Referat af borgermøde den 15. maj 2013 om ny affaldsplan i Hvidovre
Deltagere
Der deltog 36 borgere, og fra Hvidovre Kommune deltog vej- og parkchef samt fire
medarbejdere fra Affald & Genbrug, samt to medarbejdere fra Katzenmark (ref.).
Introduktion
Vej og Parkchefen introducerede aftenens emne og holdt et kort oplæg om, hvorfor det er
vigtigt at genbruge. På baggrund af lovgivningen har Hvidovre Kommune en målsætning
om at genanvende 50% af alt affald. Derfor vil den kommende affaldsplan sætte fokus på,
hvordan kommunen sammen med virksomheder og borgere kan sikre, at mere affald
bliver genanvendt frem for at blive sendt til forbrænding.
Et godt eksempel på et sådant tiltag er genbrugsbeholderne. I januar 2011 indledte
kommunen et forsøg med 400 grundejere, der modtog genbrugsbeholdere og skulle
sortere i fire fraktioner. Forsøget er gået rigtigt godt og ordningen skal nu udrulles til alle
husejere i Hvidovre Kommune startende i efteråret 2013.
Den nye affaldsplan kommer til at handle om, hvordan borgerne og kommunen kan blive
bedre til at ressourceudnytte, at genanvende mere og at skabe bedre kvalitet ved
genanvendelse. Formålet med borgermødet er at komme i dialog med borgerne og få
ideer til, hvordan man i kommunen kan blive bedre til at sortere affald.
Mødet lagde op til diskussioner ved små borde. Hvert bord fik stillet et spørgsmål ad
gangen, som blev diskuteret. Herefter blev det taget op i plenum.
Spørgsmål 1
Hvordan bliver vi bedre til at sortere?
Her kom mange gode forslag i de enkelte grupper.
- sortér det grønne affald fra og smid det i kompostbeholderen
- mulighed for at aflevere elektronik sammen med storskrald
- bedre indsamling af pap
- de nye genbrugsbeholdere skal indeholde mulighed for sortering i hård og blød plast
- etablering af nærgenbrugsstationer, som små affalds-øer, så det er nemmere at komme
af med affald
- mere information om, hvordan man sorterer - især blev sorteringsvejledninger efterlyst
- vejning af dagrenovation og betaling pr. kg
Spørgsmål 2
Skal der sorteres mere i den enkelte husstand, og er der behov for flere beholdere?
Flere påpeger, at det skal være nemt og attraktivt at sortere korrekt, og at der skal være et
incitament til at gøre det, fx økonomi. Det betyder også noget for borgerne, at
genbrugsbeholderne er flotte og diskrete, og der skal også tænkes i at lave
nærgenbrugspladser, hvor man fx skal kunne komme af med pap. Det foreslås også, at
der lægges pres på producenterne, så de bliver bedre til at lave mindre emballage eller
lave en ordning med dem om tilbagelevering af emballagen. Det er vigtigt med information,
når de nye genbrugsbeholdere kommer ud til borgerne, og i dette materiale må der også
gerne lægges vægt på, hvordan man finder på løsninger til at sortere i køkkenet. Der er
også et ønske om at kunne sortere det grønne affald fra. Det påpeges, at hvis der oftere

blev samlet ind til storskrald, og hvis der var pant på alle dåser, ville det medføre en bedre
sortering.
Spørgsmål 3
Skal det være nemmere at komme af med affald i nærområderne, og hvad skal man
kunne komme af med?
Deltagerne vil gerne bruge genbrugspladsen til at aflevere affald, men der var et ønske om
længere åbningstider. Det påpeges også, at der er svært at komme på genbrugspladsen,
når man ikke har bil. Derfor er mange enige om, at en det ville være en god ide med
nærgenbrugspladser placeret i nærheden af fx indkøbssteder. Det bliver forslået, at man
skal kunne komme af med: pap, elektronik, ruder, spejle og el-sparepærer. Det bliver også
foreslået, at man kunne få en mobil affaldsstation, der kunne køre rundt i byen og opsamle
affald. Hvis man fik en nærgenbrugsplads, kunne der fx også afhentes færre fraktioner til
storskrald.
Spørgsmål 4
Hvordan får vi brugt Genbrugshallen mere?
Her var forslag om, at genbrugshallen skal holde åben flere dage om måneden og evt.
længere. Det foreslås, at man måske kunne etablere en ringeordning, hvor man fx ville
kunne få afhentet sin sofa på sin bopæl. Man har brug for mere information om, hvordan
man bruger genbrugshallen.
Spørgsmål 5
Hvad kan kommunen gøre for at sikre en bedre sortering?
Der blev givet udtryk for, at sortering af affald handler om holdningsændring blandt
borgerne. Det kræver, at man bliver klædt godt på gennem god formidling om, hvordan
man håndterer de nye beholdere, og hvor man kan komme af med det resterende affald.
Der skal reklameres mere for storskraldsordningen og genbrugshallen. Det foreslås også,
at der skal undervises mere i korrekt håndtering af affald, som man fx gør på
Spildevandscenteret.
Spørgsmål 6
Hvordan kan kommunen informere?
Kommunen kan blive bedre til at informere borgerne om sortering af affald ved at
offentliggøre data om indsamlingen af affald - det skal kunne ses, at det batter noget, at
man sorterer sit affald. Kommunen kunne i højere grad også bruge hjemmesiden evt. i
kombination med apps. Borgerne vil gerne det personlige samarbejde, hvorfor det evt.
kunne være en idé, at man fik en hilsen fra renovationsfirmaet om, om man havde sorteret
korrekt.
Afrunding
De vigtigste ting, der blev diskuteret på borgermødet, var for borgerne, at man fik mere
information, om hvad der sker på affaldsområdet, inden de endelige beslutninger bliver
truffet. Man vil gerne i direkte dialog med politikerne og diskutere priser og ordninger.
Information om affald skal være let tilgængelig for alle, så hjemmesiden er god, men det er
også vigtigt, at man kan finde information andre steder, som fx på biblioteket.
Prisen er også meget vigtig for borgerne, da det er et incitament til at sortere mere.

Eventuelt
Det blev diskuteret, hvem der ejer det, man sætter ud til storskrald, og om det er tyveri,
hvis det forsvinder. Der opfordres til, at borgerne udviser forsigtighed ved fx fotografering
af tyveriet med henblik på anmeldelse til politiet.
Der blev udtrykt bekymring for, hvordan de kommende beholdere skal placeres, hvordan
de skal vaskes og håndteres, hvordan adgangsvejene skal være og hvordan man sikrer
information, så også ældre og folk uden pc har adgang til materialet.
Det videre arbejde
De mange gode pointer bliver sammen med det øvrige materiale samlet og indgår i
kommunens videre arbejde med affaldsplanen. Affaldsplanen sendes i høring sidst på året
i 2013.

