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Referat for møde i affaldsgruppen
Mødedato
Tid
Sted

26-2-2015
17:00-19:00
Mødelokale 6, 2. sal, Rådmandshaven

___________________________________________________________________

Mødedeltagere
Lissi Clausen (Lille Næstved Lokalråd), Anne Wrist Sørensen (Lokalrådet for Næstved Vestegn),
Varnny Mattson (Fladså Lokalråd), Curtie Fugl (Fensmark Lokalråd), Henning Lykke Petersen
(Agenda 21 og Klimarådet), Anne Birgitte Jensen (Næstved Kommune) og Lisbeth Arbo Friis
(Næstved Kommune).
Fraværende
Afbud fra Claus Holm Larsen (Glumsø Lokalråd)
Referent
Lisbeth Arbo Friis
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Dagsorden
1. Velkomst og præsentation
2. Strategiplan for borgerinddragelse
3. Affaldsplan
4. Forsøg
5. Næste møde
6. Tak for i dag
Ad. 2. Lisbeth gennemgik strategiplanen for hvordan vi ønsker at arbejde med borgerinddragelse ifm.
gennemførelse af affaldsplanen. Strategiplanen er godkendt af Teknisk Udvalg.
Ad. 3. Anne Birgitte gennemgik opbygningen af affaldsplanen.
Fra 2018 skal det være lige så let at aflevere affaldet til genanvendelse som til forbrænding, så vi i 2022
genanvender 50 % af summen af husholdningernes fokusmaterialer: Pap, papir, metal- og plastemballager,
glas, organisk mad og køkkenaffald, træ, dagrenovation og stort og småt brændbart. I dag genanvender vi
21 % af de nævnte materialer.
Affaldsplanen samt diverse bekendtgørelser og direktiver blev efterspurgt i en printet udgave. Det blev
aftalt at Lisbeth sørger for, at der bliver lavet en mappe til alle med disse dokumenter (herunder også
strategiplanen og referat fra det første møde med lokalrådene i november).
Ad. 4. Der er allerede nogle planlagte og forslag til forsøg.
-

-

-

-

Bedre sortering i større samlede bebyggelser – fællesprojekt i AffaldPlus. Kæmpe projekt som
gennemføres i samarbejde med AffaldPlus og de 5 andre kommuner i AffaldPlus. Forsøg med at
indsamle så meget at der genanvendes 50 %. Projektet har i sær fokus på kommunikation. Ved
projektets afslutning vil der foreligge en ”værktøjskasse” til brug for alle samlede bebyggelser i hele
Danmark. Projektet vil foregå i 4 forskellige områder; et i Slagelse, et i Vordingborg og i
Vandtårnsparken og i Sct. Jørgens Park her i Næstved. Projektet gennemføres med støtte fra
Miljøministeriet.
Bringeordning for dagrenovation i sommerhusområder – i stedet for dagrenovation hentes ved
hver enkelt ejendom, vil dagrenovationen bringes til nogle fælles opsamlingssteder.
Sortering af fokusmaterialer i kolonihaver – forsøg med at indsamle affald i kolonihaver. Forsøget
skal synliggøre affaldsmængder i kolonihaverne og sikre indsamling/sortering. Lissi vil meget gerne
hjælpe med forsøg i foreningen Virkelyst.
Storskraldsordning – forsøg med at indsamle storskrald i større samlet bebyggelse hver 14. dag hhv.
hver måned. Forsøget skal kvalificere en storskraldsordning for større samlede bebyggelser.
Hente-/bringeordning i parcelhusområder – Forsøg, der skal vise sortering i: 1. område med
bringeordning af alle materialer til genbrugs-øer – 2. sammenblanding af materialer og
eftersortering (som beskrevet i affaldplan) og 3. nuværende henteordninger.
Hente-/bringeordning i landområder – som ovenfor evt. suppleret med central omlasteplads inden
transport til anlæg.
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Herudover blev der på mødet forslået yderligere to forsøg nemlig:
-

-

Haveaffald – hvor affaldet skulle hentes med en lastbil med grab borgerne skal blot lægge affaldet i
en bunke ud til skel. Formålet med forsøget skal være at se om det giver større mængder
haveaffald, fordi det er lettere at komme af med det og for at hver enkelt borger ikke selv kører på
genbrugspladsen selv. Curtie Fugl foreslog at forsøget evt. kunne foregå i Fensmark. Næstved
Kommune kontakter Curtie.
Pap og papir blandet sammen (parcelhusområde). Varnny Mattson foreslog, at forsøget evt. kunne
foregå i Mogenstrup. Næstved Kommune kontakter Varnny.
Lissi foreslog et forsøg med plast. Vi fik ikke nærmere indkredset hvordan forsøget kunne være.

Andre ideer og forslag er velkomne på mail til Lisbeth: liafr@naestved.dk
Næstved Kommune sørger for at udarbejde opgavebeskrivelser på de to foreslåede forsøg. Disse vil blive
sendt til alle til kommentering. Herefter skal de fremlægges Teknisk Udvalg.
Ad. 5. Vi aftalte, at der lægges faste møder ind hver anden måned. Møderne afholdes hos Næstved
Kommune gerne torsdag eftermiddag fra 14-16. Hvis der er behov for at mødes oftere, kan der lægges et
møde ind i mellem. Lisbeth indkalder til møderne.
I 2016 og 2017 skal forslag til ordninger være færdige, og ordningerne skal godkendes politisk. Herefter skal
der være EU-udbud og der skal udarbejdes nye regulativer. Derfor vil der i denne periode kun være behov
for at mødes 2 gange pr. år.

Næste møde: Torsdag den 21. maj 2015 kl. 14-16.
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