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Udvalgspolitik:

Anlæg og drift af veje, parker og grønne områder.
Fokusområde 2019-2020:

Vi vil skabe en ren og indbydende Kolding midtby gennem synlig og effektiv drift.
Delmål 11.6 i FN’s verdensmål: Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger
reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdning- og anden
affaldsforvaltning.
Beskrivelse:
Kolding kommune, består af en hoved by, centerbyer og en række mindre landsbyer. En lang
række undersøgelser i mange kommuner og på tværs af landet, har gentagne gange påvist at
borgernes oplevelse af en by, et område eller et rekreativt sted har stor sammenhæng med
oplevelsen om der er pænt, velplejet og rent.
Dette er også tilfældet i Kolding, hvor der blandt andet har været stor fokus på renholdelse i
Kolding bymidte og i centerbyerne.
Affaldsområdet i dag:
Kolding Kommune har på baggrund af ovenstående i mange år arbejdet med renholdelse især i
byrummene, men også øvrige steder hvor borgere og brugere færdes. På den baggrund er der
sket en lang række initiativer for at sikre en god oplevelse for borgerne, og for at understøtte
den gode adfærd omkring affald og genbrug til vores alles bedste.
Overordnet kan affaldsområdet kan deles op i 3 områder:

Ændringsforslag
Der er stor forskel på udfordringerne i de tre grupper. Borgergrupperingen, hvem bruger
hvilket område og hvor tit, periode udsving /årstid.
Hoved fokusområdet har været renholdelse af den indre by omkring gågaden og de centrale
pladser hvor de fleste borgere færdes. Med hensyn til de øvrige områder har forvaltningen i
2018-2019 øget fokus på indsatsen i det åbne land og et samarbejde omkring konceptet ”Ren
Natur” hvor lokal foreninger i kommunen samler affald i naturen og lokalområdet samt langs
stier i det åbne land.
I forhold til ovenstående er der en god og gennembearbejdet indsats i gang inden for byer,
gader og parker, samt i det åbne land, skove og natur, mens der ikke er en tydelig indsats for
vores vandmiljøer.
Et andet tema som ikke i særlig grad er adresseret, er hvilke aldersgrupper og grupperinger
der med fordel kan laves en fokuseret indsats for. I øjeblikket er den generelle renholdelse
inden for Vej og Park politikken bredt funderet og har ikke et særligt sigte mod for eksempelvis
unge.
På den baggrund foreslås der at arbejde med 3 spor, og med en særlig fokusering på unge.

Spor 1: Et samlet koncept: Ren Kolding
Der kan derfor med fordel udvikles et samlet koncept hvor hver af 3 affaldsområder
fremhæves under et samlet arbejde og fokusområde for Kolding kommune, eksempelvis under
det samlede koncept ”Ren Kolding”
Cityforeningen arrangerer årlig ”Ren kærlighed til din by” som foregår i Kolding centrum, og
samtidig er der i den politiske nedsatte Taskforce også elementer af at styrke renhold i byerne.
Ligeledes får forvaltningen årligt foretaget en analyse af ”Hold Danmark Rent” på 20 lokaliteter
i hele kommunen. Gennem ”Ren Natur” samles der årligt affald på 15 store ruter i det åbne
land. Disse to koncepter vil supplere hinanden samlet set, og give en bredde i indsatsen for en
ren og indbydende kommune til gavn for alle vores borgere.
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Spor 2: Ren i kanten – også i Vandkanten.
Der har endnu ikke været fokus på søer, åer og strande i Kolding kommune.
Hvert år ledes der affald med åen ud i fjorden, som skyller i land på vores strande. Langs
bredderne på vores søer ligger affald som tabes og blæser i vandet.Brugerne på stranden og
grønne områder langs åen er ofte den unge generation som benytter sommeren og det gode
vejr til ophold, leg og fest. Der mangler information om småt let affald som ispapir, cigaret
skodder og dåser som nemt kan blæse i vandet hvis det efterlades.
Her vil målgruppen være den unge generation (13-25 år), og der vil være behov for at der
politisk er fokus på netop denne gruppe.
Spor 3: Konkrete indsatsområder og udviklings muligheder:

Udviklingsfase vil være over et par år (2020-2021), hvor konceptet udvikles og tiltag afprøves,
evalueres og optimeres for endelig implementering. Ved søbredder, åstederne eller på
stranden vil der være anlægsomkostninger ved opsætning af nye faciliteter eller sikring af
adgangsveje. Efter udviklingen af konceptet vil der årligt (2022-2023 og frem) være faste
driftsudgifter til afhentning og bortskaffelse af affald, vedligehold af systemer, kampagner og
årligt tilbagevendende aktiviteter.
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