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3 MÅL OG INITIATIVER
3.4 Kommunerne går forrest

Baggrund
Reno Djurs har siden 2014 assisteret kommunale
institutioner, heriblandt skoler, dagtilbud, plejehjem, biblioteker m.v. med at kortlægge affaldshåndtering, muligheder for at forbedre denne og
igangsætte affaldsforebyggende tiltag, samt stillet
rådgivning og vejledning til rådighed efter behov.
Erfaringerne fra projektet er, at der fortsat er et
stort potentiale for både at forbedre affaldshåndteringen og for at minimere affaldsmængder i
kommunale institutioner. Imidlertid viser erfaringerne også, at der er nogle barrierer for at realisere
potentialerne – og at der er stor forskel på, hvordan
affaldshåndteringen fungerer i praksis i de forskellige institutioner og institutionstyper. Erfaringerne
viser f.eks. følgende overordnede udfordringer:
 Forskellig og ofte uklar ansvarsfordeling i
relation til affald (f.eks., hvem sørger for sortering
forskellige steder, hvilke affaldsordninger skal
institutionen have, hvem bringer sorteret affald
fra de forskellige lokaler til udendørs beholdere
eller til genbrugsstation etc.).
 Institutionerne har et naturligt stort fokus på
kerneopgaven og i mindre grad på affald, der gør
det svært at implementere nye sorteringer og
rutiner.
 Der anvendes meget forskellige ordninger
i de enkelte institutioner, både hos private

affaldsoperatører og ordninger i regi af Reno
Djurs.
 Der er meget forskellig grad af sortering af affald
til genanvendelse. Det gælder f.eks. papir/pap og
emballager af metal/glas.
 Ud af de ca. 300 kommunale institutioner er kun
ca. 50 tilmeldt genbrugsstationerne.
 Indkøb af produkter, der kan minimere affaldsdannelsen og/eller øge muligheden for genbrug
og genanvendelse efter brugsfasen, har ikke et
stort fokus.
Nord- og Syddjurs’ kommunalbestyrelser har
derfor i juni 2019 vedtaget en ny, fælles ordning
for affaldshåndteringen på Djurslands kommunale
institutioner.
Den nye ordning skal sikre, at vi i det kommunale
regi er frontløbere, når det gælder affaldssortering
og affaldsforebyggelse. Formålet er at genanvende
så meget affald som muligt, ligesom ordningen
skal være et fundament for at nedbringe affaldsmængderne. Begge dele er vigtige for at sikre et
godt og bæredygtigt miljø. Ordningen skal indføres i
et samarbejde mellem Reno Djurs, kommunerne og
de enkelte institutioner. Arbejdet er allerede gået i
gang med udbud af beholdere til kildesortering, og
senest i 2021 forventes ordningen indført i praksis
hos alle institutioner på Djursland.
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HVAD GØR VI – INITIATIVER

 Ny ordning for affaldshåndtering og sortering
med en høj grad af genanvendelse indføres på
alle kommunale institutioner på Djursland.
 Der gennemføres en indsats for affaldsforebyggelse gennem dialog med de kommunale
institutioner
 Der sættes fokus på de kommunale indkøb i samarbejde med de kommunale
indkøbsafdelinger.

 De kommunale institutioner optimerer affaldshåndteringen, minimerer affaldet og øger
genanvendelsen.

Ressourcebehov
 Initiativerne er i overensstemmelse med allerede
trufne beslutninger i bestyrelse og kommuner.
Der er øgede omkostninger til den nye ordning,
der dækkes gennem et årligt gebyr, ligesom
der kan være øget tidsforbrug på den enkelte
institution til at håndtere affaldet.

