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Forsøg med mere sortering af affald i etageboliger
Fra den 1. juni igangsætter Hillerød Forsyning et forsøg i tre boligforeninger med
sortering af affald i otte forskellige fraktioner. Forsøget skal bidrage til viden om,
hvordan en fremtidig sorteringsløsning i etageboliger kan se ud.
Madaffald i én beholder, din brugte avis i en anden, konservesdåsen i en tredje og plastdunken i
en fjerde – det kan meget vel være fremtiden for dig, som bor i lejlighed i Hillerød Kommune.
Regeringen har lavet en ressourcestrategi, hvor den overordnede målsætning er, at vi i 2022
skal genanvende halvdelen af vores husholdningsaffald.
Det gælder også i Hillerød Kommune, hvor målet ifølge kommunens affaldsplan er, at man
allerede i 2018 skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet. Hvis vi i kommunen skal indfri
det, skal vi sortere flere typer af affald.
Brugervenlig sortering
Derfor vil Hillerød Forsyning fra juni og det næste halve år køre et forsøg i tre boligforeninger,
hvor beboerne kommer til at forsøge sig med sortering i otte forskellige fraktioner: Restaffald,
madaffald, papir, glas, pap, hård plast, metal og farligt affald.
”Vi sætter dette forsøg i gang, da vi gerne i fremtiden vil give kommunens etageejendomme en
så brugervenlig affaldsløsning som mulig. Vi tror på, at brugertilfredshed giver den bedste
sortering. Derfor opfordrer vi også beboerne i forsøgs-ejendommene til undervejs at komme
med deres kommentarer, spørgsmål og gode råd, forklarer affaldsplanlægger Kasper
Damsgaard Thomsen fra Hillerød Forsyning.
Grundlag for fremtidig sorteringsløsning
Beboerne i de tre forsøgs-ejendomme Lærkeparken, Fredskovhellet og Havrevangen bliver
undervejs i forsøget inddraget og interviewet for at sikre, at løsningerne fungerer og for at høre
deres erfaringer og holdninger.
”Forsøget og den løbende dialog med beboerne, der bruger sorteringsløsningerne i hverdagen,
skal hjælpe os til, at vi i fællesskab kan udvikle den bedst mulige kombination af
kommunikation og sorteringsløsninger, inden vi ruller en ny ordning ud til resten af kommunens
etageboliger, fortæller Kasper Damsgaard Thomsen fra Hillerød Forsyning.
Før en yderligere sortering kan blive en realitet i etageboligerne i Hillerød Kommune, skal der
laves en ændring i ”Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune”, som skal godkendes i
byrådet.
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