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Bilag 4 - Oversigt over praktiske forhold i forbindelse med
implementering af nye affaldsordninger
Ud over de rent juridiske forhold, som skal være afklarede i forbindelse med
implementering af nye affaldsordninger, er der naturligvis også en række
praktiske forhold, som skal være på plads, og som er afgørende for hvilken
tidsplan, der kan opstilles for den samlede proces med at implementere nye
affaldsordninger.
Gennemførelse af udbud og leveringstider for materiel
På grund af de meget stramme krav til implementering af nye
indsamlingsordninger og det deraf følgende behov for at gennemføre rigtig
mange store arbejdsopgaver mere eller mindre sideløbende, planlægger
forvaltningen at tilslutte sig et stort fælles rammeudbud i regi af
Vestforbrænding og ARGO.
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Det fælles rammeudbud vil således spare både kommunens affaldskontor –
og især udbudsafdelingen – en masse arbejde. Til gengæld har kommunen
ikke selv væsentlig indflydelse på hvor lang tid processen tager, men må
indrette sig efter hvornår selve udbuddet løber, hvornår der bliver indgået
kontrakter og hvilke leveringstider disse vil indebære. Der foreligger p.t. en
(grov) tidsplan for det fælles udbud, hvorefter der forventes indgået
kontrakter med kommende leverandører i løbet af september 2021. Med de
nuværende gennemsnitlige leveringstider på beholdere vil det sige at vi kan
forvente at få leveret beholdere primo 2022 – eller senest i løbet af foråret
2022.
Når beholderne er leveret, vil de skulle samles og dekoreres (diverse
klistermærker med bl.a. de lovpligtige piktogrammer), inden udbringning
kan begynde. Hvor lang tid dekorering og udbringning vil tage afhænger
primært af hvad der nærmere aftales mellem leverandør / renovatør og
kommunen – og er naturligvis til dels afhængig af hvor meget man er villig
til at betale ekstra for særlig hurtig udbringning.
For Køge Kommunes vedkommende vil der som minimum skulle indkøbes
miljøbokse til indsamling af farligt affald fra énfamilieboliger samt
sandsynligvis særlige plastsække (med perforeringer og piktogram) til brug
for indsamling af tekstiler.
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Hvis den valgte fremtidige indsamlingsløsning indebærer behov for
anskaffelse af ekstra køretøjer hos renovatøren, vil tidspunktet for udrulning
af nye indsamlingsordninger desuden kunne afhænge af disse indkøb – og
dermed leveringstider for bilerne.
Dette er naturligvis særligt aktuelt og afgørende for
implementeringstidspunktet, når vi taler om hjemtagne indsamlingsopgaver
– og herunder særligt indkøb af flere 4-kammerbiler – idet der er krav om
forudgående udbud af indkøbet, og idet der fortsat er meget lang
leveringstid på især 4-kammerbiler (omkring 1½ år).
Øvrige praktiske opgaver som skal udføres af kommunen og
leverandører/renovatører
Ud over de ovenfor nævnte opgaver er der en længere række af opgaver,
som forvaltningen og / eller leverandørerne af materiel og ydelser skal
udføre, før end borgerne kan begynde at tage de nye indsamlingsordninger i
brug.
Det drejer sig bl.a. om følgende:
 Beregninger på det nøjagtige behov for beholdere på hver eneste
adresse, som er tilmeldt / skal tilmeldes affaldsordningerne
 Planlægning af udbringning af beholdere m.v.
 Eventuel ommærkning af beholdere (fjerne eksisterende
piktogrammer og påsætte nye)
 Ruteplanlægning hos renovatører og deraf følgende tilretning i
kommunens fagsystem
 Udarbejdelse og distribution af diverse informationsmateriale
 Information (via e-boks) til ejere af udlejningsejendomme,
boligselskabsafdelinger, bestyrelser i andelsboligforeninger m.fl. om
kommende nye ordninger og hvad de forventes at betyde m.h.t. bl.a.
gebyrstigninger

Beslutningsprocesser i boligselskaber, andelsboligforeninger m.fl.
Et særligt fokus er også nødvendigt i forhold til den tid, som
beslutningsprocesserne i boligselskaber m.fl. vil tage.
Eftersom der ofte vil være tale om ikke ubetydelige investeringer i ting som
”miljøskabe” til farligt affald, ekstra nedgravede beholdere eller opdeling af
nedgravede beholdere samt udvidelse af skure og indhegninger til
affaldsbeholdere, vil disse investeringer skulle behandles på normal vis,
d.v.s. via bl.a. beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Kommunen har ingen eller ringe muligheder for at påvirke og fremskynde
disse lovformelige beslutningsprocesser, men varigheden af disse processer
bør også tages med i forbindelse med udarbejdelse af en samlet, realistisk
plan for implementering af nye affaldsordninger.
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