HAR DU EN PLAN ?
DET ER NU, AT STRATEGIEN FOR JERES NYE AFFALDSPLANER
SKAL LÆGGES. RAMBØLL HJÆLPER JER HELE VEJEN.

WWW.RAMBOLL.DK

KOM GODT I GANG MED JERES NYE
AFFALDSPLAN
Jeres nye affaldsplan skal være færdig senest 2020. Denne
folder giver jer en ide om, hvilke nationale og internationale mål
vi kan navigere efter, hvilke roller I kan bringe i spil, og hvordan I
kommer godt i gang med jeres planproces.

Den overordnede retning
Nye EU-direktiver, ny national affaldsplan, opfølgning på Advisory
Board for Cirkulær Økonomi og forsyningsstrategien viser tendenserne
for affaldsområdet og den kommunale affaldshåndtering.

Samtidig vil EU og Miljøstyrelsen
fortsat fokusere på en række særlige fraktioner. Det er derfor en god
ide at skabe et overblik over, hvad
status er for disse fraktioner, og
hvilke indsatser der kan øge jeres
genanvendelse yderligere.

Affaldsområdet er under konstant
forandring, og det skal også afspejles i de kommunale planer. Men
selvom der fortsat er ubekendte
faktorer, tegner der sig en ambitiøs
overordnet retning for affaldsforebyggelse, cirkulær økonomi og
håndtering af affald i Danmark. Miljøstyrelsen har udskudt den nationale affaldsplan til 2020, og derfor
er der god tid til at forberede jeres
nye kommunale affaldsplaner.

Mange kommuner har stadig et
stykke at gå, når det gælder indføring af separat indsamling af
madaffald, der er det nye EU-krav
fra 2023. Og hvis vi ser på plast, ligger Danmark fortsat lavt i genanvendelsen. Inden for tekstiler ser vi
nogle steder ændringer i storskraldsordninger; f.eks. en opdeling
af fraktionen i tøj og andet tekstil
og større samarbejde med organisationer. Når det gælder direkte
genbrug, kan der satses på reparation og genbrugsbutikker i lokalområdet. Og i forhold til bygge- og anlægsaffald skal vi fortsat arbejde for
at øge kvaliteten af udsorteret bygge- og anlægsaffald, f.eks. igennem
initiativer på genbrugspladser.

Det ved vi om
genanvendelseskravene
Vi ved, at de nuværende genanvendelseskrav fortsat gælder til 2022,
og at de vil blive yderligere skærpet
i den kommende planperiode 20202025.

KOMMUNEN SOM ANSVARLIG
FOR AFFALDSORDNINGER:
Initiativer i forhold til fokusfraktioner. Digitalisering og smarte løsninger.

KOMMUNEN SOM PARTNER:
Samarbejde om indsamling og
afsætning. Samarbejde med
erhvervsliv om cirkulær økonomi
initiativer. Samskabelse.

AFFALDSPLAN

KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED:
Forebyggelse og affaldsminimering i egne institutioner og virksomheder. Grønne/ressourcebevidste indkøb.

Hvilken rolle satser I på?
Et andet vigtigt element i planprocessen er at danne et overblik over,
hvilke roller og ansvarsområder jeres kommune har inden for affaldsområdet. Hvor mange ansvarsområder forventer I at dække med
jeres affaldsplaninitiativer? Og hvordan kan I bedst ruste jer for at imødekomme nye krav om mere ensartethed, øget konkurrence og
effektive løsninger?
I modellen nedenfor har vi delt
kommunens mulige indsatsområder
i fire roller: kommunen som partner,
kommunen som ansvarlig for affaldsordninger, kommunen som
myndighed og kommunen som
virksomhed. Hver rolle indebærer
en række ansvarsopgaver, men
også en række muligheder for at nå
i mål med de nationale og internationale genanvendelsesmål.

Kommunens roller og mulige indsatsområder alt efter hvilken rolle
i fokuserer på

KOMMUNEN SOM MYNDIGHED:
Øget affaldstilsyn, f.eks. med
fokusfraktioner. Sikre sammenhæng med andre fagområder.
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Plantyper

Hvilken plan pejler I efter?
I jeres planproces er det en god ide
at få udarbejdet en affaldsplan, der
stemmer overens med jeres ambitionsniveau og ressourcerne i kommunen. Hvor meget vil I kunne svare på, når et nyt byrådsmedlem
spørger ind til den kommende
plan? Og hvilket vidensniveau har I
brug for, for at kunne have et solidt
ståsted?
Ovenfor ses en matrix, hvor den
ene akse angiver ambitionsniveau
og den anden akse skelner mellem
tre forskellige plantyper: en konsoliderende, en implementerende og
en udviklende plan. Matrixen er
tænkt som et ’plan-landskab’ og en
måde at finde frem til de plantyper,
som I vil arbejde med i jeres planproces.
Måske har jeres seneste planperiode været travl, og det I har brug for
lige nu, er et pusterum og at danne
et overblik, så I kan optimere og arbejde videre ud fra jeres eksisterende ordninger og drift. Så kan det
være, at jeres kommune skal gå efter en konsoliderende plan.
Det kan også være, at I vil fokusere
på at udrulle nye ordninger og
yderligere tiltag i den kommende
planperiode. Derfor vil jeres plan fokusere mere på organisering af udrulning, involvering af parterne og
opfølgning på den nye drift. Er det
tilfældet, vil en implementerende
plan måske passe bedre til, hvor I
er lige nu.

Det er også muligt, at I er klar til
den næste generation af ordninger,
der sikrer sammenhæng i affaldssystemet og at I går ’all in’ på at indarbejde cirkulær økonomi i jeres
plan. I skal derfor arbejde med nye
tiltag og forsøg - måske affaldsplanen kan blive et bidrag til en tværgående kommunal indsats for cirkulær økonomi eller være en motor
for udviklingen af cirkulære politikker i kommunen. Hvis det er tilfældet, arbejder I mod en udviklende
plan.
I virkeligheden vil det ikke være så
firkantet, og jeres indsatsområder
vil indeholde elementer fra flere
plantyper.
Rådgivning på alle niveauer
Rambøll rådgiver jer uanset, hvor I
er og hvor langt I er i jeres proces,
så I kan komme i mål med jeres affaldsplaner til tiden. Som rådgiver
vil vi indgå i et tæt samarbejde og
dialog med de implicerede medarbejdere i kommunen og affaldsselskabet, så vi sikrer, at kompetencer,
viden og ressourcer udnyttes og
udvikles på tværs i hele forløbet.

Vores eksperter har stor erfaring i
at rådgive om kommunale affaldsplaner – vi kan levere ’hele pakken’
eller assistere med udvalgte dele af
arbejdet efter jeres behov.
For eksempel kan vi facilitere jeres
planproces, være sparringspartner
eller projektleder for et bredt sammensat planlægningsteam i kommunen. I Rambøll har vi en lang
række specialer foruden affald og
ressourcer blandt andet inden for
bæredygtig byudvikling, byggeri
og miljøvurderinger. Vi hjælper
både danske og udenlandske kommuner inden for disse områder og
denne viden kommer i spil, når vi
hjælper de danske kommuner med
affaldsplaner.
For at sikre at målene i jeres plan
bliver realiseret, er det vigtigt at
den udarbejdes og forankres bredt.
Rambøll tilbyder i denne sammenhæng det digitale værktøj RamEplan, som er et procesorienteret og
internetbaseret planværktøj, der
kan være en fælles platform for de
mange aktører i kommunen: de
kommunale medarbejdere, borgerne, affaldsselskabet, NGO’er og
erhvervslivet.
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