Erfaringer fra andre kommuner med genanvendelse af madaffald

NOTAT

Administrationen har i efteråret 2017 undersøgt andre kommuners
erfaringer med ordninger for genanvendelse af madaffald. Erfaringer er
indhentet fra Brøndby, Egedal, Frederiksberg, København, Rødovre,
Slagelse og Vejle ved kontakt til kommunerne, samt fra renovatøren for
Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk.

HVIDOVRE KOMMUNE

Tilfredshed
Generelt er kommunerne tilfredse med deres ordninger og oplyser, at de
generelt fungerer fint. Kommunerne har ikke nævnt utilfredshed fra
brugernes side, og ej heller nævnt øget omfang af klager.
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Gener
Ifølge de fleste kommuner opleves der ikke væsentlige problemer med
fluer, maddiker, lugt mv., hvis brugerne binder knuder på deres poser med
madaffald. Kommunerne uddeler affaldsposer til madaffald til brugerne.
Genanvendelse
Kommunerne er ikke adspurgt direkte om resultater for genanvendelsen.
Ifølge en særskilt opgørelse over en række kommuners ordninger for
madaffald indsamles typisk ca. 30-65 kg madaffald pr. indbygger pr. år. I
kommuner med nystartede ordninger indsamles typisk ca. 10-40 kg
madaffald pr. indbygger pr. år. Generelt er opfattelsen, at der er større
succes med sortering hos grundejere end i etageejendomme og områder
med fælles affaldsløsninger.
Tømningsfrekvens
Nogle kommuner med 14-dages-tømning har valgt at tømme ugentligt om
sommeren for at mindske eventuelle gener. Andre kommuner med 14dages-tømning har valgt også at tømme hver 14. dag om sommeren uden
at opleve væsentlige gener.
Vask af beholdere
Nogle kommuner har vask af beholdere, andre kommuner har ikke.
Priser
Administrationen forventer en stigning for grundejere på ca. 100 kr./år inkl.
moms, ved uændret kapacitet på en 240 L beholder. For grundejere med
en dagrenovationssæk til 1.050 kr./år inkl. moms forventes ændringen til
den nye ordning at være udgiftsneutral, hvis grundejeren vælger 14-dagestømning i den nye ordning.
Særligt for etageejendomme og fælles affaldsløsninger
Ordning for madaffald i etageejendomme indføres typisk etapevis, pga.
arbejdet med at afklare lokale forhold og behov for antal og typer beholdere
i hver enkelt ejendom, inden opstilling af beholdere.
Til etageejendomme har kommunerne forskellige løsninger. Flere
kommuner oplyste, at beholdere på hjul ikke må blive for fyldte og for tunge
– så hellere opstille flere beholdere, der ikke fyldes helt – og ikke må være
så smalle, at affaldet sætter sig fast. Flere kommuner anbefaler desuden
nedgravede beholdere for at mindske pladsforbrug og lugtgener.
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