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Status på de nye affaldsordninger 

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts de 6 nye affaldsordninger, boligområderne 

kan vælge i mellem. Hvert enkelt boligområde er derfor nu i gang med at finde ud af, 

hvilken ordning de helst vil have. Det har de frem til den 1. november at finde ud af, 

hvor de senest skal meddele deres valg til kommunen.  

Derefter kommer der 3 mulige opstartstidspunkter, hvor de nye affaldsordninger kan 

blive sat i gang i boligområderne. Det er hhv. den 1.2. den 1.4 og den 1.10. 2016. Når 

vi derfor når til oktober næste år, skal alle boligområder, være overgået til den nye 

affaldsordning, så alle i hele byen kan sortere i og tæt på deres bolig komme af med: 

Madaffald, plast, pap/karton, metal, glas, papir og rest. 

 

Nyt affaldsregulativ 

Når vi nu får 6 nye affaldsordninger, skal vi også have et nyt affaldsregulativ, der 

mere præcist beskriver, hvordan affaldet skal håndteres. Det er alt lige fra hvilket 

underlag beholderne skal stå på, og hvor langt skraldemanden må gå efter affaldet, til 

hvad de enkelte fraktioner består af og hvilke fraktioner, man skal kunne komme af 

med på de lokale genbrugspladser i de enkelte boligområder. Alt i alt løber det op i et 

50 siders langt dokument. Det var også til behandling på Brugergruppemødet i juni. 

Dokumentet / affaldsregulativet bliver nu sendt i høring. Pga. sommerferien er 

høringsperioden forlænget til 8 uger. 

 

Ny kommunal Vision og Strategi 

Kommunalbestyrelsen har også netop sendt en ny Vision og Strategi for byen i 

høring. Det er også et vigtigt dokument, for det handler om, hvad der skal ske med 

Albertslund de næste 10 år. På det grønne område, som Brugergruppen forholdt sig 

til, springer især to ting i øjnene. Dels at 60 % af vores husholdningsaffald skal 

genbruges i 2020 (målsætningen lige nu er 50 % i 2018), og dels at hele byen skal 

være overgået til lavtemperaturfjernvarme i 2025. Det er meget ambitiøse mål, som 

Brugergruppen ikke desto mindre var positiv overfor. På affaldsområdet, fordi det er 

vigtigt, at vi angiver en retning – at mere og mere skal sorteres. Og på varmeområdet 

fordi det vil betyde en meget stor energibesparelse, men samtidig pointerede 

Brugergruppen også, at alle stadig skal kunne få den varme, de har brug for, og det 

skal være økonomisk overkommeligt.  

Oplægget til ny Strategi og Vision kan ses på www.albertslund.dk/visionogstrategi 

Høringsperioden slutter den 14. august 2015. 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 
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