GENTOFTE KOMMUNE

Referat af
møde i
Teknik- og Miljøudvalget
Mødetidspunkt 09-12-2019 17:05
Mødeafholdelse

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.:

17.15

Tilstede:

Karen Riis Kjølbye, Kristine Kryger, Marianne Zangenberg,
Jesper Kamp Nielsen, Søren B. Heisel, Brigitta Rick

Fraværende:

Katarina Ammitzbøll

Indholdsfortegnelse
Teknik- og Miljøudvalget
09-12-2019 17:05

1 (Åben) Grøn omstilling i kommende udbud af affaldsindsamling fra private
husstande ..................................................................................................................3

Side 2

1 (Åben) Grøn omstilling i kommende udbud af affaldsindsamling fra private
husstande
Sags ID: EMN-2019-06157
Resumé
Som opfølgning på temadrøftelser i Teknik- og Miljøudvalget og i Kommunalbestyrelsen, skal det
besluttes, hvorledes den grønne omstilling af indsamlingen af husholdningsaffald skal indgå i det
kommende udbud af affaldsindsamlingen.

Baggrund
Den nuværende kontrakt om indsamling og transport af affald fra kommunens private husstande
udløber ved udgangen af marts 2021. Opgaven med indsamling og transport af husholdningsaffald
skal i udbud i foråret 2020, således at en renovatør kan stå klar til at løse opgaven fra april 2021.
Ved gennemførelsen af et nyt udbud, kan der stilles nye krav, som fremmer den grønne omstilling.
På Teknik og Miljø udvalgsmødet den 29. oktober 2019 fik udvalget en orientering om marked for
grøn omstilling af indsamlingen af husholdningsaffald og muligheder for omstillingen til
renovationsbiler, der bruger el som drivmiddel, frem for traditionel diesel.
I forlængelse heraf afholdt kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 en temadrøftelse om
”Grøn omstilling af kommunens transport”. Her blev der skitseret 3 scenarier for, hvordan en
overgang til eldrevne renovationsbiler og indførelsen af separat indsamling af madaffald kan
indføres, i forhold til det forestående udbud.
De fremlagte scenarier var:
Scenarie 1: Længerevarende kontrakt med EL renovationsbiler (8 – 10 år)
Scenarie 2: 2 årig kontrakt med dieselbiler som overgangsperiode til en længerevarende kontrakt
fra 2023 med krav om el-renovationsbiler
Scenarie 3: Som scenarie 2 – derudover indkøbes/afprøves 1-2 el-renovationsbiler i den 2-årige
overgangsperiode
Som grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale skal der tages stilling til om og i hvilket omfang,
der skal stilles krav om eldrevne renovationsbiler i forbindelse med udbuddet. Det herefter
udarbejdede udbudsmateriale forelægges til politisk godkendelse på møder i januar/februar.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget:
Til drøftelse og beslutning om og i hvilket omfang, der skal indarbejdes krav om eldrevne
renovationsbiler i forbindelse med det kommende udbud af indsamling af husholdningsaffald.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Vedtaget, at det kommende udbud af indsamling af husholdningsaffald udarbejdes med baggrund i
scenarie 3.

Bilag
1. Bilag - Scenariebeskrivelse (3222240 - EMN-2019-06157)
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