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Punkt 8
Strategi for indsamling af bioaffald, samt metal- og plastemballageaffald.
Albertslund Kommune har i affaldsplan 2013 - 2018 besluttet at nedbringe
mængderne af affald til forbrænding betydeligt samt øge genanvendelsen af
plastikemballage og metalemballage. På baggrund af de sidste 10 års kommunale erfaringer er det dokumenteret at genanvendelse er en miljø-, klima- og
ressourcemæssig fordel fremfor forbrænding.
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Affaldsplanens målsætninger er i overensstemmelse med kravene i EU's affaldsrammedirektiv fra december 2010. Direktivet forventes at blive indarbejdet i
dansk lovgivning som følge af regerings forestående ressourceplan (Udskudt til
efter sommeren).
En beslutning om eventuelt at ændre på kommunens indsamlingsordninger for
affald kan med fordel tages i løbet af det næste års tid. Dermed kan nye ordninger indarbejdes i den nye kontrakt for indsamling af affald, der skal gælde fra
februar 2016.
Forvaltningen lægger derfor op til, at der i efteråret 2013/foråret 2014 gennemføres en række møder med de forskellige typer af boligområder (Parcelhuse,
tæt/lav mv.).
Oplægget er, at vi via dialog, workshops, ture mv. kan se og høre om erfaringer
i andre kommuner og vurdere i hvor høj grad deres løsninger med fordel kan
introduceres i Albertslund.
Forvaltningen ønsker også, at der skal ske en vurdering af og tages stilling til
mulighederne for at sammenblande affald med henblik på central eftersortering.
Der arbejdes allerede nu på at igangsætte et forsøgsprojekt (jf. notat om forsøgsprojekt i Galgebakken).
Ligeledes lægges der op til, at der udarbejdes en vurdering af om det er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at fortsætte med papirsække til dagrenovation,
haveaffald og eventuelt bioaffald.
Økonomi vil være en væsentlig parameter. Derfor vil de økonomiske konsekvenser af forslag til nye indsamlingsordninger og udviklingstiltag blive udarbejdet.
Det er oplægget, at de forskellige boligområder i første halvår af 2014, udmelder en eventuel holdning til de forskellige muligheder.
På baggrund af boligområdernes tilbagemelding er det meningen, at der efterfølgende lægges op til en beslutning i brugergruppen.
En endelig og detaljeret plan for en dialog med boligområderne mv. foreslås
fremlagt til godkendelse i brugergruppen den 29. august.
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