Derfor etablerer vi en midlertidig busholdeplads nord for S-stationen.

VALG AF NYE
AFFALDSORDNINGER
Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken
affaldsordning dit boligområde skal vælge

www.albertslund.dk/byen

NY AFFALDSORDNING I DIT
BOLIGOMRÅDE
Som I måske allerede har hørt, besluttede kommunalbestyrelsen den 10. marts 2015 at vi skal have nye affaldsordninger i Albertslund. Vi skal være endnu bedre til at udnytte alle de ressourcer, der ligger gemt i vores
skraldespand. Det betyder, at alle fremover skal sortere sit affald i syv fraktioner, nemlig madaffald, restaffald,
papir, glas, pap, metal og plast. Flere fraktioner betyder flere beholdere. Alle skal kunne aflevere de syv fraktioner tæt ved sin bolig.
Inden udgangen af 2016 skal alle boligområder have sat beholdere ud til alle syv fraktioner. De enkelte boligområder vil blive sat i gang løbende hen over 2016.
De nuværende ordninger (A, B, C og D) bliver erstattet med seks nye ordninger. Ordningerne 1, 2 og 3 henvender sig til boligområder, der ønsker at have en affaldsløsning direkte ved husstanden. Ordningerne 4, 5
og 6 henvender sig til boligområder, der ønsker at samle affaldscontainerne ved en fællesopsamling. Ordningerne er retningslinjer, og det vil være muligt at kombinere dem, så det er mest fordelagtigt for det enkelte
boligområde.
I skal derfor forholde jer til, hvordan affaldsordningerne skal være i jeres område. Skal beholdernes stå direkte
ved husstanden eller skal der laves fælles miljøspots hvor affaldet sorteres?
Læs mere om de 6 nye ordninger på side 2-7. Find flere oplysninger om mulighederne i de nye ordninger på
side 8-10.
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TODELT 240 LITER BEHOLDER
OG MILJØSPOT
Færre beholdere ved husstanden
Mindre pladskrævende
Lavere driftsomkostninger
Opsamling af pap i miljøspot
Mindre kørsel og mindre trafikbelastning i boligområdet
Mulighed for ugentlige tømninger af rest/mad i juni, juli og
august
Vedligehold af den todelte beholder er en del af affaldsgebyret

Ved husstanden

Ved miljøspot

Der kan være længere afstand til miljøspot for enkelte borgere
Dyrere investeringsomkostninger
Vedligehold af nedgravede containere skal financieres af
boligområdet
Forventede udgifter

Ekstra services/tilmeldeordninger (Gebyr pr. husstand pr. år incl. moms)

De beregnede gebyrer er baseret på bedste mulige skøn og
ændringer kan forekomme. Priserne er pr. husstand pr. år incl. moms.

Éngangsinvestering for den nye ordning
pr husstand						

2100 kr. - 4000 kr.

Årligt affaldsgebyr 					2400 kr.

Fælles opsamling af haveaffald og storskrald			
Opsamling ved husstand af haveaffald og storskrald		
Sommerordning (ugentlig tømning af rest/mad i juni, juli og august) 		

+ 200 kr.
+ 410 kr.
+ 120 kr
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3 STK 2-DELTE
240 LITER BEHOLDERE
Nærhed til affaldsbeholderne
Ingen investeringsomkostninger
Mulighed for ugentlige tømninger af rest/mad i juni, juli og
august

Ved husstanden

Højere pladskrav ved husstanden
Højere driftsomkostninger
Pap indgår som en del af storskrald og skal tilmeldes seperat
Mere trafikbelastning i lokalområdet

Rest/mad tømmes hver 14. dag
Plast/papir tømmes hver 3. uge
Glas/metal tømmes hver 8. uge

Forventede udgifter

Ekstra services/tilmeldeordninger (Gebyr pr. husstand pr. år incl. moms)

Årlig udgift til leasing*					

225 kr.

Fælles opsamling af haveaffald og storskrald			
Opsamling ved husstand af haveaffald og storskrald		
Sommerordning (ugentlig tømning af rest/mad i juni, juli og august) 		

Årligt affaldsgebyr (excl. leasing)			

2730 kr.

De beregnede gebyrer er baseret på bedste mulige skøn og
ændringer kan forekomme. Priserne er pr. husstand pr. år incl. moms.

+ 200 kr.
+ 410 kr.
+ 118 kr
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* De todelte beholdere er en del af en leasingaftale, og derfor er omkostningerne små, men årlige. Vedligehold af beholderne indgår i prisen.
Pap indgår som en del af storskraldsordningen
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PAPIRSÆKKE OG
KASSETTER
Nærhed til affaldsbeholderne
Billigere opstartsinvestering, da dele af stativ og kassetter
allerede er investeret

Mindre plads til genanvendeligt affald
En dyr ordning i drift pga. oftere tømninger

Ved husstanden

Har den højeste trafikbelastning af ordningerne
Indkøb af ekstra stativ og kassetter er en forudsætning
Mere pladskrævende end i dag
Pap indgår som en del af storskraldsordningen og skal
tilmeldes seperat
Rest/mad tømmes hver 14. dag
Plast/papir tømmes hver 14. dag
Glas/metal tømmes hver 3. uge

Forventede udgifter

De beregnede gebyrer er baseret på bedste mulige skøn og
ændringer kan forekomme. Priserne er pr. husstand pr. år incl. moms.

Éngangsinvestering for den nye ordning
pr husstand 						990 kr.

Ekstra services/tilmeldeordninger (Gebyr pr. husstand pr. år incl. moms)
Fælles opsamling af haveaffald og storskrald			
Opsamling ved husstand af haveaffald og storskrald		
Sommerordning (ugentlig tømning af madaffald i juni, juli og august) 		

Årligt affaldsgebyr 					3420 kr.

+ 200 kr.
+ 410 kr.
+ 133 kr.
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Pap indgår som en del af storskraldsordningen
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MILJØSPOT MED
MINICONTAINERE
Lave investeringskostninger i forhold til nedgravede containere
Kan nem justere antal af containere efter løbende behov
Ingen etableringsomkostninger, hvis det eksisterende gårdmiljø/affaldsskur er stort nok

Minicontainere er pladskrævende

Ved miljøspot

Hvis gårdmiljøet/affaldsskuret er fyldt, er det svært at justere
antallet af beholdere op
Ændringer af eksisterende gårdmiljø/affaldsskure kan være
en stor økonomisk udgift

Forventede udgifter

De beregnede gebyrer er baseret på bedste mulige skøn og
ændringer kan forekomme. Priserne er pr. husstand pr. år incl. moms.

Éngangsinvestering for den nye ordning
pr husstand 						1750 kr.
Årligt affaldsgebyr 					2040 kr.

Ekstra services/tilmeldeordninger (Gebyr pr. husstand pr. år incl. moms)
Fælles opsamling af haveaffald og storskrald (evt. p-plads)		
+ 200 kr.
Opsamling i miljøstation						+ 280 kr.

5

5

MILJØSPOT MED MINICONTAINERE OG EN DELVIST
NEDGRAVET CONTAINER
Nemt at justere minicontainere efter behov
Praktisk hvis der allerede eksisterer et affaldsskur
Lave driftsomkostninger
Den nedgravede container er mindre pladskrævende og kan
indeholde større mængder affald

Ved miljøspot

Høje investeringsomkostninger til den nedgravede container
Evt. udgifter til både nedgravet container og affaldsskur
Minicontainere er pladskrævende

Forventede udgifter

De beregnede gebyrer er baseret på bedste mulige skøn og
ændringer kan forekomme. Priserne er pr. husstand pr. år incl. moms.

Éngangsinvestering for den nye ordning
pr husstand 						2000 kr.
Årligt affaldsgebyr 					2040 kr.

Ekstra services/tilmeldeordninger (Gebyr pr. husstand pr. år incl. moms)
Fælles opsamling af haveaffald og storskrald (evt. p-plads)		
+ 200 kr.
Opsamling i miljøstation						+ 280 kr.
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MILJØSPOT MED NEDGRAVEDE
CONTAINERE
Lavere driftsomkostninger
Mindre pladskrævende
Flere sorteringsmuligheder ét sted
Høj brandsikkerhed
Højere kapacitet og derfor behov for færre tømninger
Mindre trafikbelastning i området

Ved miljøspot

Intet behov for overdækning eller skur

Høje investeringsomkostninger
Kræver et fællesareal med tilstrækkelig plads

Forventede udgifter

De beregnede gebyrer er baseret på bedste mulige skøn og
ændringer kan forekomme. Priserne er pr. husstand pr. år incl. moms.

Éngangsinvestering for den nye ordning
pr husstand 						5380 kr.
Årligt affaldsgebyr 					2030 kr.

Ekstra services/tilmeldeordninger (Gebyr pr. husstand pr. år incl. moms)
Fælles opsamling af haveaffald og storskrald (evt. p-plads)		
+ 200 kr.
Opsamling i miljøstation						+ 280 kr.
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NYE MULIGHEDER I DE NYE ORDNINGER
HVAD ER ET MILJØSPOT?
Et miljøspot er et centralt sted i bebyggelsen eller boligområdet med affaldssortering. Flere boligområder har allerede miljøspot, men i nogle områder vil
det være nyt, særligt for villa og rækkehuse. Miljøspot er en del af ordning 1,
4, 5 og 6.

HVAD ER DE EKSTRA SERVICES OG
TILMELDEORDNINGER?
En tilmeldeordning betyder, at den enkelte husstand selv aktivt skal tilmelde
en afhentning på kommunens hjemmeside, hver gang husstanden skal have
hentet pap, haveaffald og storskrald. Kun de husstande, der har tilmeldt sig
den pågældende afhentning, vil få hentet sit affald.

Det vil være muligt at tilmelde sig afhentning af haveaffald og
storskrald ved alle seks ordninger. Det er muligt at få afhentet
ved husstanden (kun ordning 1, 2 og 3) eller ved en fælles afhentningsplads. Hvis der ikke er en miljøstation eller et miljøspot, udpeges en afhentningsplads i dit nærområde.

Fordelen ved et miljø spot er, at flere husstande vil kunne sortere deres affald,
uanset pladsforholdende ved husstanden.
Dog skal I være opmærksomme på at indhente diverse tilladelse fra Albertslund
Kommune og undersøge, om arealet må anvendes som miljøspot.

Alle boligområder skal være tilmeldt en indsamlingsordning for
pap. I ordning 1, 4, 5 og 6 indsamles pap via miljøspots. I ordning 2 eller 3 kan I via en tilmeldeordning, få indsamlet pap ved
husstanden, eller ved et centralt opsamlingssted.

Skal der bygges et skur eller graves containere ned, skal der hentes byggetilladelse.
Der kan både være minicontainere og nedgravede containere i miljøspot (se
beskrivelse på side 9).

Vælger I ordning 1, 2 eller 3 med affaldsløsninger ved husstanden, er der mulighed for tilkøbe ugentlige sommertømninger
for rest/mad juni, juli og august. Resten af året tømmes affaldet
hver 14. dag. Tilmelder I jeres boligområde til sommertømninger, er det alle husstande der indgår i aftalen.
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HVAD ER EN TODELT BEHOLDER?
For jer der bor i hus med plads
til affaldsbeholdere ved husstanden, anbefaler kommunen
den todelte beholder.
108 cm

73

cm

HVAD ER NEDGRAVEDE CONTAINERE?
En nedgravet container er gravet ned i jorden, enten delvist eller fuldt. På
den måde fylder den mindre i landskabet og kan rumme større mængder
affald.

Den todelte beholder har en
skillevæg i midten, og kan derfor indeholde to affaldsfraktioner.

58 cm

Delvist nedgravet container

Delvist nedgravet container

HVAD ER ET STATIV/KASSETTE?
Stativ og kassetter er et træbeklædt system. De fire kassetter er
til det genanvendelige affald, og
sækkene til restaffald og madaffald.
147 cm

48 cm

Fuldt nedgravet container

De delvist nedgravede containere er billigere i etableringsomkostninger,
end de fuldt nedgravede.

HVAD ER EN MINICONTAINER?
Minicontainere har hjul, og er derfor praktiske og fleksible.
De har typisk volumen på 400 liter til madaffald og 660
liter til restaffald. Der findes størrelser fra 240 liter til
1000 liter til de resterende fraktioner.

De fuldt nedgravede containere køler affaldet mere og er mindre synlig i
landskabet.
Det er muligt at vælge mellem forskellige størrelser, fx 3m3 og 5 m3.
Det er muligt at købe rumopdelte containere, både for de delvist og de
fuldt nedgravede containere.
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HVAD SKAL JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ MED ADGANGSVEJEN?
TODELTE, STATIV OG MINICONTAINERE

NEDGRAVEDE CONTAINERE

For både todelte beholdere, stativ/kasseter og minicontainere skal I være
opmærksom på adgangsvejen. Det skal være nemt og tilgængeligt for skraldemanden at komme til affaldsbeholderen eller stativet.

Ønsker I nedgravede containere i jeres boligområde, vil I modtage
en detaljeret vejledning, hvor det står beskrevet hvordan de må placeres.

Hvis I kan sætte hak ved følgende forhold, er din adgangsvej i orden. Kan
din adgangsvej ikke leve op til følgende krav, skal forholdende udbedres eller du kan køre beholderen ud til skel.

For både delvist og fuldt nedgravede containere, skal der være god
plads omkring, for at den kan blive tømt.

Afstanden fra affaldsbeholderen til skraldebilen er maks 20 meter (mulighed for at hente affaldet længere inde på grunden mod betaling).

Der må ikke være genstande, bygninger, ledninger eller beplantning
henover de nedgravede containere.
Hver enkelt nedgravede container skal have fri adgang, og containerne må derfor ikke ”klumpes sammen”.

Et fast, jævnt og plant underlag som fx asfalt eller fliser. Der må ikke
ligge jord, grus eller perlesten.
Ingen trin eller stigninger/fald over 10 % hældning. Det vil sige, at for
hver vandret meter, må hældningen på grunden maks stige 10 cm lodret.
Hele adgangsvejen skal have en frihøjde på 2,1 meter og en bredde på
mindst 1 meter, så skraldemanden uhindret kan passere.
Der må kun være én låge eller dør på vejen, og den skal kunne stå
åben af sig selv.
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Derfor etablerer vi en midlertidig busholdeplads nord for S-stationen.

KONTAKT
Brug for hjælp i proccessen?
Agendacenteret
Tlf.: 4362 2015
E-mail: eskildsen@agendacenter.dk
Affald & Genbrug
Tlf.: 4368 6868
E-mail: affaldoggenbrug@albertslund.dk

