NOTAT
Renholdelse – Igangværende og efterspurgte aktiviteter
Vordingborg Kommune arbejder i øjeblikket med følgende aktiviteter i
relation til renholdelse.
Kortlægning af henkastet affald i købstæderne
I 2016 kortlagde Hold Danmark Rent Vordingborg by. 80 % af de
adspurgte borgere var generelt tilfredse med renholdelsesniveauet på
den enkelte lokalitet.
I 2017 blev Stege kortlagt. 94% af alle interviewede var tilfredse med
den aktuelle standard på den lokalitet, hvor interviewet fandt sted, mens
hele 98% af de lokale borgere var tilfredse med den generelle
renholdelsesstandard over hele deres del af kommunen.
Rapporterne blev forlagt TMU i 2016 og 2017.
Præstø blev kortlagt juni 2018. Rapporten kommer til efteråret.
I 2019 kortlægges Vordingborg by igen.
Ren Natur
Vi har været med til at starte konceptet Ren Natur i samarbejde med
Næstved Kommune, Hold Danmark Rent og McDonald’s.
Konceptets formål er at støtte renholdelsen af den danske natur via et
noget-for-noget princip, hvilket sker i samspil mellem et bredt udsnit af
det lokale forenings- og fritidsliv, den kommunale driftsafdeling og det
lokale erhvervsliv. Et lignende koncept er ikke set i Danmark tidligere, altså en nyskabelse.
Se mere her: https://rennatur.org/
I 2018 testes konceptet i 4 danske kommuner bl.a. på Møn, hvor vi har
lavet nogle ruter sammen med Naturstyrelsen Storstrøm.
Konceptet udrulles i hele landet i 2019.
Her er et indslag om en af testene i Næstved:
https://www.tveast.dk/artikel/dykkere-fandt-menneskelignende-dukkepaa-bunden-af-moerk-kanal
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Vordingborg Kommune er medlem af Hold Danmark Rent. Hold Danmark Rent (HDR) er en nonprofit organisation, der arbejder for at nedbringe mængderne af henkastet affald i byen og i
naturen.
Trafik, Park og Havne (TPH) deltager som repræsentant for Vordingborg Kommune hvert år i
HDRs renholdelseskonference, hvor flere danske kommuner og private aktører deltager. Vi
samarbejder med HDR om kampagner og forskellige andre tiltag.
Kampagner
De seneste to år har Vordingborg Kommune støttet op om Danmark Naturfredningsforenings
årlige affaldsopsamlingsdag.
Vi har gang i et par mindre kampagner rundt omkring, bl.a. på Bakkebøllestien, hvor vi beder
ryttere ride i rabatten, så hestepærerne ikke ligger på sten. Der er opsat skilte med teksten ’Rid i
rabatten så andre undgår smatten. Vis hensyn – hold pærerne i rabatten.’
Vi har også kampagner målrettet brugere af parkerne og hundeluftere.
DIN MIN REN BY
Vi har igangsat kampagnen DIN MIN REN BY: https://vordingborg.dk/borger/trafik-og-vej/dinmin-ren-by/ (Der er dog endnu ikke fulgt op på de ønskede initiativer, da vi ikke har haft tid. Til
efteråret starter vi den op igen.)
Samarbejde
I 2017 samarbejdede afdelingerne i Teknik og Miljø med uddannelsesinstitutionerne i
Vordingborg om renholdelse i bl.a. Rådhusparken. Bl.a. interviewede Hold Danmark Rent 50
elever om bl.a. løsninger til renholdelse i byrummet.
TPH og Plan har indledt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om løsninger til
affaldsproblematikker omkring grænseområderne mellem institutionernes og kommunens
arealer.
Trafik, Park og Havne har opfordret Afdelingen for Skoler til at deltage i Grønt Flag Grøn Skole,
som er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling.
Se mere her: http://www.groentflag.dk/
Trafik, Park og Havne deltager i Gate21-projektet Klar til Smart Vækst, hvor et af
fokusområderne er smarte affaldsløsninger til den ressourcebevidste by. Se mere her:
https://www.gate21.dk/project/klar-smart-vaekst/
Skraldeposestander
I 2017 opsatte TPH og Byg, Land og Miljø (BLM) en stander til ’lommeskraldeposer’ ved
Hårbølle Strand: https://vordingborg.dk/kommunen/nyheder/nyhedsarkiv/hold-stranden-ren/.
Meningen er, at man tager en pose med på stranden og opsamler affald på sin vej.
Vi forventer at opsætte flere skraldeposestandere i de kommende år.
Affaldsspande
I 2017 registrerede vi alle affaldsspande, som TPH drifter. Vi ved i dag, præcis hvor alle vores
affaldsspande står, og hvornår de skal tømmes.
Til efteråret udarbejder TPH i samarbejde med PLAN og BLM principper for opstilling af
affaldsspande, bl.a. om hvor de skal stå, og hvilke typer vi vil have fremadrettet.
Fakta: TPH drifter 570 skraldespande til 46.087 indbyggere. Det giver 81 indbyggere pr.
skraldespand, hvilket giver kommunen en ’skraldekarakter’ på 12,4.

Karakteren er højere end de 10 største byer i Danmark:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/flyder-skraldet-saa-hoej-skraldekarakter-faar-dinkommune
TPH tester i øjeblikket sensorer i ’almindelige’ affaldsspande, så vi fremadrettet kan lave
behovsstyret tømning. Udover at driftsudgifterne reduceres ved behovsstyret tømning, skal det
også sikre, at affaldsspandene ikke bliver overfyldte.
Frivillig indsamling af affald på strande
En række frivillige (spejdere, grundejerforeninger m.fl.) tager selv initiativ til at forestå konkrete
indsamlinger på strækninger af strande i kommunen, af eksempelvis 4 km’s længde. De frivillige
initiativer støttes af BLM.
Sydsjællandsleden
I forbindelse med etableringen af den regionale vandrerute Sydsjællandsleden indgik den
tidligere Vordingborg Kommune aftale om tilskud til renovation ved spejderhytten Dehnshytten.
Turisme på Møn, Bogø og Nyord
Naturen, strandene og friluftsfaciliteter på Møn, Bogø og Nyord belastes i øjeblikket i
sommerhalvåret af de mange turister, der vandrer på vandreruten Camønoen eller cykler ad de
internationale cykelruter Berlin-København og Østersøruten.
Det kan mærkes i forhold til, at lokale oplever flere efterladenskaber og affald langs ruterne, og
at turisterne benytter de lokale beboeres affaldsspande.
Camønoen
I Camønoregi opfordres vandrerne via sociale medier og information på Camønokortet om at
tage hensyn til naturen og affaldet med hjem. Det er der en del, der efterlever, men presset er
stort med 1000 vandrere en dag midt i juli og en statistik på 11.000 registrerede vandrere i 2017.
Ildsjælene (frivillige og erhvervsdrivende relateret til turisme) har mulighed for at vise, at de er
Camønovenlige og at vandrerne er velkomne ved at opsætte de forskellige Camønoklistermærker, der signalerer, at her må de tappe vand fra vandhanen, overnatte, købe proviant, låne
wc og andet.
BLM er påbegyndt et samarbejde med Naturstyrelsen om en strategisk placering af
affaldsstativer i forhold til outdoor-turister, da en del af problemerne med affald og renhold er et
fælles problem ved friluftsfaciliteter og i naturområderne. Ligesom BLM indgår i et tæt
samarbejde med Møns Museum om Camønoen og de problemer, der opstår ved det øgede
turismetryk. På Naturstyrelsens arealer udfordres alle ved Naturstyrelsens politik om ikke at
opstille affaldsspande ved publikumsfaciliteter. Kongstanken er, at der hovedsageligt smides
affald tæt på affaldsbeholdere end, når der ikke er opstillet affaldsbeholdere. I øjeblikket er
aftaler omkring opstilling af ganske få containere på strategiske steder undervejs, men en fælles
kommunal løsning med affaldssortering er mere konstruktiv.
Gadekær
Flere landsbyer med gadekær efterlyser opsætning af affaldsspande, da de oplever, at
cykelturister og vandrere benytter borde og bænke ved gadekærene til at holde en lille
spisepause. Og her kan de ikke komme af med deres affald. Det betyder, at de lokale oplever
mere affald, der ligger enten tabt eller smidt tæt på deres eneste grønne fællesområde.

