Tids- og handleplan for fremtidens affaldsordninger for private husholdninger i Albertslund
(Danmarks Bedste Miljøsystem 2.0)
På baggrund af Regeringens nye ressourceplan og målene i Albertslund Kommunes affaldsplan, er der behov for at nytænke indsamlingen af
affaldsressourcer fra de private husholdninger i Albertslund Kommune.
Nedenstående figurer illustrerer tidsplanen for Albertslund kommunes proces frem mod beslutning af nyt affaldssystem for kommunen. Aktioner og
beslutninger, som udføres af kommunen, er nævnt over tidsaksen. Aktioner, der inddrager brugergruppe og eller boligforeninger, er nævnt under
tidsaksen.
Rammer: Forud for dialog med Brugergruppen og boligforeningerne vurderes det vigtigt Albertslund Kommune afklarer, hvilke affaldsløsninger vi
ønsker at tilbyde. Hvis målet er, at hvert boligområde kan vælge ’sin egen løsning’, er det vigtigt at afgrænse valgmulighederne, således at de
tekniske løsninger i alle led af affaldsværdikæden( fra sortering i hjemmet, indsamling, håndtering/sortering til afsætning) er afstemt, så der kan
opnås grundlag for rationel drift. Hvis løsningerne er afstemt med øvrige valg for affaldsindsamling i regionen, vurderes det at give bedre mulighed
for aftaler/kontrakter med renovatører på tværs af kommunegrænsen og derved sikre synergi på tværs, men samtidig også flere valgmuligheder for
boligområderne.
Kortlægning: For at kvalificere valget af løsninger, er det vigtigt, at der er overblik og klarhed over boligområdernes nuværende løsninger. Derfor
foreslås det, at der foretages en kortlægning af de enkelte boligområders særlige forhold, som er bestemmende for de affalds løsninger de har i dag,
og hvorledes disse kan ind gå i de fremtidige affaldsløsninger. Dette arbejde kan undlades eller udføres i mindre omfang i starten af processen. Dog
vurderes dette at ville koste flere resurser ved implementering af de nye affaldsløsninger.
Ressourcer: Dialog og inddragelse af Brugergruppen, boligforeninger og andre lokale aktører er en god men tidskrævende proces.

Erfaringsmæssigt bør der afsættes (mindst) 1 dag pr boligområde. (Ressourceforbruget afhænger dog af dataforarbejdet og antal mulige
løsninger samt at disse er klart defineret).

