
Nyt fra Brugergruppen – sep. 2014 
 

De to vigtigste punkter på brugergruppemødet i september var det nye affaldssystem 

og energisparepuljen.  

 

Nyt affaldssystem – vi skal alle sortere mere! 

Genbrugsprocenten fra husstandene skal hæves fra de nuværende 19% til 50%. Det 

kræver, at vi alle skal til at sortere mere fra til genbrug, og det kræver, at vi laver om 

på vores affaldssystem, så også metal, plast og ikke mindst bioaffald kommer med. 

Bioaffald eller madaffald udgør op mod 40 % af affaldet fra husholdningen, fordi det 

er vådt og derfor tungt. Det skal nu samles ind særskilt for at blive kørt til 

bioforgasning.  

Når det organiske er ude af restfraktionen, er der i parcelhusområderne kun brug for 

at få tømt hver 14. dag. Men det kræver nye beholdere i stedet for de nuværende 

stativer. Og det er lidt en udfordring. Tilsvarende i tæt-lav, række- og etageboliger. 

Flere fraktionen er lig med flere containere – og de skal være tæt på boligen f.eks. i 

affaldsøer. Det er ikke nok at have dem i boligområdets lokale Genbrugsplads. Men 

skal der så bare stilles flere minicontainere op, eller skal sorteringen foregå i 

nedgravede beholdere!? Og hvordan kan det i det hele taget klares, uden at 

affaldstaksterne kommer til at stige? 

Som udgangspunkt anbefaler Forvaltningen, at parcelhusene får 3 nye beholdere, der 

alle er opdelt i to rum. Altså med plads til 6 fraktioner (bio, metal, plast, papir, glas 

og rest). Samtidig anbefaler de parcelhusene at overveje, enten at opgive, eller i hvert 

fald at gøre haveaffaldsordningen og afhentningen af storskrald til en ringeordning, 

så affaldstaksten kan sættes ned. 

For alle andre boligområder anbefaler Forvaltningen nedgravede beholdere. Men det 

er op til boligområderne. Og det videre forløb er nu sådan, at Kommunalbestyrelsen 

skal træffe beslutning i november om, hvilke ordninger man skal kunne vælge 

imellem i Albertslund. Inden kommunalbestyrelsesmødet vil der være et stort 

Borgermøde (den 25.9.), for alle interesserede, og et ekstraordinært 

Brugergruppemøde den 30.10., der så skal indstille til Kommunalbestyrelsen – 

herunder også hvornår boligområderne skal have det nye affaldssystem klar. 

 

Energisparepuljen. Siden 2008 har vi i Albertslund haft en energisparepulje, der 

støtter energibesparelser i Albertslund med kr. 1.000 pr. sparet MWh. Det betyder, at 

skifter man f.eks. vinduer i hele huset, og det vil give en årlig besparelse på 4 MWh, 



ja så kan man få kr. 4.000 i tilskud. Formålet er naturligvis at motivere til 

energirenoveringer – både blandt lejere, ejere og erhverv. Men det er også mange 

penge, der skal opkræves over varmetaksten, for at kunne finansiere tilskuddet. Ikke 

mindst de store renoveringer i Syd, men også udskiftningen af vinduer i Topperne, 

har kostet mange penge. Derfor diskuterede Brugergruppen om tiden er inde til at 

nedsætte tilskuddet til kr. 500 pr. sparet MWh.  

For en sjælden gangs skyld deltes vandene i Brugergruppen. Derfor måtte 

spørgsmålet til afstemning. For at kunne fastholde tilskuddet på kr. 1.000 skulle der 

bevilliges yderligere 2,5 mill. kroner, med den konsekvens, at MWh-prisen vil stige 

med 12 kroner. For forslaget stemte 13, imod stemte 9, mens 5 undlod. 

Brugergruppen indstiller derfor, at de kr. 1.000 fastholdes, men det er nu op til 

Kommunalbestyrelsen at træffe den endelige beslutning. Det sker i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2015. 

   

Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, 

så kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde eller klik ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen

