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Implementering af de nye affaldsordninger 
v/Sara Rosendal, Affald & Genbrug 



Valg af ordning i den enkelte boligområde 

• Marts & April 2015: Kommunen udarbejder vejledninger osv. 

til boligområderne 

• Maj 2015: Kommunen sender mail/brev ud til samtlige 

boligområder med anmodning om igangsættelse af proces 

med beslutning af hvilken affaldsordning der ønskes 

implementeret i deres boligområde. Deadline for meddelelse 

af beslutning om valg af ny affaldsordning sættes til 1. 

november  2015. I første omgang lægges der op til, at 

boligområderne selv kører processen. Har et boligområde 

behov for at få en affaldskonsulent ud undervejs vil dette 

være muligt. 

• September 2015: Kommunen sender en reminder ud til 

boligområderne. 



Valg af ordning i den enkelte boligområde 

(fortsat) 

• November 2015: Kommunen sender en rykker ud til de 

boligområder, der endnu ikke har meddelt deres beslutning 

om ny affaldsordning. Det oplyses, at såfremt de ikke har 

meddelt kommunen, hvilken affaldsordning de ønsker senest 

1. december 2015, så beslutter kommunalbestyrelsen, 

hvilken ordning, de skal tilmeldes. 

• December 2015 & januar 2016: Kommunen fastsætter 

hvilken ordning de tilbageværende boligområder skal have. 



Valg af ordning i den enkelte boligområde 

(fortsat) 

• Februar 2016: Det første hold boligområder starter op med 

ny affaldsordning. 

• Maj 2016: Næste hold boligområder starter op med ny 

affaldsordning. 

• August 2016: Tredje hold boligområder starter op med ny 

affaldsordning. 

• November 2016: Fjerde hold boligområder starter op med ny 

affaldsordning. 

 



Nyt Regulativ for Husholdningsaffald i 

Albertslund 

• Maj 2015: Kommunen udarbejder nyt regulativ for 

husholdningsaffald 

• Juni 2015: Udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald 

forelægges MBU den 16. juni, Brugergruppen den 18. juni og 

kommunalbestyrelsen den 25. juni. 

• Juli & august 2015: Udkast til nyt regulativ for 

husholdningsaffald sendes i offentlig høring i otte uger. 

• September & oktober  2015: Udkast til nyt regulativ for 

husholdningsaffald med eventuelle ændringer indarbejdet 

forelægges Brugergruppen den 3. september, MBU den 15. 

september og kommunalbestyrelsen den 6. oktober. 

• November 2015: Nyt regulativ for husholdningsaffald træder i 

kraft. 

 



Nyt udbud for indsamling og transport af 

affald i Albertslund 

• Fælles udbud med Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup 

Kommune.  

• Opstart 1. februar 2016.  

• De nuværende ordninger kan fortsætte – men det er tanken 

at de i udbudsperioden lægges om som beskrevet før.  

• Nyt udbud vil rumme alle de seks skitserede ordninger. 



Kommunikationsstrategi 

• August og september 2015: Der udarbejdes en 

kommunikationsstrategi 

• Oktober-december 2015: Udarbejdelse af 

informationsmaterialer mm. 


