
Forslag til udvidelser på budget 2017 -2020          Pkt. 6.1 

Type: Aktivitetsudvidelse 
 
Aktivitetsudvidelse – Renovation – Takstfinansieret 
Områdebevilling (nr.): 2030 Afdeling: Miljø & Teknik 
Pengepose (nr.): 203050 Udvalg: MBU 
Dato:  25. juni 2016 Udfyldt af: Jens Granholm 
Aktivitetens navn: 
 
Kommunikation og information i forbindelse med implementering af nye affaldsordninger 
Aktivitetens formål: 
KB. besluttede i 2015 etableringen af en række nye ordninger for indsamling af affald til genbrug i løbet 
af 2016, for samtidig at leve op til målsætningen om, at 50 % af affaldet fra kommunens husholdninger 
og institutioner genanvendes i 2018 – stigende til 60 % i 2020. 

For at sikre en god implementering af de nye sorteringskrav, der følger med de nye indsamlings-
ordninger, skal der gøres en ekstraordinær stor og mangesidet  indsats for at formidle og kommunikere 
om sorteringen og håndteringen af affaldet. 

 
Beskrivelse af aktiviteten og de økonomiske konsekvenser inkl. forslag til finansiering:  
 
I 2016 har der været afsat midler til målrettet information og kommunikation i forbindelse med de nye 
ordninger bl.a. til egen og til den fælles kampagne sammen med de øvrige kommuner, som indgår i 
samarbejdet omkring Vestforbrændingen.  Arbejdet har med en særlig indsats fra Agenda Centrets side  
været koncentreret om kommunikation / dialog med de enkelte boligområder, kommunikation / dialog med 
kommunale institutioner, indkøb af indendørs- og udendørs materiel samt nogle forsøgsprojekter med 
nedgravede affaldssystemer, IT m.v. 
 
Renovationsområdet foreslår, at der også i 2017 iværksættes en kraftigt og målrettet kommunikations- og 
informationsindsats i 2017 – ikke mindst i forhold til børn og unge. I 2018 - 2019 forventes udgifterne til 
kommunikation at kunne reduceres. 
 
Udgiften er 100% takstfinansieret.  
Vurdering af økonomisk gevinst: (Sandsynlig) 
 
Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) 
(Angiv prisniveau (fx. 2016-pl)) 

2017 2018 2019 2020 Varigt 
niveau 

A. Udgift til aktiviteten ("+" = udgift)   500 
-500 

 250 
-250 

 250 
-250 

0 
0 

0 
0 

B. Økonomisk gevinst      
C. Finansiering af kassebeholdningen (A minus B) 0 0 0 0 0 
 



Forslag til udvidelser på budget 2017 -2020          Pkt. 6.2 

Type: Aktivitetsudvidelse  
 
Aktivitetsudvidelse – Renovation - Takstfinansieret 
Områdebevilling (nr.): 2030 / 2080 Afdeling: Miljø & Teknik 
Pengepose (nr.): 203050 / 208010 Udvalg: MBU 
Dato:  25. juni 2016 Udfyldt af: Birte Kvamm 
Aktivitetens navn: 
Oprettelse af en stilling på genbrugsstationen til byttehuset og til formidling  
Aktivitetens formål: 
I henhold til vision og strategi for Albertslund Kommune skal genanvendelsen af affald øges fra de 
nuværende ca. 25 % til 50 % i 2018 og til 60 % i 2020 for kommunens husholdninger og institutioner. 

Genbrugsstationen blev indviet i 2014, og målet var den gang og er fortsat , at øge ressourceudnyttelsen 
ved at gøre opmærksom på, at næsten alt affald faktisk er en ressource.  

Dette skal ske gennem formidling i form af forskellige informationsindsatser samt daglige dialog mellem 
brugerne og genbrugspladsens personale. 

Oprettelsen af 1 fuldtidsstilling på genbrugspladsen skal dels  sikre, at der skabes bedre rammer for  
dialog og information, og dels at funktionen i byttehuset kan fortsætte. 

Beskrivelse af aktiviteten og de økonomiske konsekvenser inkl. forslag til finansiering:  
I Albertslund Kommunes vision og strategi, er der fokus på at gøre børn og unge til ambassadører for 
øget genanvendelse, for at nå målet om 60%  genanvendelse af husholdningsaffaldet i 
2020.Genbrugsstationen modtager hvert år skoleklasser i en besøgstjeneste, hvor medarbejderne på 
forskellig vis formidler, at affald er en ressource. Der er indrettet et særligt rum i Drivhuset på pladsen til 
denne formidling.  

På genbrugspladsen er der også indrettet et byttehus, hvor borgerne kan bytte brugte genstande til andre 
brugte og brugbare genstande. Byttehuset er indtil nu blevet bemandet af en medarbejder i seniorjob, 
men medarbejderen ophører ved udgangen af 2016. 

Bemandingen på genbrugspladsen er uændret i forhold til den tidligere og noget mindre plads. Der 
foreslås nedenstående finansiering af stillingen på Genbrugsstationen / Drivhuset – Byttehuset. 

Udgiften afholdes i første omgang af materialegården, som efterfølgende sender regning til  
renovationsområdet, hvorefter ordningen er udgiftsneutral for Materialegården.  

Udgiften på renovationsområdet finansieres af en varig mindre betaling til Vestforbrændingens drift af 
genbrugsstationen i 2017 og fremover på ca. 500.000 kr.  

Vurdering af økonomisk gevinst: Sandsynlig 

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) 
(Angiv prisniveau (fx. 2016-pl)) 

2017 2018 2019 2020 Varigt 
niveau 

A. Udgift til aktiviteten ("+" = udgift)  500 
-500 

500 
-500 

500 
-500 

500 
-500 

500 
-500 

B. Økonomisk gevinst 0 0 0 0 0 
C. Finansiering af kassebeholdningen (A minus B) 0 0 0 0 0 
 



Notat 
 

 
 
 
 

Dato: 1. september 2016 
Sags nr.: 07.00.10-Ø00-15-16 
Sagsbehandler: Jga  

 
 
 
Affald & Genbrug 
Nordmarks Allé 1 
2620 Albertslund 
T xx xx xx xx 

 
 
Albertslund Kommune 
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Pkt. 6.3 

Renovationstakster 2017 
 
 
 
Priserne for renovation i 2017 kommer til at ligge på niveau med priserne for 
2016. Nedenfor er skitseret en række priser for forskellige ordninger. Priserne 
for det enkelte boligområde kan variere efter det specifikke valg af ordninger. 
Disse priser fremgår ikke her.  
 
Den enkelte husttand vil opleve et fald i priserne i forhold til de gamle ordninger, 
som hovedsageligt skyldes en ny kontrakt med skraldemanden fra 1. oktober. 
 
 
To - delt beholder ved huset (Mad/Rest) + Genbrug i lokalt miljøspot 
2016 2017 Vækst i kr. Vækst i % 

2.807 2.709 -98 - 4 % 
 
 
3 stk. to - delte beholdere ved huset 
2016 2017 Vækst i kr. Vækst i % 

3.359 3.251 -108 - 3 % 
 
 
Stativer og kassetter 
2016 2017 Vækst i kr. Vækst i % 

3.831 3.729 -102 - 3  
 
 
Boligområder med minicontainere og/eller nedgravede 
2016 2017 Vækst i kr. Vækst i % 

2.315 2.339 24 1 % 
 
Priser inklusiv moms. For husstande med renovationsudstyr ved egen husstand 
er priserne inkl. afhentning af storskrald og haveaffald fra egen husstand. For 
boligområder med fælles renovationsudstyr er priserne inkl. miljøstation. 
 
 
Den gamle parcelhusordning - UDGÅR 
2016 2017 Vækst i kr. Vækst i % 

4.129    
 
 
Den gamle stativordning - UDGÅR 
2016 2017 Vækst i kr. Vækst i % 

3.546    
 
  



Notat: Den gamle ordning for boligområder med minicontainere 
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Den gamle ordning for boligområder med minicontainere 
2016 2017 Vækst i kr. Vækst i % 

2.663    
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