PERSPEKTIVNOTAT – BUDGET 2017-2020

Serviceområde 07 Renovation
Faktabeskrivelse
Serviceområdet indgår som en del af Teknik- og miljøforvaltningen Herning kommune.
Området omfatter indsamling af dagrenovation, papir, pap, glas, problemaffald, storskrald ved
private husstande i kommunen, herunder også indsamling ved etageboliger. Derudover drift af
kommunens 9 genbrugspladser samt planlægning og udarbejdelse af affaldsplan og regulativer for
erhverv og private husstande.
Fakta er:
 Der indsamles dagrenovation (brændbart og papir) ved 39.197 boliger (70% enfamiliehuse
og 30% etageboliger).
 I dagrenovationsordningen er der 58.065 aktive brændbar/papirbeholdere.
 Alle parcel- og rækkehuse har en problemaffaldskasse.
 Der er opstillet 410 glascontainere på centrale placeringer i kommunen.
 Der er opstillet 17 papcontainere på centrale placeringer i kommunen.
 Der er etableret 255 nedgravede beholdere ved boligselskaberne.
 Der er tømt 867.848 beholdere til brændbar og 186.507 beholdere til papir i 2015.
 Genbrugspladserne blev besøgt i alt 365.546 gange i 2015.
 5.256 erhverv har haft adgang til kommunens genbrugspladser i 2015.
 4.100 erhverv er opkrævet administrationsgebyr for erhverv i 2015.

Fremtidsperspektiver
Renovationsområdet er takstfinansieret og drives i henhold til ”hvile i sig selv princippet”. Det
betyder, at regnskabet inden for en ca. 5 årig periode skal gå i nul eller hvile i sig selv.
Affaldshåndteringsplanen
Der arbejdes videre med implementeringen af de tiltag, der er skitseret i Herning Kommunes
affaldshåndteringsplan 2015-2024. I 2018/2019 er det planlagt, at der skal indføres
husstandsindsamling af metal. I den forbindelse skal alle husstande have en ny 2-delt beholder til
henholdsvis papir og metal. Erfaringer fra et forsøgsområde skal inddrages i ordningen. Forsøget
skal foregå i et afgrænset boligområde i perioden 2017/2018.
Teknologisk robot-projekt
Herning Kommune har sammen med Teknologisk Institut, AFLD og Nomi fået tildelt et beløb fra
Miljøstyrelsen til projektet ”Udvikling af avanceret sensor og robot-teknologi til optimeret sortering
af tørt husholdningsaffald”.
Formålet er at udvikle bedre sortering af affald ved brug af sensorer og robot-teknologi.
Borgerinddragelse og information
Skoletjenesten vil løbende blive udviklet, og der vil være deltagelse i forskellige arrangementer,
hvor Genbrug og Affald vil stå til rådighed med vejledning om kommunens affaldsordninger.

Der vil blive arbejdet målrettet på at gøre Genbrugs- og Affaldsområdet mere synligt, for dermed at
anspore borgerne til at blive mere bevidst omkring affald, eks. Gennem formidlingen på ”Løvbakke
Natur og Læringscenter”.
Genbrugspladserne
På genbrugspladserne vil der fortsat blive arbejdet på at øge borgerservicen gennem
kompetenceudvikling af pladspersonalet. Hen over året vil der være fokusuger på
genbrugspladserne, hvor der sættes fokus på vejledning til borgerne omkring bestemte
affaldsfraktioner.
Arbejdet med opgradering af Nederkærgård til en mere tidsvarende og moderne genbrugsplads
fortsætter i 2017.
Affaldsselskabet AFLD er dannet
Herning Kommune er medejer af AFLD, som er en fusion mellem de to fælles kommunale
selskaber Østdeponi og ESØ. Herning Kommune har kompetenceoverdraget afsætningen af de
genanvendelige materialer. AFLD administrerer også afsætningen af deponiaffald fra kommunens
genbrugspladser.
Fusionen skal evalueres i løbet af 2017.
Digitalisering
Der er udviklet en dankortløsning i forhold til salg af materialer på genbrugspladserne. Løsningen
skal videreudvikles, så det bliver muligt at benytte mobile Pay.
En digital løsning vedrørende borgernes brug af sækkemærker er under vejs.
Mulighedskataloget
Området er takstfinansieret og indgår derfor ikke i arbejdet med mulighedskataloget.

Nøgletal
Renovationsgebyret i 2016 for en alm. husstand i Herning Kommune er 1.986,25 kr. inkl. moms.
Den totale mængde affald der er håndteret i 2015:

Genanvendelse
Forbrænding:
Deponi:
Specialbehandling:
--------SUM:

34678 ton
23100 ton
1214 ton
187 ton
--------------------59179 ton

58.6 %
39.03 %
2.05 %
0.32 %
-------------------

Økonomi
Tabel 1: Regnskab 2014 – 2015, budget 2016 og budgetforslag 2017 i 2016- priser (mio. kr.)

1.000 kr., 2016-priser
01.38.60
01.38.61
01.38.62
01.38.63
01.38.64
01.38.65
01.38.66

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 Regnskab
2015
2014
-1.725
-3.245
-1.888
-1.237
-1.206
-4.653
-1.229

-1.591
-4.640
-1.365
-1.425
-1.299
-8.904
-1.031

Budget
2016

Budgetforslag
2017
(foreløbig)

413
-1.147
-236
-216
-91
-1.148
-1.075

426
--1.138
-229
-206
-82
-1.090
-1.070

I alt
-15.183
-20.255
-3.500
Note: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra den angivne total.

-3.389

Effektiviseringsmuligheder samt status på udmøntning af budget 2016
Effektiviseringsmuligheder:


Løbende udvikling af It-løsninger, selvbetjeningsløsninger



Nedgravede affaldsbeholdere (større volumen giver færre tømninger og dermed en
økonomisk og miljømæssig besparelse)



Afholdelse af fokusuger på genbrugspladserne (ekstra indsats/bemanding giver bedre
sortering og mindre behandlingsudgift)



Følger markedet for afsætning af affaldet



Følger den teknologiske udvikling omkring centralsortering, robotteknologi og mulige
metoder til udsortering af organisk affald

Udmøntning af budget 2016:


Forsøgsordning/tørt emballageaffald fra husholdninger – er under planlægning. Der er
endnu ikke udpeget et forsøgsområde.



Flere boligselskaber har planlagt at etablere nedgravede løsninger i år. Der er gennemført
et fælles udbud for nedgravede løsninger ved alle skoler, som er gået i gang.



Ensretning af storskraldsordningen ved etageboliger afprøves i øjeblikket ved 2 forskellige
boligselskaber. Der er planlagt et informationsmøde for inspektørerne i april, og det
forventes at der i løbet af efteråret kan implementeres det nye koncept ved alle
boligselskaber.



Åbningstider på genbrugspladserne er blevet vurderet, og der er lagt en sag frem til politisk
behandling



Forløbet for kompetenceløft af medarbejderne på genbrugspladserne er under overvejelse



Planlægning af opgradering af Nederkærgård igangsættes i efteråret



Planlægning af en genbrugsplads i Sunds området er i gang.



Opstart af fællesforening der skal stå for afhentning af genbrugsting på genbrugspladserne
er planlagt med opstart før sommerferien 2016. Der afholdes informationsmøde i april.



Skoletjenesten udvikles løbende. Undervisningsrum på Nederkærgård færdiggøres, og der
skal bidrages med input til Løvbakke Natur- og Læringscenter.



Der planlægges små events på Nederkærgård, og deltagelse i Grøn inspirationsdag.
Første event på Nederkærgård er i påsken.

