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Formål
I forbindelse med den nye affaldsplan ønsker By- og Teknikforvaltningen at blive klogere
på, hvordan kommunale institutioners miljøansvarlige synes, at affaldsforholdene er og få
bidrag til, hvordan de kan blive bedre i fremtiden.
Organiseringen på de enkelte institutioner
De miljøansvarlige fra de enkelte institutioner er meget engagerede på miljø- og
affaldsområdet i de respektive institutioner. Og affald er noget, der er meget af, og som
der bruges meget tid på. Derfor kom der mange forslag til, hvordan kommunen i
fællesskab med institutionerne kan lave nogle bedre løsninger i fremtiden.
De miljøansvarlige har generelt sat sig meget ind i korrekt håndtering af affald. Det er
forskelligt, i hvor stort omfang brugerne af institutionerne inddrages i affaldssorteringen.
Nogle steder er det meget, og der anvises med skiltning, mens det i andre institutioner er
nemmere at håndtere det selv. På børne- og ungdomsinstitutionerne bruger man
affaldssorteringen som et pædagogisk redskab.
De miljøansvarlige mener, at der er nok materiel på institutionerne, men at man gerne vil
have mere information om, om der er bedre og andre muligheder.
De fraktioner, man ikke kan komme af med ude på institutionerne, køres i privat bil ud på
genbrugspladsen.
Pladsproblemer
På nogle institutioner opleves det, at der er for lidt plads til flere forskellige beholdere til
affaldssortering. Det kan være et problem at opbevare og opmagasinere fx storskrald i
længere tid. Det er dog meget individuelt fra institution til institution, om behovet er der, for
mange andre steder har man plads nok til sortering af flere fraktioner.
Tømning
Nogle institutioner har problemer med afhentning. De miljøansvarlige påpegede, at man
skal holde øje med, om de forskellige beholdere bliver afhentet.
Flere miljøansvarlige siger, at det generelt er et problem at komme af med lysstofrør, da
de ikke kan komme af med dem i den almindelige affaldssortering. Skolerne har en

ordning gennem Hvidovre Kommune om afhentning af lysstofrør to gange om året. Andre
kender ikke en ordning, der kan bruges, hvorfor man ser sig nødsaget til at køre det på
genbrugspladsen i privatbil.
De miljøansvarlige ønsker at få et større overblik over, hvordan man kommer af med
fraktioner, som der ikke er meget af og derfor ikke skal hentes så tit som fx haveaffald eller
fraktioner, der er dyrt at komme af med, som fx glas. De ønsker en højere grad af
fleksibilitet, så de fx kan tilvælge fraktioner i perioder.
De miljøansvarlige vil gerne have et overblik over, hvem der henter hvad, også i tilfælde
af, at de har en fraktion, der kun skal hentes få gange om året. Derfor ønskes der en pjece
over mulige firmaer, der kan tage sig af de forskellige fraktioner.
Kommunikation med Hvidovre Kommune
Flere synes, at det er meget vanskeligt at komme i kontakt med Affald og Genbrug i
Hvidovre Kommune. De påpeger, at det var nemmere, da de havde en kontaktperson.
Hvis der sker noget nyt på affaldsområdet, vil man helst have orientering om det via mail.
Man vil ydermere gerne have en oversigt over, hvilke ordninger den enkelte institution er
tilknyttet.
Ved mødet ytredes der ønske om, at de miljøansvarlige gerne vil have klare retningslinjer
for, hvad man må og ikke må på affaldsområdet. Oplysningerne skal gives på en
overskuelig måde, sådan at de ikke skal læse for mange sider om hver enkelt fraktion.
En fremtidig bedre sortering
De miljøansvarlige er enige om, at der ikke er én bestemt måde, hvorpå man kan sikre en
bedre sortering i fremtiden. Det er meget individuelt, hvad der er bedst for den enkelte
institution. Nogle ønsker en pjece, så man kan forklare nyansatte om måden, man skal
sortere på. Andre mener, at det er vigtigt med en personlig kontakt med en medarbejder
fra kommunen, som kan hjælpe med at lave individuelle løsninger til institutionerne, da det
er meget forskelligt, hvilke behov og hvor megen plads der er.
De miljøansvarlige tror generelt ikke, at et økonomisk incitament vil få institutionerne til at
sortere bedre. Ej heller har de lyst til at komme med i forskellige ordninger såsom
ambassadørordninger, da det hurtigt bliver for bureaukratisk.
Generelt mener de, at det er svært at skabe mindre affald ude i institutionerne. Det blev
foreslået af en miljøansvarlig, at der kunne oprettes et fællesdepot med ting, som man
kunne låne af hinanden og dermed skabe mindre affald i fremtiden. Det foreslås også, at
der laves seniorordninger, hvor seniorerne kommer ud på institutionerne og reparerer ting.
Det er generelt noget, man ikke har tid til i det daglige, og denne løsning kunne betyde, at
man ville smide mindre ud.
Det blev påpeget, at man er bundet af indkøbsaftaler, som gør, at man pludselig står med
en masse affald efter nyankomne varer, og det kan være et stort problem.

