Albertslund Forsyning

Notat

Brugergruppemøde 29. august 2013
Punkt 11
Øget indsamling af emballageaffald (plast og metal) – og eventuelt
bioaffald

Albertslund Kommune har i sin affaldsplan sat som mål at øge indsamlingen af
plastemballage, småt metal og bioaffald fra husholdningerne.
For at kunne levere op til disse målsætninger, vil dette, som orienteret om på
brugergruppemøderne i foråret 2013, formentlig kræve, at borgerne i
Albertslund får mulighed for at aflevere plastemballage, metalemballage og
bioaffald i fast opsamlingsmateriel ved deres husstand eller i lokale affaldsøer.
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På denne baggrund vil Albertslund Kommune indkalde borgere, boligområder,
grundejerforeninger til to borgermøder.
Det ene borgermøde vil først og fremmest henvende sig til husstande med eget
renovationsudstyr (Parcelhuse mv.) og det andet møde vil henvende sig til
øvrige boligområder.
Da en eventuel opsætning af flere containere til affald vil være en udfordring
mange steder, er der igangsat et forsøgsprojekt i Galgebakken med
sammenblanding af affald. Dette kan muligvis være en løsning i forhold til at
imødegå, at der skal opstilles flere containere på den enkelte ejendom/i de
enkelte boligområder. Derfor afhænger de fremtidige muligheder i Albertslund
Kommune blandt andet af dette forsøgsprojekt. Alternativet er en mere
traditionel kildesortering.
Parcelhusområder, landsbyer mv.
Parcelhusområderne og ejendomme i landsbyerne vil blive indkaldt til et
borgermøde i september. På mødet vil der blive præsenteret en række
eksisterende praktiske løsninger fra andre kommuner. Det planlægges at
invitere oplægsholdere fra andre kommuner, der kan komme og fortælle om
deres erfaringer.
Der lægges op til, at der efterfølgende arrangeres en tur for eventuelt
interesserede for at se hvordan de præsenterede løsninger fungerer i praksis.
Herefter vil borgere, boligområder og grundejere blive opfordret til at komme
med tilbagemeldinger i forhold til de præsenterede muligheder og udfordringer –
og indgå i en dialog om skabelsen af fremtidens indsamling af affald i
Albertslund Kommune.

Øvrige boligområder:
Albertslund Kommune har ikke kunnet finde eksempler på velkonsoliderede
indsamlingsløsninger i andre kommuner for plast- og metalemballage i
boligområder med fælles affaldscontainere.
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Der er netop startet et forsøgsprojekt i Herlev Kommune. I Rødovre Kommune
er en del boligselskaber de sidste par måneder gået i gang med at samle plastog metalemballage ind i affaldsøer.
For at understøtte beslutningsprocessen har Albertslund Kommune udover
forsøgsprojektet i Galgebakken iværksat et par nye initiativer.
I Hyldespjældet er der så småt startet en mindre ordning med indsamling af
bioaffald.
I Topperne er der igangsat indsamling af plastemballage fra deres affaldsøer.
Forsøgsprojekterne skal først og fremmest belyse de praktiske og økonomiske
udfordringer, der er ved at indsamle især plastemballage og bioaffald.
Når forvaltningen har indsamlet erfaringer fra egne forsøgsprojekter og de nye
indsamlingsordninger i blandt andet Rødovre og Herlev vil disse blive
præsenteret på det et borgermøde, som forventes afholdt inden jul.
Efter borgermødet er det meningen, at der arrangeres en tur for at se på de
præsenterede løsninger fra andre kommuner. Derudover planlægges en
besøgsrunde til alle boligområderne i Albertslund med henblik at klarlægge
lokale udfordringer og problemstillinger.
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