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Bestyrelse anbefaler mere affaldssortering
Bestyrelsen i Hillerød Forsynings affaldsselskab godkendte på deres
seneste bestyrelsesmøde en række nye tiltag om mere og bedre
affaldssortering hos både husejere og etageboliger. Forslagene sendes
nu videre til behandling i først Miljø- og Teknikudvalget og senere i
Byrådet.
I over tre år har borgere i villaer og rækkehuse i Hillerød udsorteret deres madaffald
i en separat affaldsbeholder. Det har blandt andet betydet, at vi har nået en
genanvendelsesprocent på ca. 48,5 %.
Nu er bestyrelsen i Hillerød Forsynings affaldsselskab klar til at gå et skridt videre for
at komme det sidste stykke vej op til 50 % genanvendelse, som er målet i Hillerød
Kommunes affaldsplan og regeringens Ressourcestrategi.
- Miljødagsordenen er ikke længere kun for de få frelste, men noget de fleste af os
har fokus på. Det er min klare overbevisning, at interessen for at kunne sortere mere
er stærkt stigende hos borgerne i Hillerød Kommune. Jeg modtager ofte ønsker om,
at det skal være lettere at sortere mere, og det ønske vil vi nu imødekomme, siger
bestyrelsesformand, Louise Colding Sørensen, som peger på, at det ikke er så meget
mere der skal til, før målet er nået.
Sortering af plast, metal og pap
Bestyrelsen fik på mødet fremlagt, hvad der skal gøres, for at målet om 50 %
genanvendelse opnås. Bestyrelsen valgte at indstille til Miljø- og Teknikudvalget, at
der hos villaer og rækkehuse bliver indført en obligatorisk to-delt beholder til plast og
metal samt en frivillig ordning for indsamling af pap – i første omgang som et forsøg.
- Forsyningen har tidligere lavet en lille kundeundersøgelse, der viser, at de fleste
faktisk er villige til at have et par beholdere mere, hvis det gavner miljøet. Nu laver
vi et forsøg, hvor folk får mulighed for at vælge, om man vil binde an med en
papbeholder. Så må vi se, hvor mange der er interesseret i det, fortæller
bestyrelsesformanden.
Udvidet storskraldsordning i etageboliger
En række boligforeninger har tidligere været med i et pilotprojekt hos Hillerød
Forsyning med det formål at optimere storskraldsordningen. Projektet gav gode
resultater i forhold til mere og bedre sortering af storskrald samt positive
tilbagemeldinger fra de medvirkende boligforeninger.
Derfor valgte bestyrelsen at indstille til Miljø- og Teknikudvalget, at etageboliger med
mere end 50 boligenheder tilbydes en storskraldsordning, hvor affaldet kommer i en
container med rum til de forskellige typer storskrald.

De medvirkende boligselskaber i forsøget har alle sammen valgt at beholde den nye
type storskraldsordning, selvom det bliver lidt dyrere per boligenhed.
Mere direkte genbrug
Bestyrelsen har også valgt at indstille, at Genbrugshuset på genbrugsstationen bliver
omdannet til en genbrugsbutik, hvor alle har mulighed for at købe de genbrugsvarer,
der ellers var smidt ud.
Erfaringer fra andre kommuner viser, at det øger mængden af direkte genbrug, når
alle borgere kan få adgang til varerne.
- Vi ønsker i bestyrelsen at fremme tankegangen om cirkulær økonomi og mere
direkte genbrug. I dag kan foreninger komme og hente nogle ting gratis, men det er
ikke meget, der bliver hentet, og efter nogle måneder må vi alligevel smide ting ud,
der ikke fejler noget. Erfaringen er, at når vi laver en genbrugsbutik, vil de brugbare
ting i stedet kunne blive solgt for få penge til nye ejermænd, der kan få glæde af
dem, forklarer Louise Colding Sørensen.
En mindre betaling for varerne i den nye genbrugsbutik vil bidrage til at dække nogle
af omkostningerne ved at drive genbrugsstationen.
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