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Brugergruppen 

Status på affaldsordningerne – maj 2020 
 
Klimaplan - Affaldsplan 
Regeringen har nu udmeldt en række forslag til initiativer, som skal nedbringe 
klimaaftrykket fra vores affald frem mod 2030. Vi skal genanvende mere og 
forbrænde mindre. Affaldskurven skal knækkes – vi skal have mindre affald, 
mindre spild og mere genbrug. 
 
Hvis initiativerne bliver vedtaget, vil de blive implementeret i den nationale 
affaldsplan, i den reviderede affaldsbekendtgørelse, samt i nye nationale 
standarder for ensartet sortering og indsamling af affald i Danmark. Alle tre 
dokumenter forventes at komme i høring indenfor de nærmeste par måneder. 
 
Følgende initiativer vil få betydning for affaldsordningerne i Albertslund og blive 
implementeret i den kommende kommunale affaldsplan, hvis de bliver vedtaget. 
 
Sortering i 10 typer affald 
Regeringen foreslår udsortering i mad, plast, metal, glas, papir, pap, tekstiler, 
tetrapak (mælke- og juicekartoner), farligt affald og rest.  
 
Udsorteringen skal om muligt foregå på egen matrikel. Hvis ikke det er muligt 
skal det foregå husstandsnært. 
 
Enkelte udvalgte fraktioner kan blandes i samme kammer, når det ikke forringer 
kvaliteten af det udsorterede materiale. Miljøstyrelsen er allerede kommet med 
nogle udmeldinger om hvilke fraktioner, men det er ikke helt på plads endnu.  
 
Strømlinet affaldssortering, hvor af nogle få typer affald kan blandes i samme 
kammer 
Sortering og indsamling skal standardiseres, så der gælder samme regler i alle 
kommuner og de samme sorteringsregler for husholdningsaffald og erhverv.  
Vi forventer at det vil fremgå af de kommende nationale sorteringsstandarder 
hvilke typer af affald der må blandes, så også det bliver ens i alle kommuner. 
 
Albertslund er allerede langt med udsortering af syv af de ti fraktioner enten ved 
husstanden eller husstandsnært. Idet der nu åbnes op for at blande enkelte 
fraktioner, håber vi at det kan give plads i det eksisterende materiel til delvist at 
kunne rumme de nye fraktioner. 
 
Vi har i det sidste år introduceret en særskilt 240 liters beholder til pap, som 
erstatning for bundtet pap, som kan stilles frem til tømning. Da pap formentlig 
bliver en fraktion der fremadrettet kan blandes med en anden fraktion, kunne 
denne beholder eventuelt komme i spil, der hvor de fysiske rammer gør det 
muligt. 
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I de boligområder, hvor de fysiske rammer ikke muliggør plads til flere 
beholdere på egen matrikel eller hvor der ikke er tilstrækkelig med plads i de 
eksisterende beholdere/stativer, må andre løsninger, herunder de 
husstandsnære fælles løsninger, genovervejes.  
 
Vi ser frem til en spændende dialog med Brugergruppen og de enkelte 
boligområder om de fremtidige løsningsmuligheder, som også vil være influeret 
af det kommende indsamlingssamarbejde med de øvrige IPT kommuner og en 
eventuel fortsættelse af Ressourceindsamling A/S.  
 
Du kan læse mere om regeringens udspil og om flere af initiativerne via 
miljøstyrelsens hjemmeside  
 
Smarte løsninger på affaldsområdet 
Bent Jørgensen fra Arbejdsgruppen har spurgt, dels til muligheden for at blande 
forskellige affaldstyper og dels til muligheden for at få revurderet 
tømningsfrekvensen af metal/glas beholderne, da han oplever at denne 
beholder oftest er næsten tom ved tømning. 
 
Efter ovennævnte udspil fra regeringen tyder det på at det i nær fremtid bliver 
muligt at blande enkelte typer affald, for hvilke det er fastslået at kvaliteten af 
materialerne ikke forringes af sammenblandingen.  
 
Vestforbrænding justerer ikke løbende tømmefrekvensen i de nuværende 
ordninger, medmindre der er dokumenteret grundlag for at gøre det. Den 
nuværende tømmefrekvens for metal/glas er tilpasset de husstande der har 
mange glas/flasker. Tømmefrekvensen blev fastlagt da vi startede de nye 
ordninger i 2016. 
 
Vestforbrænding er i midlertidig i gang med at udrulle et ”smart” forsøg med 
”tømning efter behov” i samarbejde med Ballerup Kommune. De tester en ny 
form for afhentning af affald, der foregår ved, at borgeren selv bestiller tømning 
af sine beholdere ved hjælp af en ’Slider’.  
 
I stedet for at tømme affaldsbeholderne på faste tømmedage, uanset om de er 
fyldte eller ej, tømmes beholderne, når man har bestilt tømning.  
 
I testperioden skal det undersøges, om tømning efter behov giver større 
fleksibilitet i indsamling af affald, færre antal tømninger, mindre CO2-udledning 
ved skraldebilskørsel, mere affald til genanvendelse og større tilfredshed for 
kunderne. 
 
 

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-vil-have-co2-regningen-for-affald-ned/
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Hvad er en ’Slider’, og hvordan foregår bestilling af tømning? 
En Slider er en enhed på 6X16 cm., som har en indbygget sensor og 
kan monteres på beholderlåget ved hjælp af et par skruer.  
 
Du bestiller tømning af din beholdere ved at flytte Slideren fra højre til 
venstre. Sensoren sender bestillingen til renovatøren, som afhenter 
affaldet og rykker Slideren tilbage på plads.  
 
Du modtager en kvittering med oplysninger om din bestilling. Her kan 
du også se, hvordan du indmelder eventuelle problemer med bestilling 
eller afhentning af affald. 
 
Forvaltningen er i gang med lignende forsøg, hvor vi har installeret 
sensorer i de kommunale institutioners affaldsbeholdere for udvalgte 
affaldstyper.  
 
Sensorerne måler afstanden fra låget ned til affaldet og når beholderen 
når en fastsat fyldningsgrad, sendes et signal til skraldemanden om at 
nu skal beholderen med på næste tømning.  
 
Inden for de nærmeste måneder inddrages Ressourceindsamling i 
forsøget, så vi får testet sensorerne i en driftssituation.  
 
Disse forsøg spiller rigtig fint op mod regeringens udspil, da den også 
ønsker at have fokus på at styrke og accelerere intelligent 
affaldshåndtering gennem ny teknologi og digitale løsninger.  
 
Aktiviteter på genbrugsstationen 
Covid-19 har influeret markant på adgangen til genbrugsstationen de sidste par 
måneder, hvor der de første uger af nedlukningen kun var adgang for erhverv 
og lukket for alle i weekenderne.  
 
Herefter fulgte en periode hvor der var adgang for borgere i et begrænset antal 
biler af gangen og med stor fokus på afstand og hurtig aflevering af affald på 
pladsen og så ud igen. Direkte genbrug i Drivhuset, Byt et bræt og Møbler blev 
holdt lukket. 
 
Da mange brugte Corona-tiden på oprydning har vi i april måned, ligesom 
øvrige genbrugsstationer landet over, modtaget usædvanlig store mængder af 
affald. Først nu efter påske er forholdene igen normaliserede på pladsen. Vi vil 
gerne give stor ros til vores medarbejdere, der har ydet en stor indsats og har 
håndteret udfordringerne på en måde, så borgerne ikke har oplevet de 
frustrationer, som vi hører fra andre pladser landet over.  
 
Bytteafdelingen i Drivhuset er nu åbent fra 10-14 på hverdage, dog med et 
begrænset antal besøgende ad gangen. Drivhuset er fortsat lukket i 
weekenden, hvor bemandingen i stor udstrækning består af ældre frivillige. Vi 
forventer først at genåbne i weekenderne til august måned.  
 
Byt et bræt og Møbler er genåbnet og det er igen muligt at købe en brugt cykel 
fra Albertslund Genbrugscykel, der er placeret overfor Byt et bræt.  
 
Status på gebyrerne for renovation 
Fra 2019 til 2020 blev renovationstaksterne sat op blandt andet som følge af 
behovet for at dække nogle engangsudgifter til etablering af det nye 
renovationsselskab Ressourceindsamling A/S. Med denne takststigning 
forventer forvaltningen at disse engangsudgifter vil være dækket med et budget 
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for 2021, der ligger på nuværende niveau – eller en anelse over niveauet for 
2021. 
 
Overordnet set er renovationsbranchen og affaldsbranchen udfordret på en 
række parametre, som påvirker affaldsgebyrerne i uheldig retning. Disse er: 
 
Kraftigt stigende udgifter til afsætning af visse genbrugsfraktioner på grund af 
stigende krav fra/til modtageanlæg. 
 
Coronakrisen, som generelt giver usikkerheder på markederne. 
 
Stigende priser til renovationsfirmaer for indsamling af affald. Med de udbud der 
gennemføres i øjeblikket opnås eksempelvis priser som ligger op mod 30 % 
over de priser vi betaler i øjeblikket. 
 
På trods af disse lidt dystre udsigter forventer vi at kunne holde taksterne i ro i 
2021 – mens det er for tidligt at sige noget om priserne for 2022 og fremefter. 
 
Status for opstart af Ressourceindsamling A/S 
 
Det fælleskommunalt ejede renovationsfirmaet Ressourceindsamling A/S 
overtog indsamlingen affald fra Remondis A/S pr. 6. april 2020. Det er vores 
vurdering at opstarten er gået godt. Der har været et par enkelte indkørsels 
udfordringer samtidig med, at Coronakrisen har givet mere storskrald og 
haveaffald. 
 
Lige nu foregår et arbejde med at udarbejde et beslutningsgrundlag om 
selskabets fremtid, som skal afklares indenfor de næste måneder. 
 


