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 samt planlægning og udarbejdelse af affaldsplan
og regulativer for erhverv og private husstande. Undervisning af skoleelever samt information til
borgerne er også en væsentlig opgave i forhold til at betragte og håndtere affaldet som en ressource.
Der knytter sig følgende tal og fakta til opgaverne:
 Der indsamles dagrenovation (brændbart og papir) ved 40.619 boliger (70% enfamiliehuse
og 30% etageboliger)
 I dagrenovationsordningen er der 58.295 aktive brændbar/papirbeholdere
 Alle parcel- og rækkehuse har mulighed for en problemaffaldskasse
 Der er opstillet 409 glascontainere centralt i kommunen, heraf er 38 nedgravede
 Der er opstillet 21 papcontainere centralt i kommunen
 Der er etableret 529 nedgravede beholdere ved boligselskaberne
 Der tømmes 842.900 beholdere til brændbar og 182.785 beholdere til papir
 Genbrugspladserne besøges ca. 400.000 gange
 Erhverv besøger kommunens genbrugspladser 6.320 gange
Renovationsområdet har en fornuftig økonomi og derfor er taksterne nedsat. Der vil fortsat være
fokus på at nedsætte taksterne yderligere, hvis det viser sig muligt.

Fremtidsperspektiver
Renovationsområdet er takstfinansieret og drives i henhold til ”hvile i sig selv princippet”. Det betyder, at regnskabet inden for en 5 årig periode skal hvile i sig selv.

Affaldshåndteringsplanen
Den seneste Affaldshåndteringsplan er udarbejdet i 2015. De nye nationale affaldsmål afventes,
og Affaldshåndteringsplanen forventes opdateret i 2019. Mange af de allerede igangsatte tiltag forventes videreført i den nye Affaldshåndteringsplan, hvor der i højere grad vil blive sat fokus på
minimering af affaldsmængden.

Dagrenovationsordningen
I 2018 skal indsamlingen af dagrenovation og indkøb af nye beholdere udbydes. I den forbindelse
skal der ændres i de indsamlede fraktioner, således at genanvendelsesprocenten kan øges. Resultaterne fra forsøget i Vildbjerg samt erfaringer fra andre kommuner inddrages i beslutningen om
den nye ordning. Der skal samtidig tages stilling til evt. særlige krav til renovationsbiler. Den nye
renovationsordning ibrugtages 1. juni 2019, som optakt hertil skal der ske en tydelig og nærværende information til borgerne.

Borgerinddragelse og information
Affaldsskolen underviser skolebørn og viser rundt på genbrugspladsen. Hen over året deltager Affaldsskolen i forskellige arrangementer, hvor borgerne kan få vejledning om kommunens affaldsordninger. Dette suppleres med undervisning i det nye lokale i Løvbakkerne, hvor undervisningen
tilrettelægges i samarbejde med Natur og Grønne Områder samt Børn og Unge.

Der arbejdes løbende med at gøre Genbrug og Affald mere synlig, for dermed at anspore borgerne
til at blive mere bevidste omkring affald og genanvendelse.

Genbrugspladserne
På genbrugspladserne vil der fortsat blive arbejdet på at øge borgerservicen gennem kompetenceudvikling af pladspersonalet. Hen over året afholdes fokusuger på genbrugspladserne, hvor der
sættes fokus på vejledning til borgerne omkring bestemte affaldsfraktioner.
Opgradering af Nederkærgård samt etableringen af en genbrugsbutik færdiggøres ultimo 2019.
De øvrige genbrugspladser analyseres i 2018, og evt. ændringer forventes implementeret i 2019.

Affaldsselskaberne AFLD og Energnist
Herning Kommune er medejer af det fælleskommunale affaldsselskab AFLD. Herning Kommune
har kompetenceoverdraget afsætningen af de genanvendelige materialer. AFLD administrerer også afsætningen af deponiaffald fra kommunens genbrugspladser. Samarbejdet evalueres i løbet af
2018, hvilket kan betyde justeringer i 2019.
I 2018 vil Herning Kommune, sammen med ejerkommunerne i det fælleskommunale selskab
Energnist, drøfte fremtidig kapacitetstilpasning vedr. forbrænding. Tidshorisonten afhænger af omfanget af kapacitetstilpasning.

Nøgletal
Renovationsgebyret i 2019 for en alm. husstand i Herning Kommune er 1.911,25 kr. inkl. moms.
Pris
240 l. beholder til brændbart / tømning hver 2. uge
240 l. beholder til papir/ tømning hver 8 uge
Fællesudgifter pr. bolig
Øvrige ordninger pr. bolig

911,25 kr. inkl. moms
181,25 kr. inkl. moms
96,25 kr. inkl. moms
722,50 kr. inkl. moms

Økonomi
1.000 kr., 2018-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
2017

Budget
2018

Budgetforslag
2019
(foreløbig)

-1.241

1.146

1.143

-2.561
-188
-2.298
-717
-12.507
-430
-19.942

-1.851
-371
359
-137
-2.791
-455
-4.100

-1.851
-370
360
-136
-2.796
-455
-4.105

Note: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra den angivne total.

Moderniserings- og effektiviseringsmuligheder
I forbindelse med indførelse af ny dagrenovationsordning og herunder evt. nye sorteringsfraktioner vil der være særlig fokus på informationen til borgerne. Her arbejdes med flere
forskellige informationskanaler særligt via digital kommunikation.
Muligheder for alternative drivmidler til renovationsbiler undersøges inden udbuddet.

Der laves forsøg med sensorer i glas-containere med henblik på en effektivisering af tømningsfrekvensen.
Etablering af en genbrugsbutik kan fremme direkte genbrug og dermed minimere affaldsmængden.
Der er løbende fokus på udvikling af IT- og selvbetjeningsløsninger, som kan gøre opgaverne nemmere og borgerne mere selvhjulpne.
Boligselskaberne, skolerne, plejeboligerne m.fl. opfordres til at etablere nedgravede affaldsbeholdere, som rummer mere og dermed giver færre tømninger, samtidig med at de
æstetisk nemmere kan indpasses i omgivelserne og begrænse lugtgener, særligt i sommerperioden.

