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Baggrund 
Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas og papir) i Albertslund, genanvendes kun 
ca. 22 % af husholdningsaffaldet i dag (affaldsforbrænding medregnes ikke). 
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, hvor målet er, at vi skal 
genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald i 2018. Det samme mål findes i 
Regeringens Ressourcestrategi for affald fra 2013, her skal målet dog først nås i 2022.  
  
En landsdækkende undersøgelse fra Miljøstyrelsen i 2012 viser, at ca. 40 % af det 
affald, der er tilbage restaffaldssækken i dag, er madaffald. Det samme viser andre 
undersøgelser. Indsamling af madaffald til kompostering og bioforgasning er derfor 
essentiel, hvis målet skal nås. Samtidig skal plast- og metalemballagen ud af 
restaffaldssækken, og vi skal blive endnu bedre til at sortere glas, papir samt karton og 
pap fra til genanvendelse. Vi skal altså have mange flere ressourcer ud af affaldet og 
meget mindre til forbrænding. 
  
Forvaltningen har været i dialog med byens boligområder for at få input til, hvordan vi 
sammen kan løse udfordringen med at få ressourcerne ud af affaldet. I foråret 2014 blev 
der afholdt fire workshops med repræsentanter fra 19 boligområder, hvorefter der 
sammen med Brugergruppen blev opstillet seks forskellige forslag til, hvordan de nye 
affaldsordninger kan se ud. Forslagene, der baserer sig på kildesortering, blev 
efterfølgende præsenteret på et borgermøde den 25. september 2014 med 90 deltagere 
fra de fleste af byens boligområder. Efter tilretning af oplægget valgte 
kommunalbestyrelsen i december at sende forslaget i offentlig høring fra den 16. 
december 2014 til 1. februar 2015. Der er indkommet 51 høringssvar. 
  
I hovedtræk har bemærkningerne omhandlet: 
-       En række generelle forbehold, men også mange positive tilkendegivelser 
-       Madaffald (nytteværdi samt gener i form af lugt og maddiker) 
-       Kildesortering kontra centralsortering 
-       Æstetik 
-       Tømningsfrekvenser og fleksibilitet 
-       Gangbesværede og handicappede 
-       Valgfrihed blandt de seks forslag 
  
Det er forvaltningens opfattelse, at der generelt er tilslutning til at indføre de foreslåede 
nye ordninger under forudsætning af, at der sikres fleksibilitet i forhold til de lokale 
affaldsløsninger. De mange høringssvar har på den måde givet en række gode konkrete 
input til implementering af de nye affaldsordninger. 
  
Godkendes de nye ordninger, udarbejder Forvaltningen en implementeringsplan, 
hvorefter der tages kontakt til de enkelte boligområder om valg af lokal løsning i løbet af 
dette forår. I forbindelse hermed skal et nyt affaldsregulativ udarbejdes og godkendes. 
  
Forvaltningen foreslår derfor, at der i forhold til at finde gode affaldsløsninger lokalt 
åbnes op for blandt andet: 
  

 At der kan vælges mellem de seks forskellige ordninger beskrevet i 
høringsmaterialet 

 Frivillighed i forhold til indsamling af haveaffald og storskrald herunder 
etablering/drift af lokale miljøstationer 

 Leasing af renovationsmateriel via Vestforbrænding (primært to-delte 
plastcontainere til parcelhusene) 

 Fleksibilitet i tilkøbsydelser 
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 En vis fleksibilitet i afhentningsfrekvenser, specielt for madaffald 
 Der i relevante ordninger/områder benyttes fuldmeldere 
 Udarbejdelse af inspirations-/informationsmateriale for de forskellige boligtyper 
 Der åbnes op for forsøg med nye måder at indsamle pap på 

  
Det er målet, at de nye affaldsordninger er implementeret inden indgangen af 2017, 
under hensyn til de enkelte boligområders planer for renoveringer m.v. 
Høringsforslaget, høringsrapport med ændringsforslag, høringssvar, resume af 
borgermødet den 25. september 2014 samt baggrundsnotat med forudsætningerne for 
gebyrberegningerne er vedlagt sagen. 
  

Forvaltningens forslag samlet 
  
Vurdering af tidsrammen for implementering  
Forvaltningen foreslår: 
         at den i høringsforslaget planlagte tidsplan for implementering af nye 

affaldsordninger følges.  
  
Kildesortering contra central sortering 
Forvaltningen foreslår, at 
         det fastholdes, at affaldet i de nye indsamlingssystemer skal kildesorteres. 
  
Madaffald 
Forvaltningen foreslår: 
         at separat indsamling af madaffald fastholdes, 
         at der indfører obligatorisk 14 dags tømning hele året  
         at der løbende udleveres bioposer, 
         at der udleveres ventilerede beholdere til opbevaring af madaffald inde i hjemmet,  
         at  der gennemføres en kampagne om madaffald i forbindelse med implementering 

af de nye affaldsordninger, og at der husstandsomdeles en folder med gode råd til 
håndtering af madaffald samt hvilken værdi det har, og 

         at kommunen tilbyder mobil vask af containerne to gange årligt. 
  
Alternativt kan kommunalbestyrelsen beslutte:  
         at der indføres obligatorisk 14-dags tømning i perioden september til maj og 

ugetømning i juni til august, eller 
         at der indføres 14-dagstømning hele året, men at den enkelte husstand gives 

mulighed for tilvalg af ugetømning året rundt mod merbetaling.  
  
Tømningsfrekvenser og fleksibilitet 
Forvaltningen foreslår: 
         at tømningsfrekvensen for restaffald og de tørre genanvendelige fraktioner i forslag 

3 fastholdes,  
         at indsamlingsfrekvensen for de tørre genanvendelige fraktioner i forslag 2 ændres, 

så papir og plast indsamles i én beholder som tømmes hver 4 uge, samt metal og 
glas i én anden, som tømmes hver ottende uge, 

         at der tilføjes mulighed for at en husstand kan fravælge materiel til de 
genanvendelige fraktioner i forslag 2 og 3 . Der vil ikke i den forbindelse være 
mulighed for nedsættelse af affaldsgebyret, 

         at der tilføjes mulighed for tilkøb af ekstra sæk til restaffald ved ekstraordinært 
behov i forslag 2 og 3,  

         at der tilføjes mulighed for tilkøb af ekstra materiel til restaffald mod merbetaling i 
forslag to og tre, 

         at der tilføjes mulighed for tilvalg af ugetømning af rest- og madaffald i 
forslag 1 og 2, 

         at der tilføjes mulighed for opsætning af ekstra materiel til de genanvendelige 
affaldsfraktioner uden ekstraomkostning for den enkelte husstand til tømning og 
behandling af affaldet i forslag 2 og 3, og 

         at der tilføjes mulighed for at sætte klare sække med kildesorteret genanvendelige 
fraktioner ved ekstraordinært behov i forslag 2 og 3. 
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SMART teknologier og affald 
Forvaltningen foreslår: 
         at det undersøges nærmere om der med fordel kan benyttes fuldmeldere til 

nedgravede containere i en opstartsfase. 
  
Beboere med særlig behov (gangbesværede og handicappede) 
Forvaltningen foreslår: 
         at problemstilling med gangbesværede og handicappede forsøges løst lokalt, samt i 

dialog med relevante myndigheder.  

Indkøb og ejerskab af de todelte containere 
Forvaltningen foreslår: 
         at de enkelte ejendomme ikke kommer til at eje eventuelle todelte containere 
         at mulighederne for at kommunen via Vestforbrænding leaser de todelte beholdere 

undersøges nærmere 
  

Containerskjul 
Forvaltningen foreslår: 
         at inspiration til containerskjul indgår i dialogen om valg af affaldsløsning i de 

enkelte boligråder. 
  
Indendørs sorteringsløsninger  
Forvaltningen foreslår: 
         at der udarbejdes et inspirationskatalog med ideer til indendørs sortering, 
         at inspirationskataloget husstandsomdeles ved implementering af de nye 

affaldsordninger, og 
         at indendørs sorteringsløsninger indgår i den efterfølgende dialog med 

boligområderne om valg af affaldsordning. 
  
Valg af ordning i den enkelte boligområde 
Forvaltningens  indstilling er, at de enkelte boligområder selv kan vælge blandt de seks 
forslag. Det er dog et krav, at den ønskede ordning er praktisk implementer bar i det 
enkelte boligområde. I sidste ende er det dog Kommunalbestyrelsens beslutning, hvilken 
ordning det enkelte boligområde skal have. 
  
Forvaltningen foreslår, at 
         den foreslåede implementering af nye ordninger i samarbejde med de enkelte 

boligområder fastholdes.  
  
Storskrald, pap og haveaffald  
Forvaltningen foreslår derfor: 
         At der senere fremlægges et beslutningsforslag angående den fremtidige 

indsamling af storskrald og haveaffald i kommunen 
         at der tilføjes mulighed for at have- og storskraldsordningerne kan fravælges i 

forslag fire, fem og seks, 
         at pap i forbindelse med den ny kontrakt bliver en selvstændig storskraldsordning – 

ind til en fremtidig ordning er endelig fastlagt. 
         at vi på baggrund af forsøget med indsamling af pap i parcelhusområder vurderer 

om det kan anbefales boligområderne at indsamle pap i nedgravede systemer. 
         at der igangsættes forsøg med indsamling af småt pap og karton i kassetter. 
  
  
 
Økonomi og finansiering 
Implementering af de nye affaldsordninger vil medføre investeringsomkostninger i form 
af nyt materiel for de enkelte husstand. Husstande i de boligområder, der vælger at 
implementere forslag to vil dog kunne undgå investeringsomkostninger i nyt materiel, 
hvis der indgås leasingaftale med Vestforbrænding om de todelte beholdere. Dette vil 
koste i størrelsesordenen 150 kr. årligt, inklusiv en årlig vask.. 
  
 
Miljøkonsekvenser 
Det forventes at genanvendelsen af husholdningsaffaldet vil øges væsentligt med 
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indførelsen af de nye affaldsordninger.  
  
 
Høring 
Forslaget til de nye affaldsordninger for husstande har været i offentlig høring fra den 16. 
december 2015 til den 1. februar 2015. Der er indkommet 51 høringssvar. 
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Bilag  
1 Høringssvar 1 - Albertslund Vest Afd 3      (577/15)       
2 Høringssvar 2 - Robinievej 3      (14343/15)       
3 Høringssvar 3 - Herstedlund etape 4 GRF      (14353/15)       
4 Høringssvar 4 - Elmer Jensen      (14359/15)       
5 Høringssvar 5 Dot Bertram      (14393/15)       
6 Høringssvar 6 - Ældrerådet      (3994/15)       
7 Høringssvar 7 Hersted Vester Landsby      (14403/15)       
8 Høringssvar 8 Tony Nørgaard, Porsager 53      (14448/15)       
9 Høringssvar 9 Jan Saltoft Andersen      (14457/15)       
10 Høringssvar 10 - Ole Jensen, Mørkager 38       (14521/15)       
11 Høringssvar 11 - Søren Kock, Randager 37      (14530/15)       
12 Høringssvar 12 - Eyvind Jensen, Hasselhaven 137      (14532/15)       
13 Høringssvar 13 - Hugo Vitved, Snebærhaven      (15174/15)       
14 Høringssvar 14 - Grf. Snebærhaven, Ole Langer      (15383/15)       
15 Høringssvar 15 - Grf. Enebærhaven      (14561/15)       
16 Høringssvar 16 Rønne Alle, Lone og Anders Christensens      (14571/15)       
17 Høringssvar 17 - Grf. Herstedlund, Etape 1, Robinievej 1-38      (14575/15)       
18 Høringssvar 18 - Grf. Herstedøster      (14653/15)       
19 Høringssvar 19 - Steen Tranberg, Poppelhusene      (14676/15)       
20 Høringssvar 20 - E/F Birkelund (Topperne) v/Bjarke Juul      (14684/15)       
21 Høringssvar 21 - Risby Grf. v/Arne Borg      (14711/15)       
22 Høringssvar 22 - Herstedvester Grf. v/Jens -Erik Larsen      (14727/15)       
23 Høringssvar 23 - Andelsboligforeningen, Jelsbuen, v/Christina Bødker       

(14740/15)       
24 Høringssvar 24 - Grf. Herstedøster Villaby, v/ Henning Lindhardt      (14743/15)       
25 Høringssvar 25 - AKB Hedemarken, v/Søren Holm      (14754/15)       
26 Høringssvar 26 - Andelsboligforeningen Valnøddegården, v/David Nejrup Djarnel 

Haavardsholm      (14763/15)       
27 Høringssvar 27- Ejerforeningen Egebo, v/Linda Sørensen      (14766/15)       
28 Høringssvar 28 - Jan Hjorth Andersen, Hyldagervænge 13      (14777/15)       
29 Høringssvar 29 - Platanhaven 104, Præstehusene 77, Hasselhaven 37 og 

Kvædehaven 39      (14791/15)       
30 Høringssvar 30 - Peter Tyge, vejlauget, Hyldagervænget      (14798/15)       
31 Høringssvar 31 - Inge M. Søger, Poppelhusene 78      (14811/15)       
32 Høringssvar 32 - Ellen Niclasen, Abildgården      (14815/15)       
33 Høringssvar 33 - Jørgen Laursen, Albertslund Vest 2      (14829/15)       
34 Høringssvar 34 - Skovengen, Henning Hansen      (15365/15)       
35 Høringssvar 35 - Jan Saltoft, Milebuen 40      (14854/15)       
36 Høringssvar 36 - Frede Vestergaard, Borgager 54      (14867/15)       
37 Høringssvar 37 - Lena Kujahn, Ravnens kvt. 14B      (14873/15)       
38 Høringssvar 38 - A/B Snebær, Steen og Ulla      (15373/15)       
39 Høringssvar 39 - Kirsten Boserup, Fyrrehusene 5      (14882/15)       
40 Høringssvar 40 - Per Gut, Snebærhaven 139      (14888/15)       
41 Høringssvar 41 - Torben Lethraborg A/B Ulfbuen      (15324/15)       
42 Høringssvar 42 - Gl. Vridløse Grf. v/Alice Holse      (14902/15)       
43 Høringssvar 43 - Grf. Rødager, v/Henrik Grundahl      (14910/15)       
44 Høringssvar 44 - Jørgen Sejersbøl Andersen, Enebærhaven       (14915/15)       
45 Høringssvar 45 - Svend Tanke Nielsen, Grf. Røde Vejrmølle Park      (14922/15)      
46 Høringssvar 46 - Leif Ramskov Pedersen, A/B Morelgården      (14925/15)       
47 Høringssvar 47 - Galgebakken, v/Lars Messell      (15052/15)       
48 Høringssvar 48 - Nils Jul Gjerlev, GRF. Albertslund Vest 1      (14936/15)       
49 Høringssvar 49 - Hyldespjældets Grønne Miljøudvalg, Poul Markussen      

(14987/15)       
50 Høringssvar 50 - Damgårdsareal, Mikkel Ellung Larsen, BO -Vest,      (15006/15) 

      
51 Høringssvar 51 - Peter Dissing, Snebærhaven 100, OBS se os høringssvar 13      

(15181/15)       
52 Opsamling på borgermøde den 25. september 2014 om nye affaldsordninger      

(15828/15)       
53 Høringsmateriale om nye affaldsordninger      (15831/15)       
54 Høringsnotat - Bilag til mødesagen      (14001/15)       
55 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 forslag      (17123/15)       
56 Revideret økonominotat over nye affaldsordninger 1, 2 og 3      (17665/15)       
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57 Revideret økonominotat over nye affaldsordninger 4, 5 og 6     (17669/15)    

   
Indstilling 
Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,
         at forslag til nye affaldsordninger for husstande godkendes med de tilføjelser og 

ændringer, der fremgår af høringsrapporten.  
  
 

 
 
 


