Affald var i fokus på efterårets miljøseminar
”Vi er så klar! Bare kom med det nye affaldssystem, vi har ventet på det i årevis”. Budskabet fra
miljørepræsentanterne stod mejslet i granit – eller i genanvendeligt metal om man vil – da
miljøseminaret d. 26. november 2015 var slut.
Der blev drøftet affald og bedre sortering. Miljørepræsentanter trak også i arbejdstøjet og gav sig i
kast med at formulere nye miljømål for 2016. Der blev fulgt op på den eksterne miljørevision med en
orientering, og den ny Vision og Strategi blev også kort vendt.
Sjældent har der været større spørge- og diskussionslyst på et miljøseminar end da affald og
forbedret sortering blev sat på dagsordenen. Anledningen er at kommunen fra og med 2016
implementerer nye affaldsordninger med øget sortering. Fremover skal madaffald, plast og metal
frasorteres. Det vil gælde i borgernes egne hjem og i kommunens bygninger. Birte Kvamm,
miljømedarbejder Affald & Genbrug, kunne fortælle, at de nuværende fire affaldsfraktioner bliver til
syv.
Derfor har chefforum også besluttet, at alle kommunale enheder i 2016 skal have et lokalt miljømål,
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Alle skal have et lokalt mål
ledelsens miljømøde, der var blevet afholdt tidligere i
om affaldssortering i 2016
november.
- inspiration til formuleringer:
God affaldssortering ligger mange nær
”Vi vil indarbejde kommunens nye
Fra deltagerne på miljøseminaret var der over en
affaldssystem, og sikre at alle
bred kam opbakning til at sortere bedre. Faktisk
medarbejdere affaldssorterer korrekt”.
undrer det nogen, at Albertslund Kommune ikke har
lavet flere affaldsfraktioner for år tilbage. Når nu
”Vi vil i personalegruppen lære at sortere
Rødovre kan, og når nu mange medarbejdere på
korrekt i kommunens nye affaldssystem,
kommunens arbejdspladser i mange år har haft lyst til
og give vores viden videre til vores
at sortere bedre.
brugere, så de også lærer sorteringen”.
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”Vi vil miljøpædagogisk arbejde for at
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Når det nye system tages i brug skal fraktionen med bioaffald køres til bioforgasning i Holbæk og
fraktionen med plast skal køres til et modtageranlæg i Tyskland. Med tiden kan billedet dog ændre
sig, da nye modtageranlæg åbner eller andre modtageranlæg kan aftage affaldet til en bedre pris.
Affaldsmarkedet er langt hen ad vejen styret af priserne.
Kommunens nye affaldssystem
Det synes meget interessant for alle, hvordan de konkrete løsninger bliver, og hvem der står for
hvad. Her skal man skelne mellem det affaldsudstyr der er udenfor bygningen, og det affaldsudstyr
der er inden i bygningen.

Affaldsgårdene (nogen steder fritliggende affaldsrum)
udenfor bygningen står Ejendom, Vej og Park for. Der er
afsat penge til at forbedre de eksisterende forhold, men
midlerne er begrænsede, og der vil ske en prioritering. I
prioriteringen vil brandsikkerheden blive vægtet højt.
Det betyder at affaldsgårde vil blive flyttet mindst fem
meter væk fra bygningen, hvor det er praktisk muligt.
Hvor langt økonomien præcist rækker kan først siges
senere. Containere, bøtter og andet opbevaringsudstyr
til affaldsgårdene leveres af Affald og Genbrug, og her
udstyres alle affaldsgårde med containere eller bøtter til
alle syv nye fraktioner.

Vigtige datoer
1. januar: Aflevering af skriftlig
status på miljømål 2015
1. januar: Aflevering af miljømål
2016
14. april: Miljøseminar, forår 2016
Se årshjul over aktiviteter og
leverancer.

Den indendørs sortering skal planlægges
Affaldssorteringen indendørs er ikke endeligt planlagt, og blev så sandelig også genstand for debat.
For hvilken løsning går vi efter? Den dyre, hvor der kommer affaldsbeholdere ud i alle hjørner af
bygningen eller den mindre dyre, hvor affaldssorteringen placeres mere centralt i bygningen? De
indendørs affaldsbeholdere fås også i forskellige prisklasser, og der blev i den forbindelse sagt, at
den endelige løsning også kunne blive for skrabet. Der kom fra en anden deltager en ide om at lade
nogle designere prøve kræfter med at udforme en albertslund-linje for indendørs affaldssortering.
Det kunne være så fint!
Husum Skole har en fin løsning, men det er nu engang et spørgsmål om kroner og ører.

To forskellige typer af indendørs løsning – til to forskellige priser.
Der er nogenlunde enighed om, at indendørs sorteringsløsninger i de kommunale bygninger helst
skal ligne sorteringen i de private hjem. På den måde møder medarbejdere og brugere den samme
affaldssortering hjemme og i ”kommunen”. Vi får også bedre betingelser for at lave et pædagogisk
arbejde omkring korrekt affaldssortering, når børn og unge kan tage de gode vaner med fra
institutionen eller skolen og overføre dem direkte til derhjemme.
Det er til gengæld også så langt man pt er afklaret omkring den indendørs affaldssortering. Det er
besluttet at gennemføre tre pilotprojekter for at afdække, hvilken standard man skal gå efter i den
indendørs affaldssortering. Der er planen at lave pilotprojekterne på tre forskellige arbejdspladser;
en skole, en stor institution og en lille institution.

Det er ikke endeligt besluttet, hvem der skal bidrage til at betale for de indendørs
sorteringsløsninger. Flere deltagere mente, at det var uheldigt, at den økonomiske side af sagen ikke
endnu var afklaret, og tilkendegav, at det ville være begrænset hvad de decentrale enheder selv
kunne bidrage med rent økonomisk.

Der rulles fælles piktogrammer ud i vestegnskommunerne og København.
Affaldets myte nr. 1
Og så er der en sejlivet myte; det affald som vi lige har stået og sorteret, det blandes jo alligevel
sammen når skraldebilen henter det… Og jo, dette har der været fortilfælde med. Men generelt
bygger antagelsen på en misforståelse. Eller manglende kommunikation om man vil. Birte kunne
berette, at hun kender til to kommuner, der ved at blande det sorterede affald sammen har være
kimen til denne myte. I reglen er det sådan, at skraldebilen har kamre til de forskellige fraktioner. Så
hvis samme bil henter forskellige containere, så fordeler bilen selv fraktionerne. Der kan være op til
fire kamre i en skraldebil.

Skraldebil med fire kamre (t.v.) og med to kamre (t.h.). Foto: Vestforbrændingen

I snakken om affaldssortering blev der også åbnet op for, hvordan vi som samlet organisation kan
lære noget mere om sortering, affald og alt der imellem. Arrangementer og fyraftensmøder blev i
den forbindelse nævnt.
Alle miljørepræsentanter var i arbejde
Miljøseminaret sluttede med arbejdsseance, hvor miljørepræsentanter gik sammen i par og
arbejdede med målene for næste år. Seancen startede med en interviewøvelse som mundende ud i
en redegørelse for de miljøindsatser, der har været gennemført i 2015. På baggrund af snakken om
sidste års arbejde gik alle videre med at formulere miljømål for 2016.
I forbindelse med udarbejdelsen af de nye miljømål skulle alle være opmærksomme på at indarbejde
succeskriterier – altså en indikator for hvornår målet er nået. Denne øvelse var i denne omgang
tænkt som - netop en øvelse. Vi ved nemlig, at det i et eller andet omfang kommer et krav om
udarbejdelse af ”performanceindikatorer” når man sætter lokale miljømål. Dette sker ifm. med en
ny version af EMAS forordningen – det miljøledelsessystem som kommunens er certificeret efter.
Nogle blev færdige med miljømålene på seminaret. Andre tog det påbegyndte arbejde med hjem, og
afleverer de færdige miljømål til Niels inden året er gået.
Ekstern miljørevision
Vanen tro har der været ekstern miljørevision i juni, og Klaus Nielsen kunne fortælle, at kommunens
certificering blev fornyet. Konklusionen fra miljørevisionen var overordnet positiv, og blandt andet
”kommunens meget engagerede medarbejdere” samt
”rigtig god affaldssortering” blev fremhævet. De ovenfor
beskrevne ”performanceindikatorer” blev stillet som et
forbedringsforslag.
Ane-Marie Kristensen fra Albertslund Ungecenter fortalte
om deres revisionsbesøg. Ane-Marie kaldte det blandt
andet en god sparing, hvor snakken blandt andet var faldet
på, hvorvidt Ungecenterets miljømål var nogen som de
selv kunne influere, hvilket jo klart er at foretrække frem
for miljømål, hvor man er afhængige af andres indsatser
eller bevilliger.
Ane-Marie Kristensen havde også fortalt at både hun selv
og hendes medarbejdere havde sat sig op til samtalen, og
derfor følte det noget skuffende, at der ikke kom nogen
tilbagemelding, da den eksterne revision var afsluttet.
Dette noterede Niels Ringlebjerg sig, og aftalen blev, at der
fremover vil komme en bedre opfølgning til alle de
arbejdspladser, der har haft besøg af den eksterne revision.
På Albertslund Ungecenter havde miljørevisionen i øvrigt set skolens cykelværksted, stærekasserne i
haven og Albertslund eneste DMI vejrstation, som Albertslund Ungecenter har sat i verden.
EMAS certifikatet for 2016 sendes ud inden juleferien.

Årshjul og arbejdspladsbrugsanvisninger
Flere miljørepræsentanter har efterspurgt et årshjul over de aktiviteter, der ligger i kommunens
systematiske miljøarbejde. Dette er nu udarbejdet og vil fremover være at finde på
medarbejdersiden > Vejledning og Support > Miljø.
Der blev også orienteret om arbejdspladsbrugsanvisninger. Der er både miljømæssigt og
arbejdsmiljømæssigt et krav om at, der skal være arbejdspladsbrugsanvisninger på alle faremærkede
stoffer og kemikalier. Lederen på den enkelte arbejdsplads skal sikre, at disse udarbejdes.
Arbejdsmiljøorganisationen overvejer i øjeblikket, hvordan der central kan iværksættes en indsats
for at understøtte arbejdet med udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Så frem der besluttes
en central understøttende indsats vil der komme en udmelding.

