
Nyt fra Brugergruppen – februar 2015 
    

Vi skal alle have nye affaldsordninger og sortere mere 
     

Brugergruppemødet i februar handlede kun om en ting. Til gengæld var det en meget 

stor og betydningsfuld ”ting”, der kommer til at berøre samtlige albertslundere i 

hverdagen, nemlig: De nye affaldsordninger! 

Forslaget til nye affaldsordninger, har netop været i høring, og Brugergruppens 

opgave var, at forholde sig til de 51 indkomne høringssvar, og indstille til 

kommunalbestyrelsen, der så den 10. marts skal tage endelig stilling til, hvordan de 

nye ordninger skal skrues sammen. 

Overordnet og i korte træk indstillede Brugergruppen følgende: 

- Alle skal sortere husholdningsaffaldet i 7 fraktioner (papir, glas, plast, metal, 

pap/karton, bio og restaffald), og kunne aflevere det tæt på husstanden. 

- Boligområderne skal kunne vælge mellem 6 forskellige ordninger (individuelle 

stativer, 2-delte beholdere, containere i øer, nedgravede beholder og kombiløsninger).  

- Bio / madaffald skal sendes til bioforgasning og kompostering. 

- Boligområderne skal være klar med det nye system den 1.1.2017 

Særlig bio-fraktionen fyldte i diskussionen. Den er vigtig, fordi vi både kan få energi 

og næringsstoffer ud af den, men hvordan sikrer vi, at den ikke kommer til at lugte, så 

længe den står hjemme ved husstanden eller i de fælles beholdere? Heldigvis er der 

masser af gode erfaringer at trække på, fra kommuner der har været i gang i årevis og 

fra det sidste års forsøg på Galgebakken.  

Når kommunalbestyrelsen den 10. marts har truffet den endelige beslutning om de 

nye affaldsordninger, skal hver enkelt boligområde for alvor i gang med at diskutere, 

beslutte og etablere den ordning, der lige præcis passer bedst til dem. Samtidig skal 

alle husstande også til at indrette deres køkkener, så de kan sortere i de 7 fraktioner. 

Det bliver alt sammen en kæmpe udfordring, som både kommunen og Agenda 

Centeret vil hjælpe med.  

Generelt går indførelsen af de nye affaldsordninger ud på at øge genanvendelsen fra 

de nuværende 22,5 % til 50 %. Mange tror fejlagtigt, at vi i Albertslund er rigtig gode 

til at sortere og genanvende. Det er ikke rigtigt. I Vestforbrændingens område er vi 

næst dårligst – og det skal vi nu lave om på! 

Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kontakt 

Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. 

Med venlig hilsen, Brugergruppens arbejdsgruppe 


