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Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 
parlementaire n”903 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à 
Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

La Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable.

Carole Dieschbdtrfg
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Gemeinsam Ântwert vun der Madame Carole Dieschbourg, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an 
nohalteg Entwécklung an vun der Madame Taina Bofferding, Inneministesch, op 
d'parlamentaresch Fro n*903 vum 16 Juli 2019 vum honorabelen Deputéierten Marc 
Goergen

1. Wél vlll Gemenge bidden aktuell zu Lëtzebuerg eng Gréng Poubelle un? Wél vlll 
Gemenge bidden nach keng gréng Poubelle un?

Fir d'Àntwert op dës Fro gi mir dovun aus, dass den honorabelen Deputéierten d'AsammIung 
vu Bio-Offall mengt. D'Faarf vun der Poubelle fir de Bio-Offall variéiert vun enger Gemeng zu 
der anerer. An dar enger Gemeng ass dës Poubelle gréng, wahrend se an enger anerer 
Gemeng zum Beispill brong ass. Jee nodeem wou een sech am Land befënnt, gëtt iwwert déi 
gréng Poubelle Glas gesammelt. D'Zorte vu Bio-Offâll déi iwwert d'Bio-Poubelle agesammelt 
ginn, kënnen och vu Gemeng zu Gemeng ënnerschiddiech sinn, jee nodeem wou de Bio- 
Offall traitélertgëtt.

Dës ënnerschiddiech Situatioune kommen dohier, dass d'Responsabilitéit fir d'Gestioun vun 
Offall aus de Stéid bei de Gemenge iait, an dass d'Gemengen op Grond vum Prinzip vun der 
Gemengenautonomie d'OffalIgestioun eegestânneg organiséieren.

Am Joer 2017 hu 47 Gemengen hiren Awunner eng Bio-Poubelle fir d'AsammIung vu 
KIchenoffall an anerem organeschen Offall ugebueden. Weider gëtt a 9 Gemengen eng 
Gréngschnëtt-Poubelle ugebueden iwwert déi nëmme Grasschnëtt a Gaardenoffàil 
agesammelt ginn.

An 43 Gemenge gëtt och eng Haus-zu-Haus Sammiung, deelweis am Lassenen, vun Hecken- a 
Strauchschnëtt ugebueden. Nieft den Haus-zu-Haus Sammiungen, bidden och eng Rei 
Gemengen e Bring-System fir de Gréngschnëtt un. Dëst ka bei der Kompostanlag selwer sinn, 
am Recyclingszenter sou wéi bei de lokalen oder régionale Sammelplazen.

2. Fir wél een Datum plangt d'Regierung eng landeswült d'Collecte vun organeschem 
Offall? Wéi wàert d'Regierung bei dësem Projet virgoen?

Laut dem Offaliwirtschaftsgesetz vum 21. Mâerz 2012 sinn d'Gemengen an der Flicht eng 
Bio-Offallsammiung unzebidden. Den Délai fir dëst ëmzesetzen war 2014. D'Gemenge dierfe 
frâi décidéieren, wéi ee System se hire Bierger zur Verfügung stellen (Hol- oder Bringsystem).

Eréischt kierzlech hunn d'OffalIgemengesyndikater SIGRE a SIDEC hir Sammiungen adaptéiert 
sou dass domat ze rechnen ass, dass déi meescht Gemengen bis 2020 eng Bio-Poubelle 
waerten ubidden. Eng ganz Rei Gemenge si schonn amgaang hir Gemengereglementer 
deementspriechend unzepassen.

Den Ëmweltministère ass amgaang eng Null Offall Strategie auszeschaffen a waert bis Enn 
2019 och d'OffalIgesetz vum 21. Maerz 2012 iwwerschaffen.


