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Denne foreløbige evaluering fokuserer udelukkende på nogle få væsentlige
erfaringer og problematikker.
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Der er fortsat mange borgere, som ønsker tømmefrekvensen sat op, og som
således ikke er tilfredse med de supplerende muligheder, som der findes til
at komme af med især overskydende plastemballager via
storskraldsordningen eller genbrugspladserne.
Forslag til eventuelle tiltag:
 Det kan fortsat overvejes om en øget tømmefrekvens på den 4-delte
beholder bør være en mulighed – primært af hensyn til
serviceniveauet men også af hensyn til sortering og dermed de
indsamlede mængder. Dette vil selvsagt forøge omkostningerne i
ordningen væsentligt, idet der vil skulle indkøbes flere biler og
ansættes flere chauffører
Der er fortsat problemer med ringe kvalitet af papirfraktionen (pap i papiret),
hvilket medfører nedklassificering og dermed lavere pris / større
omkostninger.
Forslag til eventuelle tiltag:
 Gennemførsel af kampagne for bedre sortering af papirfraktionen –
d.v.s. undgå at komme pap (kun karton) i rummet til papir. En sådan
kampagne er faktisk allerede forberedt
Nogle borgere bruger metal-rummet til større metalting / ting som ikke er
emballager, hvilket giver tekniske udfordringer på 4-kammerbilerne, som
ikke er indrettet til at kunne håndtere andet end almindelige
metalemballager.
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Forslag til eventuelle tiltag:
 Det giver næppe mening at forsøge at ændre på bilens konstruktion,
hvorfor løsningen snarere må ligge i en øget informationsindsats
En del borgere klager over at renovatøren lader overfyldte beholdere stå
uden at tømme dem, idet der efterlades besked (hænger på beholder) til
borger om at den manglende tømning skyldes at beholderen er overfyldt.
Beholderen tømmes naturligvis i forbindelse med næste ordinære tømning,
idet det forudsættes at borger i mellemtiden har fjernet det overskydende
affald. Årsagen til dette er, at selv ved meget let overfyldning sker der det i
forbindelse med tømning af beholderen at affald falder ud over kanten og
havner i det forkerte rum i bilen, så affaldet blandes sammen og/eller falder
ned på vejen, hvorefter der skal bruges tid på at feje dette op.
Forslag til eventuelle tiltag:
 Hvis der skal gennemføres tiltag vedr. denne problematik, må det
blive i form af øget informationsindsats

Indsamling af mad- og restaffald i 2-delt beholder
En del husstande havde, som forventet, brug for at få en større beholder i
forbindelse med overgang fra uge- til 14-dages tømning pr. 1. september
2019. Dette medførte selvsagt en del ekstra ombytninger af beholdere, med
deraf følgende ekstra omkostninger; men det udgjorde som sådan ikke
nogen større vanskeligheder.
Det kan konstateres at en del husstande fortsat har et meget stort forbrug af
bioposer, idet der mange steder anvendes 2 poser ad gangen. Hertil kommer
at og poserne tilsyneladende også anvendes til andet end madaffald.
Forslag til eventuelle tiltag:
 Iværksættelse af info-kampagne for kun at bruge poserne til formålet
samt evt. at undlade overemballering ”for en sikkerheds skyld”
 Gå bort fra bionedbrydelige poser og over til alm. konventionelle
plastposer i f.m. næste udbud af rammeaftale på indkøb af poser
 Alternativt kan kommunen helt stoppe med at udlevere poser, så den
enkelte husstand selv skal sørge for at skaffe sig passende emballage
til madaffaldet

Haveaffaldsordningen
Forvaltningen modtager stadig rigtig mange henvendelser vedr.
haveaffaldsordningens begrænsning til udelukkende at omfatte haveaffald i
240l beholder. Mange borger ønsker således mulighed for aflevering i
bundter og / eller sække igen.
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Forslag til eventuelle tiltag:
 Overveje helt at sløjfe haveaffaldsordningen i Køge Kommune, idet
kun få husstande reelt bruger ordningen
 Overveje at udvide ordningen, så det igen bliver muligt at komme af
med haveaffald i bundter og evt. også papirsække, ud over 240l
beholderen
Hvis haveaffaldsordningen helt afskaffes, vil det betyde en årlig besparelse
på det samlede budget for hele affaldsområdet på omkring 600.000 kr.
En udvidelse af ordningen kan ske på mange måder – f.eks. en af følgende:
 Ordningen udvides til at omfatte bundter (samme
mængdebegrænsning som tidligere, på max. 3 m3 pr. afhentning) og
papirsække (f.eks. med en begrænsning på 10 sække pr. afhentning),
samt beholderen på 240l – 2 gange årligt
 Ordningen udvides til at omfatte bundter, men ikke papirsække, samt
beholderen – 2 gange årligt
 Ordningen udvides til at omfatte haveaffald i papirsække, men ikke
bundter, samt beholderen – 2 gange årligt
 Ordningen udvides til at omfatte afhentning i beholder f.eks. 9 gange
årligt, mod de nuværende 2 (men ikke i bundter eller sække)
 Ordningen udvides til at omfatte afhentning i beholder, samt
opgrabning af løst stablet haveaffald
 Beholderen afskaffes helt og der bruges udelukkende opgrabning
Herudover kan det evt. overvejes at ændre ordningen, så den omfatter alle
husstande med haveaffald, mod nu, hvor kun husstande med 4-delt beholder
kan benytte den.
Endelig kan det også overvejes at gøre ordningen til en såkaldt
”abonnements-ordning”, hvor borgerne aktivt skal tilmelde sig, og kun de
som gør det, kommer til at betale for deltagelse i ordningen. Denne model vil
dog erfaringsmæssigt betyde en meget voldsom stigning (omkring en faktor
10 – 20) af gebyret i f.t. en ”solidarisk” ordning. I dette tilfælde vil det
løseligt anslået betyde en stigning fra omkring 50 kr. (incl. moms), som
ordningen reelt koster p.t. og til et sted mellem 500 og 1.000 kr.

Storskraldsordningen
Det er stadig en helt generel erfaring, at det er vanskeligt for borgerne at
forstå / overholde afgrænsningen af ordningen, altså hvilke ting, der
medtages under ordningen og hvilke der ikke medtages - primært i f.t.
diverse affald fra renovering, farligt affald, bildele m.v. Denne problematik
relaterer sig dog ikke til ændringen i ordninger for énfamilieboliger pr. 1. maj
2019.
Forslag til eventuelle tiltag:
 Hvis der skal gennemføres tiltag vedr. denne problematik, må det
blive i form af øget informationsindsats
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