AP4 - Roadmap for implementering af indendørs kildesortering
Nedenstående 4 faser giver en oversigt over et typisk forløb, som en kommune vil skulle gennemføre for at implementere indendørs sorteringsenheder.
For de enkelte faser er der angivet et skønnet tidsrum og en række delaktiviteter og milemæle (gates), som markerer overgang fra en fase til den næste
I den enkelte kommune børe der lægges vægt på datagrundlaget og pilotprojektet, som vil være afgørende for den samlede økonomi og succes.
I det omfang flere kommuner samtidig ønsker at gennemføre nedenstående forløb, kan der med fordel arbejdes sammen om udbud mv.

Tidsramme (måneder)
Fase 1

Anvendelse af modellen i Randers Kommune
Dataindsamling (input til den økonomiske model)
Beregninger og verificering i dialog mellem rådgivere og kommune
Indstilling til politisk behandling baseret på:
Beregningsgrundlag og forudsætninger
Beregningsresultater
Forslag til pilotprojekt inkl. budget, tidsplan og samarbejdspartnere
Identifikation af evt. nødvendige dispensationer (fx til indstallation til indendørs sorteringsenheder)
Kortlægning af evt. barrierer for udrulning, f.eks. økonomiske, tekniske og juridiske bindinger
Indstilling til politisk behandling
Pilotprojekt bevilget
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Fase 2

Pilotprojekt (test af indendørs sorteringsenheds effekt)
Indhentning af evt. dispensationer
Dialog med borgere, potentielle samarbejdspartnere, gennemførelse af målinger mv.
Identifikation og valg af (eksisterende) indendørs sorteringsenhed
Planlægning af pilotprojektets gennemførelse
Aftale med beboere
Planlægning af målinger, spørgeskemaer etc.
Udlevering/installation af enheder i testboliger
Monitering af forsøg
Evaluering/tilfredshedsundersøgelse blandt borgerne
Analyse, rapportering og evaluering
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Gate kriterie

Succesfuld test

Fase 3

4 til 6 *
Forberedelse af udrulning
Indhentning af overslagpriser
Dialog med potentielle producenter af sorteringsenhed
Dialog med affaldshåndterings-selskaber om håndtering af sorteringsenheden i det omfang at de involveres i take-back løsninger
Valg af finansieringsmodel (leasing, leje, køb etc.) og evt. justeringer eller supplerende udbud ift. gældende aftaler
Udarbejdelse af budget for udrulning
Projekt- og tidsplan for omfang af udrulning inkl. ressourcebehov medarbejdermæssigt
Udarbejdelse af indstilling til politisk behandling
Politisk behandling

Gate kriterie

Politisk bevilling

Fase 4

Udrulning i Randers Kommune
Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale
Udbud og kontrahering med leverandører af indendørs sorteringsenhed
Informationskampagne til borgerne
Distribution af sorteringsenheder
Monitering af sorteringseffektivitet
Brugertilfredshedsundersøgelser
Evaluering af driftsresultater
Evt. justering af produkt, proces, pris, for borgeren, sorteringsvejledning etc.

Gate kriterie

Implementering afslutning

Gate kriterie

* Bemærk: Fase 2 kan have lidt overlap med Fase 2, idet planlægning kan igangsættes, inden pilotprojekt er afsluttet
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