Affaldsforsøget
”Bedre sortering i større samlede bebyggelser”

Eksempel på aftale mellem
boligselskab og kommune
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Delrapport 2, Bilag 2
Eksempel på aftaletekst med boligselskab om gennemførelse af projektet

Forsøg med affaldssortering i større, samlede bebyggelser i 2015
Aftale vedr. Kirsebærplantagen, Vordingborg
Hvorfor forsøg?
Vordingborg Kommune har vedtaget en affaldsplan frem til 2018, som skal øge genanvendelsen af
husholdningsaffald til 50 %. Derfor vil kommunen gerne udføre nogle forsøg i perioden april-september
2015, for at finde ud af, hvordan dette mål kan nås mest hensigtsmæssigt, og så det samtidig bliver
lettere for borgerne at genanvende end at sende affald til forbrænding. Forsøgene, der retter sig mod
større, samlede bebyggelser, koordineres med andre forsøg i Næstved og Slagelse Kommune, så vi får så
mange erfaringer indhøstet som muligt.
Forsøgene i Kirsebærplantagen
Sådan ser det ud i dag:
Affald kan afleveres i 7 forskellige fraktioner - og derudover kan storskrald afleveres på fælles
storskraldsplads.
De 7 fraktioner er: Dagrenovation, papir, pap, metal, plast, glas og brændbart.
Men det er ikke lige let at komme af med de 7 fraktioner:
Dagrenovation og papir kan afleveres fire steder i bebyggelsen.
Pap, metal, plast og brændbart kan afleveres på den fælles storskraldsplads.
Glas kan afleveres i en kube på den fælles storskraldsplads.
Sådan kunne vi tænke os at gøre det lettere:
Dagrenovationen og papiret skal stadig kunne afleveres de samme fire steder som nu. Og det skal være
muligt også at putte småt pap og karton ned i papircontaineren.
Derudover skal det være muligt også at aflevere glas, metal og plast på de fire indsamlingssteder. Vi vil
gerne eksperimentere med at indsamle det i en og samme container, og så prøve at finde ud af, om vi
kan få det udsorteret igen på et centralt sorteringsanlæg. Det vil gøre det mindre besværligt at få plads
til materialerne også i lejlighederne, hvis alle tre fraktioner kan gå i samme spand eller pose. Også det
med spande og poser i køkkenet vil vi gerne have lov at eksperimentere med.
Vi vil så før og i slutningen af forsøget undersøge hvor mange af de genanvendelige materialer, der
havner i dagrenovationen ved at lade denne analysere.
Undervejs i forsøget vil vi afprøve forskellige former for formidling. Herunder vil vi opsætte plakater og
uddele foldere og klistermærkater og oprette en særlig kampagne-hjemmeside om sortering. Derudover
vil vi prøve at uddanne nogle unge affaldsguider (Genbrugsguider), som kommer rundt i bebyggelsen og
taler med de af beboerne, der har lyst og tid, om affaldssortering, ressourcer og beboernes muligheder
for at bidrage til at få de genanvendelige materialer tilbage på ret kurs.
Undervejs og ved forsøgets slutning håber vi så, at I vil fortælle os alt, hvad I har fundet godt eller skidt
– og komme med forslag til, hvordan systemet kan forbedres yderligere.
Hvis der er tilfredshed med systemet, er det tanken, at I beholder det, indtil også resten af kommunens
større, samlede bebyggelser får det installeret i 2018.
Det skal vi være enige om inden start

Hvis I er indforstået med ideen om at udføre forsøg i jeres boligafdeling, så skal I forinden tage stilling til,
om I er med på følgende:
•

•

•

•

•
•

at der opsættes plakater på fællesarealer og at der omdeles foldere og klistermærkater til brug i
lejlighederne. Hvis I kunne være interesserede i at forestå opsætning og uddeling, ville det være
fint, men ingen betingelse. Er I det?
at der indsættes ’Genbrugsguider’ i jeres område, som opsøger beboerne på deres bopæl og
beder om lov til en kort samtale om affald. Guiderne oplæres i at forstå et ’nej’ som et ’nej’, og
de vil ikke virke påtrængende.
at beboerne får tilbud om opsamlingsmateriel (spand eller lignende) til brug i køkkenet til den
nye fraktion. Hvis I kunne være interesserede i at forestå uddeling, ville det være fint, men ingen
betingelse. Er I det?
at kommunens repræsentanter må kontakte ejendomsfunktionærerne en gang om måneden i
forsøgets løbetid (april-september, inklusive) for at høre, hvordan det forløber, og at
ejendomsfunktionærerne til det brug tager notater om ’affaldshændelser’ (beboerklager,
beboerforespørgsler, henkastet affald ved indsamlingsmateriel etc. etc.).
at I som boligselskab inden forsøget afsluttes deltager aktivt i beslutning om evt. fortsættelse af
forsøget indtil det udrulles i alle større, samlede bebyggelser i 2018.
at I så vidt muligt sender ejendomsfunktionær(er) til en intro-dag om forsøget den 19. marts
2015 hos AffaldPlus, Ved Fjorden 20 i Næstved, og at I opfordrer jeres beboerrepræsentanter til
at gøre det samme.

Forsøget vil ikke have økonomiske konsekvenser for afdelingen – ud over det ekstra-arbejde med
overvågning og rapportering, som ejendomsfunktionærerne udsættes for. Der ændres således ikke på
gebyrer m.v.
Undertegnede er enige om ovenstående betingelser for gennemførelse af forøg med affaldssortering i
Kirsebærplantagen i perioden april-september 2015.

For Kirsebærplantagen:
Dato: __________________________

Underskrift: _________________________________

For Vordingborg Kommune:
Dato: __________________________

Underskrift: _________________________________

