Afprøvning af et nyt indsamlingssystem til husholdningsaffald i Vildbjerg.
Som I sikkert allerede ved, er jeg næstformand i Teknik- og Miljøudvalget i Herning
Kommune.
På vores møde mandag den 20. februar, skal vi beslutte at afprøve et nyt indsamlingssystem
i Vildbjerg.
Nedenstående er et kort resume af sagen, og for dem, der er mere interesseret, en længere
redegørelse.
Men tillad mig først at minde om, at der er opstillingsmøde og generalforsamling for
Vildbjerg Venstre på mandag den 20. februar kl. 19.00 i Vildbjerg Sports- og
Kulturcenter.
Den korte version:
I dag har vi 2 affaldscontainer ved hvert hus. En til papir og 1 til resten.
I forsøgsperioden skal vi også kun have 2 containere. 1 til vådt affald og 1 til tørt affald.
Det skal være enkelt for borgere i kommunen at sortere større mængder til genanvendelse. Derfor afprøves et indsamlingssystem i Vildbjerg, hvor det er kommunen, der tager ansvaret
for genanvendelsen, og hvor borgerne blot skal skelne mellem vådt affald og tørt affald. Det
tørre affald føres efterfølgende til et centralt sorteringsanlæg, hvor der sorteres. Det våde
affald føres til et behandlingsanlæg.
Jeg forestiller mig, at forsøgsperioden bliver fra maj til oktober i år.
Den lange version:
Herning Kommune har i dag et indsamlingssystem for genanvendelige materialer. Systemet
består af bringesystem for henholdsvis pap og glas til centralt opstillede containere og
henteordninger for papir, restaffald, problemaffald og storskrald. Derudover har borgerne
mulighed for at aflevere genanvendelige materialer på kommunens genbrugspladser.
For at nå regeringens målsætning om 50% genanvendelse af husholdningsaffald er det
nødvendigt at udvide indsamlingssystemer for genanvendelige materialer.
Herning Kommune har et ønske om, at det skal være så enkelt som muligt for borgerne i
kommunen at sortere større mængder til genanvendelse.
Det medfører et meget fleksibelt system, hvor der på sorteringsanlæggene kan udsorteres i
de fraktioner, der til enhver tid er mest efterspørgsel på. Man kan således omstille til
varierende fraktioner i afsætningsleddet, uden at skulle ud til borgerne og ændre i
sorteringskriterierne. Indsamlingen påvirkes ikke af nye krav til genanvendelse, da
kommunen sikrer, at dette sker i det efterfølgende sorteringsled. Samtidig er det meget enkelt
for borgerne kun at skulle skelne mellem tørt og vådt affald.
Det indebærer også, at borgerne kun skal have to beholdere stående (samt kasse til
problemaffald), men det er muligt efterfølgende på sorteringsanlæg at udsortere i et stort
antal genanvendelige fraktioner.
Forsøget ønskes udført hos 500 husstande i Vildbjerg, som har en forskellig
boligsammensætning. Forsøget kommer til at løbe over 6 måneder.
I forsøget benyttes borgernes eksisterende beholdere til hhv. papir og brændbart affald.
Projektet skal danne grundlag for at træffe beslutning om et fremtidigt indsamlingssystem i
Herning Kommune.
Tørt affald: Alt tørt affald, fx metal, plast, folier, tekstiler, glas, papir, pap og træemballager
Vådt affald: Alt affald der er vådt, en smule vådt eller indeholder madrester f. eks. organisk
affald, emballager af plast, metal og glas med indhold af fødevarerester.

Med venlig hilsen
Kent Falkenvig
Vildbjerg

