Byrådet

Punkt 18.

Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald
2021-064812
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at revision af Regulativ for Husholdningsaffald godkendes med henblik på annoncering med det formål at give
offentligheden mulighed for at kommentere forslaget i en fire ugers høringsperiode,
at hvis der ikke kommer indsigelser af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for
Husholdningsaffald i de fire uger, hvor der er mulighed for at kommentere forslaget, betragtes regulativet som
vedtaget, og regulativet træder i kraft pr 1. april 2022,
at ved ikrafttræden af Regulativ for Husholdningsaffald ophæves Regulativ for Husholdningsaffald, oktober
2017, vedtaget af byrådet 22. maj 2017, punkt 9.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 22.11.2021
kl. 16.00

Side 1 af 4

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Lovgrundlag
Den 16. juni 2020 kom "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Efterfølgende er
elementer i aftalen bl.a. blevet udmøntet i en ny affaldsbekendtgørelse med tilhørende vejledninger, som
trådte i kraft 1. januar 2021.
I affaldsbekendtgørelsen er der krav om, at indsamlingen af affald strømlines og øges ved at indføre krav til
kommunerne om ens indsamling af ti forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-,
tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen af affaldet skal foregå
husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret
indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen.
Politiske beslutninger
På Miljø- og Energiudvalgets møde den 20. januar 2021, punkt 5 og møde den 17. marts 2021, punkt 6
godkendte Miljø- og Energiudvalget principperne for indsamling af de ti affaldstyper i Aalborg Kommune. For
at implementere disse initiativer skal der ske en tilpasning og revision af Regulativ for Husholdningsaffald.
På Miljø- og Energiudvalgets møde den 17. marts 2021, punkt 6 besluttede udvalget, at der skal udsættes
flere kuber til glas, så afstanden mindskes fremfor at udsætte en ekstra container til énfamilieboliger.
Udgangspunktet er, at husstande i øvrig by maksimalt har ca. 500 meter til nærmeste kube.
Efterfølgende har borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger og input til de politiske
beslutninger om implementering af de ti affaldstyper. Borgernes input blev behandlet på Miljø- og
Energiudvalget den 16. juni 2021, punkt 7, hvor udvalget besluttede at fastholde de tidligere politiske
beslutninger.
Væsentligste ændringer i regulativet
I dag indsamles de fleste af de ti affaldstyper ved husstanden i Aalborg Kommune. Metoden til indsamling er
afhængig af boligtypen.
De væsentligste ændringer i Regulativ for Husholdningsaffald er beskrevet nedenfor.
I tætbyen vil etableringen af nedgravede containere fortsætte som planlagt, hvilket medfører at stort set alle
affaldstyper kan afleveres i de nedgravede containere. Dog undtaget farligt affald, som der etableres
individuelle løsninger for.
I flerfamilieboliger i øvrig by vil der nogle steder skulle udsættes flere containere for at sikre kapacitet til alle
affaldstyper. I nogle flerfamilieboliger er der adgang til en viceværtordning, hvor der kan afleveres farligt
affald. De steder, hvor det ikke er tilfældet, skal der etableres en løsning tilpasset de lokale forhold.
I énfamilieboliger i øvrig by, i landområder og i helårsbeboede sommerhuse vil frekvensen for tømning af
containeren til genanvendelige materiale blive hyppigere, da rummet til plast/metal fremover også skal
rumme mad- og drikkekartoner. Genbrugscontaineren tømmes 17 gang om året (ca. hver tredje uge) mod
hidtil 12 gange om året (ca. hver fjerde uge). Glas afleveres i kuber eller på genbrugspladserne.
Haveaffaldsordningen fortsætter uændret, hvor haveaffald afhentes 12 gange om året (ca. hver fjerde uge).
Der udleveres en miljøkasse, som enten kan afleveres via en bestillerordning eller på genbrugspladserne.
I sommerhuse skal restaffald fremover indsamles i containere, som følge af krav i affaldsbekendtgørelsen (i
dag indsamles restaffald i sække). Genanvendelige materialer skal afleveres i affaldsøer, og der vil blive
etableret flere affaldsøer i sommerhusområderne.
Der udleveres en miljøkasse til sommerhuse, som kan afleveres på genbrugspladserne.
I kolonihaver indsamles genanvendelige materialer i affaldsøer, mens farligt affald skal afleveres på
genbrugspladserne.
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Fælles for alle boligtyper er, at mad- og drikkekartoner skal indsamles sammen med plast/metal, at
madaffald forventes indsamlet fra 2024, og at indsamling af tekstiler afventer kommende lovgivning.
Desuden præciseres det, at der på genbrugspladserne er vægtbegrænsning for aflevering af asbestaffald og
ren jord.
Regulativet er ajourført i henhold til gældende praksis, primært i afsnit om transport- og køreveje i
indsamlingsordningerne, samt for husholdningslignende restaffald, samt ordningerne for hhv. ikkegenanvendeligt, farligt affald og klinisk risikoaffald.
Derudover er der sket en generel opdatering og justering som følge af ændringer i den nye
affaldsbekendtgørelse med tilhørende vejledninger, og affaldsaktørbekendtgørelse som begge trådte i kraft
1. januar 2021. Regulativet er udarbejdet i standardskabelonen, som er bilag til affaldsaktørbekendtgørelsen.
Tidsplan
Efter byrådets godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald annonceres regulativet, hvorefter
offentligheden har mulighed for at kommentere inden for fire uger. Kommer der ikke indsigelser af principiel
eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for Husholdningsaffald i de fire uger, er regulativet vedtaget og
kan træde i kraft pr. 1. april 2022.

Byrådet

Møde den 22.11.2021
kl. 16.00

Side 3 af 4

Byrådet
Bilag:
Regulativ for husholdningsaffald oktober 2021
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