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Tidsplan
1. Høringsoplægget er vedtaget af Byrådet d. 15. september, 2015
2. Herefter følger en 8 ugers høringsperiode.
3. Den endelige plan forventes vedtaget af Byrådet d. 15. december, 2015.
4. Det komplette oplæg til Affaldshåndteringsplan kan findes på
herning.dk/affald

Hvorfor en affaldshåndteringsplan?
Alle kommuner skal hvert 6. år lave en 12-årig plan for håndtering af affald i kommunen. Hovedvægten skal ligge på planens første seks år.
I Herning Kommunes “Affaldshåndteringsplan 2015-2024” ser vi på, hvordan vi kan udnytte affaldet bedre. Det gælder populært sagt om at genbruge mest muligt – og brænde og deponere mindst muligt. Vi vil nemlig
gerne se affald som en ressource i stedet for et spildprodukt.
Planen fastlægger overordnet, hvordan vi kan håndtere affaldet fra husholdninger og kommunens egne virksomheder og institutioner.

Høringsoplæg, vedtaget af Byrådet
d. 15. september, 2015

Kommunen skal ikke planlægge for erhvervsaffald. Det indgår derfor kun
i mindre grad i planen.

Genbrug og affald
Grøn linje 96 28 80 80
affald@herning.dk
affald.herning.dk
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Affaldshåndteringsplanen i hovedpunkter

Bedre sortering

Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Affaldsplanen har tre fokusområder:
• Bedre sortering
• Mere effektiv og miljøvenlig indsamling
• Bedre affaldsbehandling og afsætning

Det er et nationalt krav, at alle danske kommuner inden 2022 skal sørge
for, at mindst 50 procent af husholdningsaffaldet genanvendes.

Affaldet vil blive Indsamlet og transporteret på en måde, så miljøet spares
mest muligt for udledning af CO2

Herning Kommune indsamler i dag papir ved husstandene, glas og pap i
miljøstationer, samt plast, metal og pap på genbrugspladserne.

Bedre affaldsbehandling og afsætning

Fokusområderne kan I læse mere om i denne folder eller i planens 1. del.
Der er også lavet en del 2 til affaldsplanen. Den indeholder blandt andet
en kortlægning af de nuværende affaldsmængder.

For at nå det nationale mål på 50 procent genbrug skal der ske endnu
mere sortering af affaldet ved de enkelte husstande.
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Det vil foregå i to trin:
1. F
 ra 2018 skal borgerne sortere
metal fra til genbrug
2. F
 ra 2022 skal borgerne sortere
det organiske affald fra til genbrug.

Vi vil for eksempel undersøge, om vi kan gøre det endnu nemmere for
borgerne at komme af med affaldet. Dette vil ske i tæt samarbejde med
andre kommuner, affaldsselskaber og dem, der kan aftage de genanvendelige materialer.
Papir og
metal

Organisk affald
og restaffald

Det er et klart mål, at den enkelte
husstand maksimalt skal finde
plads til to affaldsbeholdere samt
en problemaffaldskasse. Affaldsbeholderne opdeles eventuelt med et
skillerum.

Planlagte initiativer, 2015-2018

• Glascontainere skal gradvist udskiftes til nedgravede løsninger.

Det kommer der til at ske:
• Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene.

• Etablering af fællesforening for velgørende organisationer, som kan
aftage genbrugseffekter på genbrugspladserne.

• Forsøg med udsortering af metal og papir i èn to-delt beholder i et
udvalgt område.
• Genbrugspladsernes indretning skal gennemgås og optimeres 
- herunder skal Nederkærgård Genbrugsplads, Herning, opgraderes.
• Åbningstiderne på de otte genbrugspladser skal harmoniseres.
Forsøgsordning vedr. søndagsåben i sommerhalvåret på
Nederkærgård gøres permanent.
• Kompetenceløft af medarbejdere på genbrugspladserne.
• Storskraldsordninger ved etageejendomme skal ensrettes.

Herning Kommune vil i planperioden løbende undersøge, om nye, drifts
sikre teknologier skal tages i brug, så vi kan genbruge mere, og så det
bliver bedre for både miljø og pengepung.

• Udvikling af skoletjenesten.
• Adfærdspåvirkende og informations kampagner – f.eks. sortering af
problemaffald.
• Udvikling af hjemmeside og selvbetjeningsløsninger.
• Følge markedet for bedst mulig afsætning.
• Følge udviklingen af behandlingsteknologier.
• Etablering af en ny genbrugsplads i Sundsområdet.

Samtidig vil vi løbende sikre os, at vi opnår de bedste priser, når vi skal af
med affaldet. På den måde sikrer vi os, at borgerne slipper så billigt som
muligt.

PROBLEMAFFALD

Nedenstående skal undersøges med henblik på afklaring:
• Videreudvikling af tværkommunale samarbejder, herunder fusion af
fælleskommunale selskaber.
• Muligheder for udsortering af plast ved husstandene, samt mulighederne for genanvendelse.
• Muligheder for udsortering af organisk affald ved husstandene samt
mulighederne for genanvendelse.

