceniveau
6. Beholderrelaterede omkostninger
7. Det videre forløb i omorganiseringen

1. Det nuværende affaldssystem
• Indsamling af restaffald og batterier
• Indsamling af 3 affaldsfraktioner på
decentralt placerede genbrugsøer
• Storskraldsindsamling (ringeordning),
• 2 x årligt
• Indsamling 1. lørdag i måneden i
Nordby (Østre Ringvej)

• Affaldscenter Harpesdal

• Genbrugsplads med bytte-containere og
farligt affaldsmodtagelse
• Papir/pap-håndtering
• Omlastestation
• Deponi

2. De 10 affaldsfraktioner
Nuværende sortering

Fremtidens fraktioner

• Glas (genbrugsøer)

1.
2.
3.

• Papir (genbrugsøer)
• Pap (genbrugsøer)
• Metal (på genbrugsplads)
• Plast (forsøg på genbrugsplads)
• Batterier (på låg)
• Restaffald

Bioaffald
Farligt affald (i bred forstand)
Restaffald (det der ikke falder
ind under de andre fraktioner)
4. Drikke- og fødevarekartoner
5. Metalemballager
6. Plastemballager (hård plast)
7. Papir
8. Pap
9. Glas
10. Tekstil

3. Det nye affaldssystem, hovedelementer
• Indsamling af 8 affaldsfraktioner
• på ejendommen /i nærområdet
(inkl. tekstil og farligt affald)

• Indsamling af glas og pap

• decentralt placerede genbrugsøer

• Storskraldsindsamling (ringeordning)
• 4x årligt
• månedsindsamling i Nordby nedlægges

• Ny større genbrugsplads

• bedre udsorteringsmuligheder
• bytte-/salgshus og værksted
• forbedrede åbningstider

• Komposteringsanlæg

• opsamling haveaffald ved Nordby Varmeværk

De største forandringer
• Overgangen fra sækkestativ til beholdere på hjul
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Krav om befæstet standplads tæt ved vejskel
Tilkørselsvej og vendemulighed skal evt. forbedres og vedligeholdes
Skraldemanden skal bruge mere tid pr. adresse
Beholdere skal rengøres af grundejer

Indsamling på ejendom ændres til fælles opsamlingspladser
Fast månedsindsamling af storskrald i Nordby ophører
Åbningstiderne på genbrugspladsen forbedres
Komposteringsanlæg etableres
Store mængder flyttes fra forbrænding til genanvendelse

Ny genbrugsplads/ omlasteområde

Indsamling med 2-kammer komprimatorvogne
Hvorfor stor 2-kammer komprimatorvogn?

• Anvendelig, da kun lidt bredere end nuværende
indsamlingsvogne
• Kan indsamle 2 fraktioner på én gang (3 besøg/ adr. pr. md)
• Med rigtige tilkørselsforhold kan den betjene alle boligtyper
på samme tur
• En lille 2-kammervogn har lille kapacitet pr. affaldsfraktion
• En lille 2-kammervogn får meget tomkørsel
• En lille 2-kammervogn kan vælte, når den skal tømmes

Hvorfor ikke 1-kammer komprimatorvogne?

• Hver adresse skal besøges mindst 5-6 gange pr. md

4. Det nye indsamlingssystem
Huse i by/åben land

Udlagte sommerhusområder

Bioaffald/restaffald

hver 2. uge

Bioaffald/restaffald

Efter behov

Papir/

hver 4. uge

Efter behov

emballageaffald
Pap, glas
(genbrugsøer)

Papir/
emballageaffald

Efter behov

Pap, glas
(genbrugsøer)

Efter behov

Tekstil, Farligt affald
(storskraldsordning)

Mulighed 4 gange Tekstil, Farligt affald
(storskraldsordning)
årligt

Mulighed 4 gange
årligt

Opsamlingsplads Nordby, Åben alle dage
haveaffald

Opsamlingsplads Nordby,
haveaffald

Åben alle dage

Genbrugsplads

Genbrugsplads

Åben alle dage

Åben alle dage

5. Serviceniveau
Nuværende niveau

Fremtidige niveau

Pr. 4 uger: 110 liter papirsække

Pr. 4 uger: 3x240 liter plastbeholdere til
(byer/åben land)
Pr. 4 uger: ”uendeligt volumen” i beholdere i
sommerhusområder

• Ugeindsamling på ejendommen (alle
boligtyper), uanset beboet hele året eller ej
• Meget tomkørsel i sommerhusområder
• Papir, pap og glas skal afleveres på
miljøstationer
• Genbrugspladsens åbningstider ikke
tidssvarende

• Der tømmes efter behov

• Pap og glas til miljøstationer

• Genbrugsplads med bedre åbnings-tider og
flere sorteringsmuligheder

• SMS-/ kalenderordning til varsling af
indsamlingsdatoer mv.

6. Boligejeres beholderrelaterede omkostninger
Boliger ved offentlig vej

Boliger ved privat fællesvej/ privat
vej

Etablering af befæstet standplads

X

X

Etablering af befæstet adgangsvej

X

X

Evt. opgradering og vedligeholdelse
af tilkørselsvej

-

X

Evt. etablering/ opgradering og
vedligeholdelse af vendeplads

-

X

Beholderrengøring

X

X

Betaling af ny beholder ved
udskiftning

X

X

Mulighed for fælles udstyr

Mulighed for fælles udstyr

7. Det videre forløb
• Revision af regulativforslag og godkendelse (juni)
• Boligejeres arbejde med standpladser, tilkørselsveje og
vendemuligheder (juni – september)
• Indkøb og levering af 2-kammerbeholdere (september –
december)
• EU-udbud af drift af kommunale affaldsanlæg (juni –
oktober)
• Projektering og etablering af genbrugsplads/ omlasteområde
• Jord- og betonarbejderentreprise (juli – oktober)
• Bygningsentreprise (september – januar)

• Projektering og etablering af komposteringsanlæg (???)

