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1. Godkendelse af dagsorden
Leif Pedersen bød velkommen og kunne blandt andet konstatere, at der ikke
var bemærkninger til dagsordenen

Sager til behandling/beslutning i Brugergruppen:
2. Affaldsplan og Regulativ – 2021 – 2032 (høring)
Leif Pedersen kvitterede for de mange og konstruktive høringssvar, og gav
herefter ordet til Marie Guldborg, der startede med at opliste de væsentligste
indsatsområder, hvor høringen har givet anledning til forslag til ændringer i
henholdsvis affaldsplan og regulativ – en særlig tak til Jan Saltoft Andersen
(Andelsf. Milebuen) for de mange gode input til plan og regulativ, ikke mindst i
forhold til at sikre at terminologien er nogenlunde konsistent:
–
–
–
–
–
–

Skelafhentning – skelstandplads
Samlet placering af alle fraktioner
Henteordning for pap, storskrald og haveaffald
Tømmefrekvens og rengøring af beholdere
Odense projekt (eftersortering)
Kommunikation

I forbindelse hermed var der fra Brugergruppen en række yderligere emner, der
ønskedes drøftet, herunder overordnede visioner, økonomi, terminologier og
principper for implementering af planen og regulativet. Der var enighed om, at
disse forhold blev drøftet i forlængelse af forvaltningens oplæg – inden punktet
kommunikation.
Skelafhentning – skelstandplads.
Marie Guldborg gennemgik emnet og de ændringer, høringssvarene har givet
anledning til. Emnet gav anledning til stor debat om muligheder og udfordringer
ved at indføre denne ordning, som er en af de muligheder, der er for at
reducere de samlede omkostninger til affaldsindsamling.
Pia Larsen (Alb. Vest 1), Bent Jørgensen (Alb. Vest 2), Hans Erik Sølby
(Miravænget), Henrik Dahlberg (Rødager), Thomas Christensen (HØ-Villaby),
Heller Iversen (HV-Landsby), Jesper Krogh (RVP), Bastian B. Eibner
(Snebærhavens GRF.) gav udtryk for nogle af de udfordringer, der er forbundet
med skelafhentning og skelstandplads i de pågældende boligområder, ikke
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mindst områder med koteletgrunde – både i forhold til det etiske udtryk,
pladsforhold, i kombination med fællesløsninger og i forhold til økonomi.
Alt i alt ser det dog ud til, at der kan findes rimelige løsninger i alle
boligområderne, og at affaldsregulativet, med de foreslåede justeringer, kan
efterleves.
Samlet placering af alle fraktioner
Marie Guldborg gennemgik emnet og de ændringer, høringssvarene har givet
anledning til. Gennemgangen af emnet gav, ud over formuleringen og
forståelsen af særlige vilkår beskrevet i hvidbogen ikke anledning til
bemærkninger
Henteordning for pap, storskrald og haveaffald
Marie Guldborg gennemgik emnerne og de ændringer, høringssvarene har
givet anledning til. Emnerne pap og haveaffald gav anledning til en del korte
afklarende bemærkninger i forhold den fremtidige ruteindsamling af pap i
beholdere – ved husstanden eller husstandsnært, samt den fortsatte
bestilleordning for haveaffald – bundtet, i papirsække eller med grab.
I forhold til håndtering af storskrald er der lagt op til, at den nuværende ordning
skal evalueres, da for meget storskrald i forbindelse med bestilleordningen i dag
går til forbrænding. Lovgivningen er skærpet, så hvis kommunerene tilbyder en
storskraldsordning, skal det sikres, at mest muligt genbruges eller
genanvendes.
En mulig løsning er, at alle borgere skal aflevere storskrald på
genbrugsstationen, hvilket dog vil stille nogle borgere ringere servicemæssigt.
Evalueringen skal således afklare de miljø-, service- og økonomiske forhold ved
forskellige scenarier. Bent Jørgensen (Alb. Vest 2) foreslog, at man i forbindelse
med bestilling af storskraldsafhentning skal angive hvilke konkrete
storskraldsemner der ønskes afhentet.
I forbindelse med et kommende Brugergruppemøde ønskes en opgørelse af
hvor meget storskraldordningen benyttes af de forskellige boligområder.
Tømmefrekvens og rengøring af beholdere
Marie Guldborg gennemgik emnerne og de ændringer, høringssvarene har
givet anledning til. Gennemgangen gav anledning til en del korte afklarende
bemærkninger: Pia Larsen (Alb. Vest 1) gav udtryk for, at den tidligere udførte
rengøring af beholderne ikke var nogen succes. Der var en del debat om
adresselabels på de forskellige beholdertyper – og at det altid er en mulighed at
sætte en sådan på. Marie Guldborg nævnte muligheden for at anvende
chips/fuldmeldere på sigt, således at der ikke køres forgæves i forbindelse med
tømning af beholdere med f.eks. metal, glas, papir og pap.
I forhold til ekstra sommertømning (på ugebasis) af mad- (og rest-)affald er der
lagt op til, at denne mulighed udfases med virkning fra 2023, både på baggrund
af de erfaringer der er med 14-dages tømning, besparelsen og de
tilbagevendende kapacitetsudfordringer, som sommertømningen medfører hos
Ressourceindsamling A/S. Forvaltningen opfordrer boligområder til allerede i
2022 at overveje at fravælge sommertømningen, da den p.t. høje efterspørgsel
på tokammerbiler, kan medføre at Ressourceindsamling ikke kan øge
kapaciteten i sommermånederne i 2022. Dette er en generel problemstilling for
ressoruceindsamlings fem ejerkommuner.
Odense projekt (eftersortering)
Marie Guldborg orienterede om projektets stade og muligheder. Der var en kort
diskussion af modenheden af denne og andre centrale eftersorteringsprojekter.
Der holdes fast i anbefalingerne fra Vestforbrænding og andre store
affaldsselskabers anbefalinger om den husstandsnære sortering. Der var en
debat om, at investeringerne i de forskellige affaldssystemer vil kunne være
Side 2 af 4

Dagsorden

spildt i forhold til fremtidige ordninger. Dette vides ikke konkret, men det
vurderes, at det samlede affaldsbeholdervolumen vil kunne anvendes
fremadrettet.
Øvrige forhold
Jan Saltoft Andersen (Andelsf. Milebuen) bemærkede, at der bør være en
forklaring på, hvad der menes med, at Albertslund Kommune skal være
affaldsfri i 2050. I øvrigt skal man huske på, at en vejledning fra Miljøstyrelsen
ikke er en lov.
Pia Larsen (Alb. Vest 1) bemærkede, at økonomi/takster var et emne, der bør
fylde lidt mere – hvor kan der effektiviseres/spares – (Genbrugsstationen, AVC
mv.).
Jesper Krogh (RVP) ville vide, hvor han skulle rette henvendelse til mht. det
videre forløb, hvor også forhold om prisoverslag for forskellige initiativer kan
blive besvaret. Forvaltningen svarede, at det vil blive i et samarbejde mellem
AVC og forvaltningen.
Henrik Dahlberg (Rødager) kritiserede processen – med ret firkantede
udmeldinger, men fandt at vi var havnet et fornuftigt sted.
Bastian B. Eibner (Snebærhavens GRF.) bemærkede, at der skal tænkes
tilgængelighed ind i forbindelse med valg af ordninger, gangafstande mv.
Kommunikation
Birte Kvamm orienterede om den store kommunikations- og
informationsopgave, der ligger foran os. Der var generelt enighed om, at der
skal gøres meget ud af dette, og at Brugergruppen inddrages til tæt dialog
herom.
Affald & Genbrug kan kontaktes på: affaldoggenbrug@albertslund.dk
3. Budget og takster 2022 for Affald & Genbrug
Marie Guldborg gemmegik kort budget og takster for renovationsområdet – i
forhold til den orientering der var på Brugergruppemødet i august, er der ingen
ændringer. Den primære årsag til takststigningerne på de forskellige ordninger
er, at driftsunderskuddet i Ressourceindsamling skal udlignes.
En opdatering af takstudviklingen på de forskellige hovedordninger vil blive
udsendt med referatet.
Der blev på mødet spurgt til, hvad der er årsag til, at f.eks. stativordningen
stiger mere end de andre ordninger. Årsagen er, at kassetterne i
stativordningen skal tømmes hyppigere end beholderne i de andre ordninger.
På de viste slides fremgik mulige kommende besparelser på taksten for alle
ordninger, dels hvis momssagen (-900 kr), falder ud til kommunernes fordel, og
dels rabatten (-500 kr) til de husstande der permanent, placerer beholderne <
end 5 meter fra vejskel.
Pia Larsen (Alb. Vest 1) ønskede en oversigt over sammenlignelige
renovationstakster i andre kommuner udsendt med referatet. Diagram
udarbejdet af KL vises i slutningen af referatet. Diagrammet viser takster for
ordninger med 14 dages tømning af todelte 240 liters beholdere placeret både i
skelplads og på standplads, som er den ordning der er mest brugt. Albetslund
Kommune er tildelt nr 182. Det er ikke muligt at få oplyst de øvrige kommuners
numre.
4. Eventuelt
Torben Dahl (Grf. Horsholmstræde) – ønskede at slides fra mødet blev udsendt
med referatet – og det bliver de naturligvis. Materialet vil endvidere blive lagt på
hjemmesiden.
Leif Pedersen kvitterede for et godt møde, og fandt at diskussionerne og
resultatet heraf vil være en god støtte i den videre politiske proces.
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