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Indsamlingsforsøg i Hyldespjældet og Børnehuset Baunegården
Som besluttet på brugergruppemødet gennemføres der i Hyldespjældet et
mindre forsøgsprojekt med indsamling af organisk køkkenaffald til forgasning.
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Forsøgsprojektet
I projektet frasorteres og indsamles organisk køkkenaffald til forgasning med
energiudnyttelse – med efterfølgende udbringning på landbrugsarealer.
Forsøget er frivilligt, og er således kun for beboere, der tilmelder sig.
Desuden deltager Børnehuset Baunegården og beboerhuset i Hyldespjældet.
Der opstilles tre 360 liters minicontainere til indsamling af det organiske
køkkenaffald. En containere til børnehuset, en til beboerhuset og en til de
deltagende husstande.
Containerne vil blive tømt hver 14. dag – med mulighed for ugetømning, hvis
dette skulle blive nødvendigt.
Deltagende husstande får udleveret spande og bionedbrydelige køkkenposer.
Hyldespjældet står for den interne kommunikation om projektet samt
udarbejdelse af sorteringsvejledninger.
Det indsamlede organiske køkkenaffald afsættes på Vestforbrænding's
modtageanlæg i Frederikssund – inden det efter eventuel forbehandling køres
til forgasning på Biovækst anlægget ved Holbæk.
Forsøget vil ikke skabe væsentlig ekstra trafik, da renovatøren har en tur til
Frederikssund i anden sammenhæng.
Indsamling af organisk køkkenaffald til forgasning og anvendelse på
landbrugsjorde har foregået i en årrække i en del kommuner. Det er derfor et
velafprøvet indsamlingssystem fra parcelhuse (Haveboliger).
Forsøget er stort set udgiftsneutralt, da der anvendes indsamlingsmateriel fra
tidligere forsøg med hjemmekompostering.
Forsøgets formål er:
 At få igangsat en særskilt indsamling af denne affaldstype i kommunen
 At få vurderet om det er en god idé at indføre et sådant tiltag som en frivillig
ordning (i første omgang).
 At få en indikation af hvor god en udsortering der kan opnås i et
boligområder med fælles containere.
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At få vurderet om denne type indsamling kan indføres i en børnehave samt
et beboerhus med en del fællesspisning.
At se hvor meget affald, der bliver samlet ind med denne tilgang
At få vurderet, hvor mange husstande man kan få til at deltage på denne
måde.
At få vurderet hvor enkelt/svært det er for et boligområde selv at indføre en
sådan indsamling – med så lidt assistance fra den kommunale forvaltning
som muligt
At få vurderet om "brugerdreven innovation" generelt kan fremmes ved at
åbne op for frivillige ordninger.
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