Bilag: Ny renovationsordning - supplerende forslag
Renovationsbiler:
•
•

Fastholde dieselbiler med option på el- eller gasdrevne renovationsbiler samt på
dieselbiler med el-dreven lift og komprimator
anbefaling om fastholdelse af vejning af affaldet ved tømning

Beholdertype:
•

Farve:
o hvis begge beholdere udskiftes anbefales en koksgrå beholder, som er
mere neutral i bybilledet
o hvis den ene beholder genbruges anbefales en ny grøn beholder, så de
ligner hinanden mest muligt

•

Låg:
o der anbefales et to-delt låg, som er delt på midten og åbnes til siderne
(samme låg som i de gamle Herning-beholdere). Erfaringen er at disse låg
er de mest holdbare, samtidig med at lågene kan åbnes fra begge sider af
beholderen. Dette giver størst fleksibilitet for placering af beholderen, hvor
den kan stå hensigtsmæssigt både for borgeren og renovatøren.

•

Placering af beholdere:
ο det anbefales, at borgeren som udgangspunkt fortsat får afhentet
affaldsbeholderen på standplads.
ο Den nuværende rabatpris for skel-ordningen anbefales fjernet, da der ikke
forventes væsentlig forskel i pris mellem standplads og skel.
ο Hvis ikke adgangsforholdene overholder Arbejdstilsynets regler, skal
borgeren selv køre beholderen ud til skel.

•

Størrelser:
ο Som standard stilles to 240 liters affaldsbeholdere til rådighed.
ο Såfremt en privat husstand har mere affald, kan man tilkøbe en ekstra 240
liters beholder.
ο Der er også mulighed for at tilkøbe ekstra tømning af beholder eller sække,
hvis der undtagelsesvis er et ekstra behov.
ο Boligforeninger eller flere husstande kan indgå i fælles affaldsordninger med
evt. større affaldsbeholdere.
ο Ved større mængder affald anbefales etablering af nedgravede løsninger.

Poser til organisk affald:
•

•
•

For at undgå tilsmudsede affaldsbeholdere anbefales udlevering af plastikposer til
indsamling af organisk affald. Erfaringer viser, at det i forbehandlingen af organisk
affald er lettes at frasortere plastikposer fremfor bioplast. Papirposer er ikke tætte
og kan medføre snavsede affaldsbeholdere.
Det anbefales, at ruller med poser udleveres ved husstandene med faste intervaller.
Renovatøren kan stå for udleveringen af poser, opgaven skal derfor indarbejdes i
kontrakten.

Affaldsstativer til indendørs brug:
• Der stilles ikke indendørs affaldsstativer til rådighed for de enkelte husstande, da
behov og ønsker vil være forskellige. Husstandene kan vælge og indkøbe disse i
byggemarkeder o.l.

Kontraktlængde:
•

Der anbefales en kontraktperiode på 4 år + mulighed for forlængelse i optil 2 år.

Tidsplan for ny renovationsordning
Drøftelse TMU

3. december 2018

Beslutning TMU

7. januar 2019

Godkendelse ØKE

14. januar 2019

Godkendelse Byråd

22. januar 2019

Udarbejdelse af udbudsmateriale:
• Husstandsindsamling
• Tømning af nedgravede containere
• Beholderindkøb

Februar-marts 2019

Udbud husstandsindsamling*

Ultimo marts 2019

Udbud tømning af nedgravede containere

Ultimo marts 2019

Frist for afgivelse af bud på
husstandsindsamling + nedgravede containere
Kontraktindgåelse

Ultimo juni 2019

Pt er der 15 måneders leveringstid på 2-kamre
renovationsbiler*

Dvs. senest 1. juli 2019

Udbud nye beholdere

Maj 2019

Frist for beholderudbud + kontraktindgåelse

Juni 2019

Udkørsel af nye beholdere**

Juli-september 2020

Ibrugtagning ny ordning

Oktober 2020

* På grund af lang leveringstid på renovationsbiler skal udbuddet udsendes 1,5 år før en
ny ordning igangsættes. Der er pt. 15 måneders leveringstid på to-kammer
renovationsbiler og forinden bestillingen skal udbudsrunden være gennemført og
kontrakten indgået. Såfremt denne tidsperiode afkortes, kan der være renovatører, som vil
undlade at byde på opgaven.
** Såvel beholder-udkørsel som ny mærkning og registrering af beholdere og hjemtagning
af gamle beholdere skal indgå som en del af beholder-udbuddet.

