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Besvarelse af 10 dages forespørgsel fra Enhedslisten vedrørende affaldssortering
Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith (EL) har d. 6. maj 2019 stillet
spørgsmål til borgmesteren vedrørende affaldssortering. Keld Hvalsø og
Lone Norlander Smith (EL) vil gerne have en oversigt over, i hvilket omfang
der affaldssorteres i Aarhus Kommune. Keld Hvalsø og Lone Norlander
Smith (EL) ønsker at vide, i hvilket omfang der sorteres, og gerne suppleret
med ambitionerne på området.
Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke en detaljeret oversigt over, i
hvilket omfang der sorteres i samtlige kommunale institutioner og virksomheder.
Som beskrevet i notat fremsendt til Aarhus Byråd d. 9. maj 2019 ”Forslag fra
RV om affaldssortering og genanvendelse i kommunen’ (vedlagt som bilag)
er AffaldVarme Aarhus i øjeblikket i gang med at overtage kontrakter for
indsamling af affald i kommunale institutioner og virksomheder i Aarhus.
I denne proces har AffaldVarme Aarhus på nuværende tidspunkt kendskab
til, at det følgende samlede antal affaldsbeholdere er opstillet fordelt på Aarhus Kommunes kommunale institutioner og virksomheder, hvilket giver en
indikation af omfanget af den nuværende sortering:
-

494 beholdere til pap
171 beholdere til makulering
37 beholdere til glas
32 beholdere til elektronik
8 beholdere til metal
5 beholdere til lyskilder
2 beholdere til glas, plast og metal (blandet)

Det bemærkes, at det ovenstående antal beholdere er behæftet med en vis
usikkerhed og baserer sig på transportørens nuværende lister.
Derudover har AffaldVarme Aarhus kendskab til, at ca. 70 kommunale institutioner og virksomheder benytter sig af de kommunale genbrugsstationer.
Der findes ikke en oversigt over, i hvilket omfang disse kommunale institutioner og virksomheder affaldssorterer i deres brug af genbrugsstationerne.
Et ukendt antal ejendomme håndterer desuden af forskellige årsager egne
kontrakter for affaldsindsamling, herunder bl.a. i Dokk1 samt i administrati-
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onsbygningen Blixens. Der er på nuværende tidspunkt ikke et overblik over
omfanget af sorteringen i disse ejendomme med særlige servicekontrakter.
Som beskrevet i notat fremsendt til Aarhus Byråd d. 9. maj 2019 ”Forslag fra
RV om affaldssortering og genanvendelse i kommunen” implementeres en
affaldssortering i kommunale institutioner og virksomheder, som følger sorteringen i de private husstande i Aarhus Kommune (papir/småt pap,
glas/plast/metal og restaffald).
Implementeringen forventes afsluttet 1. august 2020 for magistratsafdelingerne for hhv. Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice samt Teknik og Miljø. Implementeringen i Magistratsafdelingen for Børn og Unge forventes først afsluttet d. 1. august 2022 for at
sikre tilstrækkelig tid til at integrere en pædagogisk dimension i affaldssorteringen.

Med venlig hilsen
Bünyamin Simsek
Rådmand
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Bjarne Munk Jensen
AffaldVarme chef
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