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Albertslund Kommune har i Affaldsplan 2009-2012 udpeget en række fokusområder for 

den første fireårige planperiode, som skulle medvirke til at opfylde affaldsplanens mål-

sætninger. Der blev udpeget 10 fokusområder hvor der for hvert af områderne er be-

skrevet en række projekter, aktiviteter eller tiltag. I det følgende er der redegjort for, 

hvorledes det er gået med gennemførelsen af Affaldsplan 2009-2012.  

 

 

1: Miljøbevidst forbrug 

- adfærdsundersøgelse, videoklip om affaldets vej og røde affaldsproducenter 

 

Albertslund Kommune ønsker, at borgerne og virksomhederne skal være miljøbevidste 

forbrugere, så affaldsmængderne kan nedbringes og ressourcerne i affaldet udnyttes 

bedst muligt. Målet er derfor at udvikle redskaber, der påvirker borgernes og virksomhe-

dernes holdning til at forebygge dannelsen af affald. 

 

• Vi har deltaget i projektet ’Brugerdreven Innovation’ for at få nogle værktøjer til 

at identificere uopfyldte behov hos brugerne af affaldssystemet. Dette skal være 

med til at give en bedre sortering af det affald, der ellers havner i skraldesækken. 

Status: Afsluttet 

 

• Projektet ’Affaldets Vej’ blev udarbejdet i samarbejde med Vestforbrænding og 

består af webbaserede videoklip med voksne borgere som målgruppe. Levende 

billeder fra affaldets livscyklus skal skabe forståelse for sammenhængen mellem 

forbrug og affald. Status: Afsluttet 

 

• ’Røde affaldsproducenter’ skal fokusere på de boligområder og virksomheder, der 

producerer mere affald end gennemsnittet. Der er blevet arbejdet med en pro-

jektbeskrivelse og handleplan, men manglen på valide data over de enkelte bolig-

områders affaldsmængder, har det ikke været muligt at få skruet et projekt sam-

men der gav mening. Status: Udskudt 

 

Ud over de i affaldsplanen beskrevet initiativer, har kommunen deltaget i følgende kam-

pagner der retter sig mod den miljøbevidste forbruger:  

• ’Reklamer – Nej tak’. Tværkommunal kampagne med Vestforbrænding som tov-

holder. Stod ikke nævnt i affaldsplanen. Status: Afsluttet 

 

• ’Papirrødderne’ er en emneuge vi har lavet i samarbejde med Vestforbrændingen, 

og som er rettet mod skoleklasser. De skoleklasser, der var tilmeldt projektet 

kunne vinde biografbilletter, hvis de ydede en særlig indsat for at fremme sorte-

ringen af papir. Status: Afsluttet 
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• Vi har deltaget i den landsdækkende kampagne ’Stop – spild af - mad’, der via 

events satte fokus på reducering af madspild Status: Afsluttet 

 

 

2: Nyt affaldssystem 

- implementering af nye affaldsordninger for husholdninger 

 

Serviceniveauet i affaldsordningerne er højt i Albertslund. Men andelen af affald, der bli-

ver genanvendt, er ikke så stor, som den burde være, selv om der bruges mange res-

sourcer på indsamlingen. Det kan vi se, når vi sammenligner os med nabokommunerne. 

Vi ønsker at bringe miljøfordelen i affaldsordningerne op på højde med serviceniveauet. 

  

• ’Nyt affaldssystem’ er et lokalt projekt, der bl.a. implementerer en separat ind-

samling af pap og metalemballage samt indførelse af klare sække i storskralds-

ordningen og på genbrugsstationen. Status: Afsluttet 

 

• Informationskampagne om ’Nyt affaldssystem’ (Danmarks bedste miljøsystem), 

der bla. munder ud i events og to husstandsomdelte affaldshæfter, der beskriver 

’Nyt affaldssystem’. Status: Afsluttet 

 

• ’Skraldemanden og det nye affaldssystem’ er en kampagne, der har til formål at 

skabe en god og tættere dialog med skraldemændene, der kører i Albertslund. 

Kommunen vil gerne i dialog med dem om ’Nyt affaldssystem’, så det får den 

bedste start. Status: Afsluttet 

 

 

3: Bedre sortering af husholdningsaffald 

- bedre udnyttelse af de genanvendelige fraktioner 

 

Albertslund Kommune ønsker at øge andelen af affald til genanvendelse fra husholdnin-

gerne ved at: 

- undersøge mulighederne for central kompostering og bioforgasning af bioaffald 

- frasortere mere af de genanvendelige fraktioner i restaffaldet 

- forbedre kildesorteringen af plast- og metalemballage 

- frasortere mere genanvendeligt papir og pap 

- forbedre kvaliteten af det indsamlede glas 

 

• Der er udarbejdet syv notater i samarbejde med Vestforbrænding, der undersøger 

og afdækker optimale indsamlingsmetoder, der giver bedre sortering af hushold-

ningsaffald. Status: Afsluttet 

  

• Vi undersøger mulighederne for centralkompostering og bioforgasning af bioaffald. 

Vi deltager i tværkommunalarbejdsgruppe under Vestforbrænding. Status: Vi del-

tager i tværkommunalarbejdsgruppe under Vestforbrænding, der bl.a. følger for-

søgene i oplandskommunerne. 

 

• Kampagnen ’Vis os dit køkkenskab’ i samarbejde med Vestforbrænding sætter fo-

kus på kildesortering i hjemmet. Omdrejningspunktet for kampagnen er en kon-

kurrence i lokale medier, hvor borgerne kan indsende fotos og beskrivelser af de-

res egne løsninger i hjemmet til inspiration for andre borgere. Status: Afsluttet 

 

• ’Fremtidens affaldssystem’ er et visionært planlægningsværktøj, der skal sætte 

fokus på løbende at udvikle og forbedre affaldshåndteringen i kommunerne under 
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Vestforbrænding. Projektet er tværkommunalt med Vestforbrænding som tovhol-

der. Status: Projektet er igangsat og løber over hele planperioden 

 

 

4: Fremtidens lokale genbrugspladser (nu kaldet miljøstationer) 

- højere serviceniveau og samme kildesortering 

 

Som resultat af kommunens samarbejde med Brugergruppen og øvrige borgere blev det i 

2008 besluttet at implementere nye affaldsordninger. En del af det nye system går ud på 

at skærpe kravene til miljøstationerne med henblik på at det generelle serviceniveau 

højnes og kildesorteringen forbedres. Målet er, at miljøstationerne skal kunne modtage 

flere fraktioner, have længere og faste åbningstider samt være bemandet af uddannet 

personale. 

 

• Der blev i 2009 afholdt et kursus for ejendomsfunktionærer og pladsfolk som op-

takt til tilsynsrunden. Status: Afsluttet 

 

• Kommunen har i 4. kvartal 2009 gennemført tilsyn på alle miljøstationerne. Op-

følgning på tilsynene, herunder håndhævelse af regulativet kravene til Miljøstatio-

nerne forventes afsluttet medio 2012. Status:Afsluttet i 2012.  

 

• Brugerundersøgelse og samlet vurdering af forslag til fremtidens lokale genbrugs-

pladser/miljøstationer gennemføres senere. Tanken er at bruge nogle at de værk-

tøjer vi har udviklet ifm. projektet Brugerdreven innovation. Status: Ikke påbe-

gyndt 

 

 

5: Klar besked om bygge- og anlægningsaffald 

- øget fokus på byggeaffald til genanvendelse, direkte genbrug og indsamling af PCB-

holdigt affald 

 

Affaldsdirektivet foreskriver, at mindst 70 % af bygge- og anlægsaffald skal genanvendes 

inden år 2020. Den største mængde bygge- og anlægsaffald forekommer i forbindelse 

med renovering og nedrivning. Selektiv nedrivning og kildesortering kan sikre, at en stor 

del af affaldet genanvendes, men i nogle tilfælde mangler klarhed over, hvilke materialer 

og fraktioner, der kan afsættes og til hvilken form for nyttiggørelse. 

 

• Informationskampagne om bygge- og anlægsaffald, herunder PCB-holdigt affald 

udarbejdes i samarbejde med de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland.og 

forventes færdigt inden udgangen af 2012. Status: Påbegyndt – forventes afslut-

tet i 2012.  

 

6: Affald til særlig behandling 

- alt affald til særlig behandling fra husholdninger og erhverv skal indsamles 

 

Albertslund Kommune ønsker at styrke indsatsen overfor alle typer affald, der skal til 

særlig behandling, både fra private husholdninger og erhverv.  

 

Vi deltager i undersøgelse i samarbejde med Vestforbrænding, der skal identificere de 

vigtigste producenter af farligt affald blandt borgere og virksomheder, samt udpege den 

mest effektive metode til at komme i kontakt med disse målgrupper. 
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• Kampagnen ’Farligt affald fra husholdninger’ blev gennemført i efteråret 2011. 

Status: Afsluttet 

 

• ’Obligatorisk indsamlingsordning for farligt affald, batterier og småt elektronik’ fra 

husstande med ordning A blev implementeret i forbindelse med vedtagelsen af nyt 

regulativ for husholdningsaffald fra 2011. Status: Afsluttet 

 

 

7: Bedre sortering af erhvervsaffald 

- fremme udsortering af de genanvendelige fraktioner i erhvervsaffald fra det forbræn-

dingsegnede affald 

 

Albertslund Kommune ønsker at fastholde fokus på bedre kildesortering af affaldet fra 

erhverv, hvor der er ekstra opmærksomhed på genanvendelsen af papir, og de øvrige 

typer emballageaffald 

 

 Tværkommunal kampagne om emballageaffald målrettet relevante virksomheder i 

kommunen med Vestforbrænding som tovholder. Kommunens rolle ændrede sig pga. 

ny lovgivning og markedet for genanvendeligt affald fra erhverv blev liberaliseret. 

Derfor ændrede Vestforbrænding sin strategi i forhold til kampagner på området og 

forsøgte at  gennemføre en kampagne omkring kildesorteret plast i storkøkkener. Til-

slutningen til projektet var dog så lille, at projektet ikke blev gennemført. Status: Af-

sluttet 

 

• Fokus på korrekt affaldshåndtering ved kommunens miljøtilsyn på virksomheder-

ne og her vejlede og motivere virksomhederne til øget kildesortering, selv om det 

ligger ud over de krav lovgivningen stiller. Emnerne var en del af temadagen af-

holdt i Vestforbrændings-regi i efteråret 2011 for kommunernes miljøtilsynsmed-

arbejderne. Status: Afsluttet. 

 

 

8: Fremtidens genbrugsstation 

- etablering af ny genbrugsstation i Albertslund 

 

Albertslund Kommune ønsker, at den kommunale genbrugsstation skal være tidssvaren-

de – både miljømæssigt, servicemæssigt og økonomisk. 

 

• Der er lavet en del forarbejde i form af indretning, afklaring af evt. samarbejde 

med andre kommuner osv. Projektet er på hold, men forventes gennemført i en 

eller anden form i 2013.. Status: Afventende 

 

 

9: Digitalisering affaldshåndtering, dialog og information 

- www.affaldstjek.dk, RenoWeb, sms – og emailservice 

 

Albertslund Kommune ønsker at få gjort borgere og virksomheder mere opmærksomme 

på de eksisterende affaldsordninger og regler ved at gøre informationer og vejledninger 

endnu lettere tilgængelige via internettet og webbaserede værktøjer. 

 

• ’www.affaldstjek.dk’ er et webbaseret værktøj, der gør det nemt for virksomheder 

at få styr på deres affald på kun 5 minutter. Status: Ikke påbegyndt 
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• Kommune ønsker et webbaseret system, RenoWeb, der gør det muligt for borger-

ne, de lokale miljøstationer, vognmanden samt kommunen at kommunikere med 

hinanden. Status: Forventes at være fuldt implementeret inden årets udgang 

 

• Sms- og emailservices. Kommunen vil gerne yde en bedre service til borgerne i 

form af en sms- og e-mailservice. Systemet skal integreres med Renoweb. Projek-

tet er lige nu på hold, da det vurderes at være for dyrt. Vi har også overvejet an-

dre muligheder som f.eks. at bruge affaldsapplikation til smartphones. Status: Af-

venter 

 

 

10: Brugerbaseret affaldsinformation, dialog og information  

- kampagner målrettet udvalgte grupper af affaldsproducenter 

 

Albertslund Kommune ønsker at gøre informationerne til borgerne og virksomhederne 

mere målrettede. Traditionen tro har det meste information og langt størstedelen af alle 

kampagner været henvendt bredt mod enten borgere eller virksomheder. Det er dog 

kommunens overbevisning, at budskaberne når bedre frem, hvis informationen målrettes 

specifikke målgrupper. 

 

• Vi arbejder løbende med at tænke målgrupper ind i vores kampagner (fx papir-

rødderne og skoletjenesten på genbrugsstationen og Vestforbrændig). Status: Lø-

bende over hele planperioden 

 

• Vi tester forskellige medier af som f.eks. Facebook, hjemmeside, beboerblade, lo-

kalaviser, events, f.eks. har ’Vis mig dit køkkenskab’ har haft til formål at afprøve 

nye kanaler mv. Status: Løbende over hele planperioden 

 

 




