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Til arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppemøde 15. maj 2013 
 
Punkt 3 
 
Indsamlingsforsøg i Galgebakken med emballageaffald 
 
Som besluttet på brugergruppemødet foreslås det, at der i Galgebakken 
gennemføres et forsøgsprojekt, hvor der indsamles plastemballage, glas, papir, 
karton, småt metal i forhold til det koncept som Dansk Affald i Vojens tilbyder. 
 
Forsøget vil blive koordineret i forhold til andre indsamlingsforsøg i regionen, 
der har til formål at undersøge fremtidens muligheder for indsamling af 
emballageaffald. Vestforbrænding vil bistå Albertslund Kommune og 
Galgebakken med at gennemføre forsøge, og sikre forankringen i forhold til 
forsøg i øvrige kommuner.  
 
Næste trin i projektet bliver et møde med Galgebakken om forventninger til 
projektet og eventuel praktisk gennemførelse. 
 
Forsøgsprojektet 
Et forsøgsprojekt i Galgebakken vil gå ud på, at emballageaffald indsamles i to 
"samle fraktioner". Dvs. 
 
 Plastikdunke, metal og glas i en minicontainer (Samlefraktion 1) 
 Papir, karton og plastikfolie i en minicontainer (Samlefraktion 2) 
 
I praksis vil dette betyde, at eksisterende minicontainere på boligområdets 
affaldsøer til indsamling af papir kan "konverteres" til Samlefraktion 1 og 
tilsvarende kan eksisterende minicontainer til glas "konverteres" til 
Samlefraktion 2. Således kan der med forsøget introduceres indsamling af 
metalemballage og plastemballage på affaldsøerne uden at disse skal 
udbygges. 
 
En del kommuner i det Syd- og Sønderjyske område har i et par år sorteret 
deres affald på denne måde – men konceptet er ikke afprøvet på boligområder 
med fælles affaldscontainere.  
 
Forsøget skal være med til at afklare,  
 hvad en sådan indsamling vil koste i forhold til eventuelle alternativer. 
 hvor god en udsortering af affald til genanvendelse, der kan opnås med 

denne metode – fremfor eksempelvis en mere traditionel kildesortering. 
 
Umiddelbart er det ikke en ulempe, at de indsamlede genbrugsfraktioner i 
forsøget bliver kørt til sortering i Vojens i Jylland. Dette skyldes blandt andet, at 
affald til genbrug i dag bliver afsat på det tyske marked. Livscyklusanalyser på 
affaldsområdet viser, at ekstra kørsel i denne størrelsesorden betyder meget lidt 
i det samlede miljøregnskab. 
 
Udgifterne til forsøget er endnu ikke fastlagte – og et overslag vil blive 
udarbejdet hurtigst muligt. 
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Der skal også fastlæggelse en kommunikationsindsats – og det skal afklares, 
hvor meget Galgebakken selv kan stå for af information. 
 
På den praktiske side skal der sættes nye klistermærker på containerne og der 
skal laves en aftale med vognmanden om tømning. 
 
Efter indsamling i Galgebakken vil de indsamlede materialer skulle køres til 
opsamling hos renovatøren i Brøndby, som vil samle så store læs som muligt 
inden der køres til sorteringsanlægget i Vojens. 
 
På anlægget i Vojens vil affaldet blive udsorteret og afsat til genanvendelse. 
 


