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I nedenstående er der lavet et forslag til de fokusområder og tilhørende initiativer, som kan indgå i den kommende affaldsplan for Dragør Kommune. De enkelte initiativer er kort beskrevet, og det er angivet hvor vidt det enkelte initiativ
"skal" implementeres eller "kan" implementeres, afhængig af hvad Dragør Kommune ønsker.
Fokusområde 1: Indsamlingsordninger

Initiativ 1.1: Opfølgning og tilpasning af nye ordninger ved private husstande.
I løbet af 2022 har Dragør Kommune indført indsamling af en række affaldstyper
ved husstanden således, at kommunen lever op til kravet om indsamling af de
10 fraktioner, med undtagelse af tekstiler. I løbet af 2023 vil der være behov for
opfølgning på implementeringen af ordningerne og en eventuel justering i forhold til mulige udfordringer. Hvad der konkret skal iværksættes afhænger af,
hvilke problemstillinger, der observeres efter implementeringen.
Initiativ 1.2: Opfølgning og tilpasning af ordninger i den gamle bydel.
På samme måde som ved de øvrige husstande, så skal der i løbet af 2023 følges
op på de nye ordninger, der indføres i den gamle bydel af kommunen, for at opfylde kravet om indsamling af de 10 fraktioner.
Initiativ 1.3: Den fremtidige håndtering af tekstiler.
Der skal senest den 1. januar 2025 iværksættes en ordning for indsamling af
tekstiler ved husstanden. Det er endnu ikke blevet meldt ud fra Miljøstyrelsen
hvilke krav, der stilles til ordningen, og Dragør Kommune vil derfor først planlægge indsamlingsordningen, når de endelige rammer foreligger.
Initiativ 1.4: Revurdering af indsamlingsfrekvenser for udvalgte ordninger.
Der skal blandt andet ses på ordningen for indsamling af storskrald i forhold til
afhentningsfrekvens. Derudover skal der ses på en generel optimering af ordnin-
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gerne i takt med erfaringerne om fyldningsgrad af beholderne bliver klarlagt, således at borgerne ikke oplever at overfyldte affaldsbeholdere forhindrer sorteringen af genanvendelige materialer.
Initiativ 1.5: Forsøg med sensorer på beholdere og kuber til glas.
Med henblik på at optimere på tømningsfrekvens og antal af beholdere og kuber
til glas, er der i 2022 iværksat et forsøg i et udvalgt område. Resultaterne af forsøget vil blive evalueret i 2023, og det vil derefter blive besluttet, hvor vidt forsøget skal udvides eller implementeres i fuld skala i kommunen. I den forbindelse vil der også blive set på den samlede ordning for indsamling af glas, herunder om der vil være brug for at gentænke/udvide ordningen i forhold til i dag.
Initiativ 1.6 – Klimaopgørelse omkring indsamling og håndtering af affald.
Der kan foretages en overordnet kvalitativ vurdering af de forskellige indsamlingsordninger for affald i Dragør Kommune i forhold til klimapåvirkningen. Herefter kan det besluttes at gå i dybden med enkelte udvalgte ordninger, med
henblik på at få en detaljeret kvantitativ vurdering af CO₂ effekten fra disse. Alternativt kan der også ses på det samlede affaldssystem i kommunen.

Fokusområde 2: Kommunale institutioner

Initiativ 2.1: Opfølgning og tilpasning af de nye ordninger i kommunale institutioner.
De kommunale institutioner i Dragør Kommune skal sortere i de samme affaldsfraktioner som private husstande. Ordningerne er implementeret i 2022, og der
vil i løbet af 2023 blive fulgt op på kvaliteten og effektiviteten af disse. I den
sammenhæng kan der iværksættes sorteringsanalyser på udvalgte fraktioner,
med henblik på at evaluere affaldssorteringen, og på den måde få et overblik
over eventuelle udfordringer med kvaliteten og affaldssorteringen i institutionerne.
Initiativ 2.2: Fej for egen dør.
Dragør Kommune vil gå i front i forhold til sortering af affald. Derfor skal der
være særlig fokus på affaldshåndteringen på Rådhuset, så det sikres at mest
muligt affald sorteres, og at kvaliteten er optimal. Der vil blive gennemført en
række tiltag for at understøtte den gode affaldssortering.
Initiativ 2.3: Mindske madspild.
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Der skal iværksættes tiltag for at mindske madspild i de kommunale institutioner. Særligt i forhold til skolerne skal der igangsættes aktiviteter og forløb, der
understøtter mindre madspild. Mindre madspild er et af de centrale emner i den
nationale affaldsplan.
Initiativ 2.4: Fokus på grønne indkøb.
Der kan iværksættes initiativer, der sikrer og understøtter grønne indkøb på
tværs af de kommunale afdelinger. Der kan eventuelt nedsættes en tværfaglig
gruppe, der ser på de forskellige aspekter af grønne indkøb herunder input fra
affaldsafdelingen omkring minimering af affald (mindre emballage), øget genanvendelse og indkøb af produkter med længere levetid (eksempelvis færre engangsartikler og mindre engangsplast). Målet kan være at formulere en bæredygtig indkøbspolitik i forhold til indkøb og brug af varer i alle de offentlige institutioner.

Fokusområde 3: Affald i det offentlige rum

Initiativ 3.1: Indsamling af plast i det offentlige rum.
Der er fra 1. januar 2025 krav om udsortering af plast i det offentlige rum (den
nationale klimaplan). Dragør Kommune skal derfor planlægge, hvordan en implementering af sortering af plast på alle offentlige arealer kan foregå i samspil
med de medarbejdere, der forestår opsætning og tømning af skraldespande på
gader og pladser, i parker mv. I den sammenhæng kan der også ses på, om det
giver mening at udsortere flere fraktioner i det offentlige rum end den lovpligtige
plast.
Initiativ 3.2: Oprydningsarrangementer og landsdækkende aktiviteter.
Det kan eksempelvis være deltagelse i den årlige affaldsindsamling, som arrangeres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Her kan Dragør
Kommune spille en mere synlig rolle overfor borgerne eksempelvis omkring formidling, opstilling af affaldscontainere og andet. Der kan også etableres egne
kommunale oprydningsarrangementer med frivillige organisationer og andre. Lokale tiltag kan eksempelvis være baseret på koncepter fra de landsdækkende
initiativer, blandt andet Ren Natur projektet. I den sammenhæng kan skolebørn
få til opgave at holde et bestemt område rent for affald med en efterfølgende
læring om naturen, og det affald som indsamles.
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Fokusområde 4: Genbrugspladsen

Initiativ 4.1: Supplement til byttehjørne på genbrugspladsen.
Dragør Kommune har i dag etableret byttehjørne for genbrugseffekter på Dragør
Kommunes genbrugsplads. Der vil i løbet af planperioden blive etableret et genbrugshus på pladsen. Der skal ses på hvordan brugen af genbrugshuset kan
spille sammen med de øvrige aktiviteter for genbrug af affaldseffekter, eksempelvis reparationscafeer og kurser for up-cycling. Aktiviteterne kan eventuelt
gennemføres i samarbejde med ARC.
Initiativ 4.2: Evaluering af de nye forhold for aflevering og håndtering af farligt
affald.
I 2022 er der etableret nye og bedre tiltag for aflevering og håndtering af farligt
affald på genbrugspladsen i kommunen, og ved de øvrige genbrugspladser i
ARC. Disse tiltag skal evalueres i løbet af 2023, så eventuelle tilpasninger og justeringer kan iværksættes.
Initiativ 4.3: Uddannelse af personale på genbrugspladsen.
Uddannelse af personalet på kommunens genbrugsplads skal blandt andet ske
med fokus på øget genanvendelse og de nye krav, der er og måtte komme til affaldssorteringen, med det formål at klæde personalet på i forhold til den vigtige
vejlederrolle de har i dagligdagen. Et andet element er også arbejdsmiljø, som
sikrer medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsliv i forbindelse med håndteringen af affaldet på genbrugspladsen. Tiltagene kan med fordel gennemføres i
samarbejde med ARC.

Fokusområde 5: Bygge- og anlægsaffald

Initiativ 5.1: Mere direkte genbrug af byggematerialer på genbrugspladsen.
Dragør Kommune vil, i samarbejde med ARC, undersøge om og hvordan mere
direkte genbrug af byggematerialer på genbrugspladsen kan etableres, eksempelvis som et genbrugsmarked for byggeaffald. Det har vist sig at være en succes i de kommuner, som allerede har iværksat dette.

Initiativ 5.2: Pilotprojekt for selektiv nedrivning.
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Dragør Kommune vil, i samarbejde med Tårnby Kommune og som en del af det
forpligtende miljøsamarbejde, bidrage med viden og vejledning om affald, i forbindelse med et udvalgt pilotprojekt omkring selektiv nedrivning. Pilotprojektet
kan i givet fald omfatte et mindre kommunalt nedrivningsarbejde. Generelt vil
det være oplagt at lade selektiv nedrivning indgå i forbindelse med anmeldelse
af affald og tilsynet på byggepladserne. Initiativet vil også understøtte kortlægningen af affald på en bygge-/nedrivningsplads, og dermed give læring omkring
affaldsopdelingen og håndteringen.

Fokusområde 6: Private virksomheder

Initiativ 6.1: Bedre udsortering af affald i virksomheder.
Dragør Kommune kan, i samarbejdet med Tårnby Kommune, være med til at
understøtte en bedre sortering af affald i virksomhederne blandt andet ved at
oplyse og vejlede omkring økonomibesparelser i forhold til affaldshåndteringen,
herunder besparelser når mere affald udsorteres, eller ved at affald helt undgås.
Kommunen kan ved udvalgte miljøtilsyn have et særligt fokus på affald både i
form af dialog med virksomheden, og ved udarbejdelse af særligt vejledningsmateriale.
Initiativ 6.2: Mulighed for mindre virksomheder til at benytte de kommunale
ordninger for genanvendeligt affald.
Der kan ses på muligheden for at åbne op for mindre virksomheders brug af de
kommunale ordninger for indsamling og afhentning af genanvendelige materialer.

Fokusområde 7: Information og dialog

Initiativ 7.1: Informationskampagner målrettet indsamling af de 10 fraktioner
ved private husstande og i de kommunale bygninger.
I forbindelse med udrulningen af flere indsamlingsordninger i hele kommunen
for genanvendeligt affald i 2022, så har der været gennemført informationskampagner målrettet dette. Disse kampagner skal følges op i 2023, så det sikres at
der fortsat sorteres korrekt ved alle husstande og i de kommunale institutioner.
Initiativ 7.2: Dialog og vidensdeling i skolerne.
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Kommunen kan gennemføre særlige initiativer, der målretter sig skolerne på alle
niveauer, da det er vigtigt at børn og unge inddrages i indsatsen for at styrke affaldssortering og forståelsen for klodens begrænsede ressourcer (FNs verdensmål). Det kan blandt andet være at etablere temadage og besøg på genbrugspladsen. En mulighed er også, at der sammen med ARC eller Tårnby Kommune
udarbejdes/samles undervisningsmateriale om affald, som kan hentes ind fra
kommunens hjemmesiden.
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