Perspektivnotat for Serviceområde 07 Renovation
Faktabeskrivelse
Genbrug og Affald varetager indsamling af dagrenovation, papir, pap, glas, problemaffald, storskrald ved private husstande i kommunen, herunder også indsamling ved etageboliger. Desuden
varetages drift af kommunens 9 genbrugspladser, en genbrugsbutik samt planlægning og udarbejdelse af affaldsplan og regulativer for erhverv og private husstande. Afdelingen står også for undervisning af børn og skoleelever samt for information til borgerne, hvor der fokuseres på affald
som en ressource.
Der knytter sig følgende tal og fakta til opgaverne:










Der indsamles dagrenovation (brændbart og papir) ved 40.917 boliger (70% enfamiliehuse
og 30% etageboliger)
I dagrenovationsordningen er der 58.581 aktive brændbar/papirbeholdere
Alle parcel- og rækkehuse har mulighed for en problemaffaldskasse
Der er opstillet 410 glascontainere centralt i kommunen, heraf er 64 nedgravede
Der er etableret 561 nedgravede beholdere ved boligselskaberne
1.028.934 tømning af beholdere i 2018
Genbrugspladserne besøges ca. 400.000 gange om året
Erhverv besøgte kommunens genbrugspladser 6.094 gange i 2018
Affaldsskolen havde i 2018 ialt 988 elever igennem undervisningen fordelt på 46 klasser.

Fremtidsperspektiver
Der arbejdes fortsat med at begrænse affaldsmængderne. Helt undgå affald kan vi dog ikke. Fokus
flytter sig til at betragte affald som en ressource, hvor vi hele tiden skal være opmærksomme på,
hvordan vi bedst udnytter affaldet, enten ved genbrug, ved genanvendelse eller som energikilde.

Affaldsplanen
Den næste nationale affaldsplan forventes klar i 2020. Det nationale mål om 50 % genanvendelse
af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne i 2022 vil gælde til affaldsplanen er klar. I den næste nationale affaldsplan vil de nye EU-krav blive implementeret. I den
forbindelse indføres nye målemetoder for genanvendelsesprocenterne, samtidig med at kravene til
genanvendelse af affald stiger til 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035.
Udarbejdelsen af en lokal affaldsplan for Herning Kommune igangsættes, når den nationale affaldsplan foreligger. I den mellemliggende periode arbejdes der videre med de allerede igangsatte
tiltag, og der sættes mere fokus på minimering af affaldsmængden.

Dagrenovationsordningen
I 2019 udbydes indsamlingen af dagrenovation og indkøb af nye beholdere. I den forbindelse ændres i de indsamlede fraktioner, således at genanvendelsesprocenten øges. Der fastholdes to affaldsbeholdere ved husstandene, hvor beholderne to-deles, så der i alt bliver plads til fire fraktioner. Modellen for affaldssorteringen følger AFLDs anbefaling og er dermed et skridt på vejen til en
ensretning af de kommunale indsamlingsordninger. Mulighederne for alternative drivmidler til
renovationsbiler afprøves ved option i udbuddet. Den nye renovationsordning forventes ibrugtaget
1. oktober 2020, som optakt hertil skal der ske en tydelig og nærværende information til borgerne.
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Borgerinddragelse og information
Det er vigtigt, at børnene lærer at passe på vores ressourcer. Erfaringerne viser desuden, at børnene er gode ambassadører for at bringe ny viden og gode vaner om genbrug og affaldssortering
ind i hjemmene.
Der vil være særlig fokus på den tværfaglige undervisning i Løvbakkerne, hvor Affaldsskolen vil lave fælles forløb sammen med Natur og Grønne Områder, Børn og Unge samt Herning Vand. Samtidig vil der stadig gennemføres rundvisninger på genbrugspladserne og Genbrug og Affald vil deltage i forskellige borgerrettede arrangementer som fx Grøn inspirationsdag.

Genbrugspladserne
Genbrugspladsen Nederkærgård i Herning er med ca. 260.000 besøgende om året Herning Kommunes største og mest besøgte genbrugsplads. Pladsen er nedslidt, og for at imødekomme tidens
krav til en borger- og erhvervsvenlig genbrugsplads er der igangsat en opgradering af pladsen.
Den nye plads forventes åbnet primo april 2020.
Samtidig åbnes en ny genbrugsbutik, som skal fremme genbrug og kan drives som en socialøkonomisk virksomhed. Butikken skal sælge genbrugelige effekter, som borgerne afleverer på genbrugspladsen.
Der forventes at blive implementeret en ny struktur for de borgerdrevne genbrugspladser. Fokusugerne på genbrugspladserne fortsætter, hvor borgerne vejledes om bestemte affaldsfraktioner.

Affaldsselskaberne AFLD og Energnist
Herning Kommune er medejer af det fælleskommunale affaldsselskab AFLD, hvortil Herning Kommune har kompetenceoverdraget afsætningen af affaldet fra genbrugspladserne.
Herning Kommune vil sammen med ejerkommunerne i det fælleskommunale selskab Energnist
drøfte fremtidig kapacitetstilpasning vedr. forbrænding.
Herning Kommune er en engageret samarbejdspartner på de forskellige niveauer med såvel AFLD, Energnist og de øvrige ejerkommuner.

Økonomi
1.000 kr., 2019-priser

Funktion
01 38 60
01 38 61
01 38 62
01 38 63
01 38 64
01 38 65
01 38 66
I alt

Funktionstekst
Generel administration
Ordninger for dagrenovation – restaffald
Ordninger for storskrald og haveaffald
Ordninger for glas, papir og pap
Ordninger for farligt affald
Genbrugsstationer
Øvrige ordninger og anlæg

Regnskab
2018

Budget
2019

Budgetforslag
2020
(foreløbig)

-1.848

1.299

1.233

3.474
-371
-2.018
251
-13.952
953
-13.511

6.681
323
-242
150
-12.538
101
-4.226

9.239
323
-242
150
-11.280
101
-476

Note: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra den angivne total.
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Moderniserings- og effektiviseringsmuligheder
Ved indførelsen af ny dagrenovationsordning og herunder nye sorterings-fraktioner vil der være
særlig fokus på information til borgerne. Her anvendes flere forskellige informationskanaler med
særligt fokus på digital kommunikation, hvor der blandt andet arbejdes med små egenproduktioner
af animationsvideoer. Muligheder for alternative drivmidler til renovationsbiler undersøges i udbuddet.
Vi deltager i et EU-projektet ”SynchroniCity” (Smart City-projekt) om bedre udnyttelse af data. Projektet foregår i samarbejde med virksomheden Waste-Hero fra Birk, hvor der i projektet blandt andet arbejdes med sensorer i glascontainere.
Etablering af en genbrugsbutik på genbrugspladsen kan fremme direkte genbrug og dermed minimere affaldsmængden. Samtidig med at butikken giver beskæftigelsesmuligheder for medarbejdere, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
Der arbejdes med nye undervisningsformer og større tværfaglighed i det nye undervisningslokale i
Løvbakkerne, hvor digitale platformer kommer mere i fokus.
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