Emneopdelt hvidbog med høringssvar (HS) til udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2021. Forvaltningen har modtaget 27 høringssvar inden
høringsfristens udløb, der både vedrører affaldsplanen og regulativet. Denne hvidbog indeholder resume’er fra samtlige høringssvar, der er modtaget i
høringsperioden og som relaterer sig til regulativet. Ingen budskaber er fjernet eller ændret. De originale høringssvar vedlægges mødesagen som bilag.

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald 2021
Tema/Emne
§3 Definitioner

Forvaltningens resume af indsendt høringssvar (HS) vedr. emne
Andelsboligforeningen Milebuen, (HS 14):
§ 3 Definitioner, side 2 Beholder, sidste punktum: ”Sække/papirposer
udgår.”
Sætningen er uklar og bør erstattes af: “Sække/papirposer kan ikke
anvendes som beholdere”.
Der mangler dog fortsat en afklaring af om poser af andet materile
end papir, f.eks. plastic, kan anvendes som beholder. Dette er ikke
mindst væsentligt da 2 af 4 foreslåede ordninger for tekstilaffald
baserer sig på poser af ukendt materiale1. Endvidere er der flere
steder i regulativet, hvor poser anvendes som beholder til
overskydende affald.
§ 3 Definitioner, side 3 Fælles opsamlingssted: Med den ændrede
definition af Fælles opsamlingssted falder begrebet ”Miljøspot” ud. Er
der steder i kommunen, hvor der i dag er Miljøspot, som vil betyde at
der skal laves en særskilt definition af sådanne?
§ 3 Definitioner, side 3 Skelafhentning: Begrebet ”Skelafhentning”
anvendes 4 gange i udkastet, hvoraf 2 er i definitionen af begrebet og
de øvrige 2 er i overskriften sammen med ”Skelstandplads”.
Definitionen af begrebet må derfor betragtes som overflødig.
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Forvaltningens kommentarer
HS 14:
§ 3 Definitioner, side 2 Beholder, sidste punktum:
Forvaltningen erstatter teksten: ”Sække/papirposer
udgår” til ”Papirposer i stativ kan ikke anvendes som
beholder for rest og madaffald”
§ 3 Definitioner, side 3 Fælles opsamlingssted:
Forvaltningen har bevidst valgt at lade begrebet
Miljøspot udgå og bruger i stedet betegnelsen Fælles
opsamlingssted, mhp. at enarte begreberne på tværs
af IPT. Det har ingen praktisk betydning i den daglige
affaldshåndtering
§ 3 Definitioner, side 3 Skelafhentning:
Forvaltningen vurderer at det er væsentligt at kunne
skelne mellem skelafhentning og afhentning fra
skelstandplads.
Begrebet indsættes i § 10.9 under overskriften
”Skelafhentning – skelstandplads”, 2. afsnit, hvor
teksten ændres til: ”Borgere og grundejere, med en
gangafstand over 20 meter, har i stedet mulighed for
at benytte skelafhentning, hvor beholderne køres til
vejskel senest klokken 06.00 på tømmedagen.”

§ 3 Definitioner, side 4 Skelstandplads: ” Standpladsen, på den enkelte
matrikel, kaldes skelstandplads, når affaldsbeholderne permanent er
placeret inden for fem meter fra vejskel.”
Teksten præciseres på følgende måde: ”Standpladsen, på den enkelte
matrikel, kaldes skelstandplads, når affaldsbeholderne enten
permanent eller senest kl 06:00 på tømningsdage er placeret på fast
plads inden for fem meter fra vejskel.”

§6 Overtrædelse og
straf
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A/B Snebærhaven II, (HS 12):
– bemærker til § 6, at trusler ikke er befordrende for samarbejde om
et så kompleks område som affald

Affaldsaktørbekendtgørelsen
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§ 3 Definitioner, side 4 Skelstandplads:
Forvaltningen vurderer, set ud fra renovatørens
synsvinkel, at det gør en forskel, hvorvidt beholderen
ved skelafhentning køres helt frem til skel, som
defineret i §3, eller den placeres tilfældigt indenfor 5
meter fra skel.
Skelstandpladsen skal ses som et tilbud eller lempelse
af skelafhentningsprincippet, hvor renovatøren giver
borgeren mulighed for at placere beholderne tæt på
skel, fremfor at skulle køre dem frem til hver enkel
tømning, og hvor kommunen stadig kan opnå en
væsentlig omkostningsreduktion i indsamlingen. I
tilfælde af at beholderne alligevel skal køres frem,
vurderer forvaltningen, at det for borgeren er uden
væsentlig betydning at køre den helt til skel, mens det
har betydning for den tid det tager skraldemanden at
hente beholderen, hvis den står længere inde og
dermed betydning for hvilken tidsmæssig besparelse
/omkostningsreduktion, der kan opnås.

HS 12:
Forvaltningen er enig i denne betragtning. Ved
udarbejdelse af affaldsregulativer er kommunen dog
forpligtiget til at anvende de paradigmer, som fremgår
af affaldsaktørbekendtgørelsen1. Paradigmerne består
dels af en obligatorisk tekst og dels en tekst, der
udfyldes af de enkelte kommunalbestyrelser. Teksten i
§6 er en obligatorisk tekst, som kommunen ikke kan
redigere.

§10 Ordning for
madaffald

§11 Ordning for
papiraffald

Andelsboligforeningen Milebuen, (HS 14):
§ 10.1, side 6: Teksten i 2. og 3. afsnit er identisk med teksten i
Affaldsbekendtgørelsens Bilag 6 punkt 1. Det er derfor mere rimeligt
at afslutte første linie med “:” og sætte resten af teksten i “”.

Hs 14:
§ 10.1, side 6: Teksten i 2. og 3. afsnit:
Teksten ændres så den første linie afsluttes med “:”
og resten af teksten sættes i “”.

§ 10.4 Beholdere, side 9, 3. Afsnit: “Kontaktpersonen i bebyggelsen og
Kommunalbestyrelsen kan aftale at ændre den tildelte beholder til en
anden beholderstørrelse.”
Denne bestemmelse tildeler en kontaktperson en dispositionsret som
normalt ikke følger af opgaven som kontaktperson. Sætningen bør
ændres til: “Den kompetente myndighed i bebyggelsen og
Kommunalbestyrelsen kan aftale at ændre den tildelte beholder til en
anden beholderstørrelse.”

§ 10.4 Beholdere, side 9, 3. Afsnit:
Teksten ændres til: “Den kompetente myndighed i
bebyggelsen og Kommunalbestyrelsen kan aftale at
ændre den tildelte beholder til en anden
beholderstørrelse.”

Andelsboligforeningen Milebuen, (HS 14):
§ 11.1, side 6: Teksten i 2. afsnit er identisk med teksten i
Affaldsbekendtgørelsens Bilag 6 punkt 2. Det er derfor mere rimeligt
at afslutte første linie med “:” og sætte resten af teksten i “”.

Hs 14:
§ 11.1, side 6: Teksten i 2. og 3. afsnit:
Teksten ændres så den første linie afsluttes med “:”
og resten af teksten sættes i “”.

§ 11.4 side 14f, 7. første afsnit er identisk med § 10.4’s tilsvarende
afsnit, og viser tydeligt farer ved tekstgentagelser, idet ordet
“madaffald” i 3. Afsnit på side 15 skulle have været erstattet af ordet
“papiraffald”.

§ 11.4 side 14f, 7. første afsnit
Teksten ændres ”madaffald” erstattes af
”papiraffald”.

§ 11.4 Beholdere, side 15, næstsidsteafsnit før “nedgravede
beholdere”: “Kontaktpersonen i bebyggelsen og
Kommunalbestyrelsen kan aftale at ændre den tildelte beholder til en
anden beholderstørrelse.”
Denne bestemmelse tildeler en kontaktperson en dispositionsret som
normalt ikke følger af opgaven som kontaktperson. Sætningen bør
ændres til: “Den kompetente myndighed i
bebyggelsen og Kommunalbestyrelsen kan aftale at ændre den
tildelte beholder til en anden beholderstørrelse.” – samme
kommentar givet til § 10.4 ovenfor.
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§ 11.4 Beholdere, side 15, næstsidste afsnit før
“nedgravede beholdere”:
Teksten ændres til: “Den kompetente myndighed i
bebyggelsen og Kommunalbestyrelsen kan aftale at
ændre den tildelte beholder til en anden
beholderstørrelse.”
§ 11.5 side 16 sidste afsnit før § 11.6:
I definitionen af beholdere i §3 ændres tektsten så der
står ”Papirposer i stativ kan ikke anvendes som

§ 11.5 side 16 sidste afsnit før § 11.6: “Ekstra papiraffald kan
emballeres i papirsække. Den enkelte samling af ekstra papiraffald må
maksimalt veje 10 kg og skal være lukket tæt. Ekstra papiraffald skal
ikke være påklistret et særligt mærkat.”
I henhold til definitionen af beholdere I § 3 kan sække/papirposer ikke
anvendes som beholdere, hvilket ovenstående afsnit modsiger.
§ 11.6 side 16f: Denne er bortset fra at “madaffald” er erstattet af
“papiraffald” identisk med §10.6, og kan derfor erstattes af: “§10.6
finder tilsvarende anvendelse for papiraffald”
§ 11.7 side 17: Denne er identisk med § 10.7, og kan derfor erstattes
af: “§10.7 finder tilsvarende anvendelse.”
§ 11.9 side 17ff: Denne er identisk med § 10.9 bortset fra sidste afsnit
i § 10.9, og kan derfor erstattes af: “§10.9 finder tilsvarende
anvendelse for papiraffald, se dog § 11.10.”

§§ 12-17 og 19
Ordninger for pap,
glas, metal, plast,
drikkekartoner,
farligt affald og
restaffald

Andelsboligforeningen Milebuen, (HS 14):
§§12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1 og 19.1 – samme kommentar, som
givet til §§ 10.1 og 11.1 ovenfor, med henvisning til en identisk tekst
for de pågældende affaldstyper i Bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen,
hvilket gør det rimeligt at afslutte første linie med “:” og sætte resten
af teksten i “”.
§ 17.4 Beholdere, side 15, næstsidsteafsnit før § 17.5”:
“Kontaktpersonen i bebyggelsen og
Kommunalbestyrelsen kan aftale at ændre materiel.”
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beholder for rest og madaffald”. Kommentaren
forventes hermed at være i mødekommet.
§ 11.6 side 16f:
Idet teksten i § 11.6 ændres som følge af høringssvar
angående emnet: Samlet placering af alle fraktioner v.
husstanden eller husstandsnært vil teksten ikke
længere være identisk med § 10.6. Se endvidere
”Forvaltningens øvrige redaktionelle ændringer” sidst i
dokumentet.
§ 11.7 side 17:
Teksten erstattes af ”Bestemmelserne i §10.7 finder
tilsvarende anvendelse.” Der henvises tilsvarende til
10.7 i §§ 12.7, 13.7, 14.7, 15.7, 16.7 og 17.7
§ 11.9 side 19:
Teksten erstattes af “Bestemmelserne i §10.9 finder
tilsvarende anvendelse for papiraffald, se dog §
11.10.” Der henvises tilsvarende til 10.9 i §§ 12.9,
13.9, 14.9, 15.9, 16.9 og 17.9
§§12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1 og 19.1
Teksten ændres under de respektive §§, så den første
linie afsluttes med “:” og resten af teksten sættes i “”.
§ 17.4 Beholdere, side 32, næstsidsteafsnit før § 17.5
Teksten ændres til: “Den kompetente myndighed i
bebyggelsen og Kommunalbestyrelsen kan aftale at
ændre materiel.”

§19 Ordning for
restaffald,
herunder ekstra
kapacitet

Denne bestemmelse tildeler en kontaktperson en dispositionsret som
normalt ikke følger af opgaven som kontaktperson. Sætningen bør
ændres til: “Den kompetente myndighed i
bebyggelsen og Kommunalbestyrelsen kan aftale at ændre materiel.”
– samme kommentar givet til § 10.4 og 11.4 ovenfor.
Borger, Røde Vejrmølle Parken, (HS 7):
Spørger til hvorfor alle skal have samme type container til mad/rest,
når pensionister ikke har samme behov som en børnefamilie. Hvilke
muligheder har småbørnsfamilier for at tilkøbe ekstra kapacitet til
restaffald.
Andelsboligforeningen Milebuen, (HS 14):
§ 19.5.1 side 36 første afsnit, 3., 4. og 5. punktum: “Borgere og
grundejere skal selv anskaffe sække, og disse skal være af en kvalitet
og styrke, der gør dem velegnede til rest og madaffald. Sækkene skal
være af plast. Affaldsmærkatet er et klistermærke, som skal sættes på
den eller de indkøbte sække.”
I henhold til definitionen af beholdere I § 3 kan sække/papirposer ikke
anvendes som beholdere, hvilket ovenstående afsnit modsiger.
Endvidere kan madaffald næppe være omfattet af denne mulighed for
ekstra kapacitet.

HS 7:
Alle husstande får som udgangspunkt 240L Rest/Mad
på 14 dages tømning hele året. Husstande med ekstra
behov kan få ekstra beholder til restaffald og/eller
ekstra beholder til madaffald.
HS 14:
§ 19.5.1 side 36 første afsnit, 3., 4. og 5. punktum:
”og madaffald” slettes. Teksten ændres så der står “…
kvalitet og styrke, der gør dem velegnede til restaffald.
Sækkene skal være af plast. …”
§ 19.9 side 38f:
Teksten erstattes af “Bestemmelserne i §10.9 finder
tilsvarende anvendelse for restaffald.”

§ 19.9 side 38f: Denne er identisk med § 10.9, og kan derfor erstattes
af: “§10.9 finder tilsvarende anvendelse for restaffald.”
§§ 10-17 og 19
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GF Røde Vejrmølle Parken, (HS 6):
Ønsker præciseret i regulativet, at rækkehuse ikke er omfattet af krav
om placering max 5 m. fra vejskel eller krav om ekstrabetaling ved
mere end 20 meter fra vejskel.

HS 6:
Dette tydeliggøres i regulativet, så der i § 10.9 til sidst
i afsnittet ”Skelafhentning – skelstandplads” kommer
til at stå: ”Boligområder som etageboliger, rækkehuse
eller tæt lav, hvor der ikke er direkte vejadgang til den
enkelte bolig, er ikke omfattet af krav om
afstandsgebyr eller etablering af skelstandplads”

§ 20 Haveaffald

Herstedøster Grundejerforening, (HS 5):
Ønsker præciseret i regulativet, at småt haveaffald over 2m3 kan
indsamles løst til opgrabning, svarende til stort haveaffald. Foreslår at
renovatøren ikke efterlader stort haveaffald, medmindre mængden er
væsentlig større end angivet i bestillingen.
Borger, Mørkager, (HS 25):
Finder det ærgerligt at indsamling af madaffald gør det mindre
attraktivt at kompostere på egen grund. Finder at kravet om placering
1 meter fra naboskel forstærker dette forhold og finder det
overflødigt, da kommunen kan nedlægge forbud mod privat
kompostering, der er til gene.
Foreslår at der i affaldsordningen gives mulighed for at flise
haveaffaldet, for at gøre det attraktivt for haveejere at omsætte
haveaffald på egen grund, fremfor at fragte det til genbrugsstationen.

§27 Ordning for
storskrald

GF Røde Vejrmølle Parken, (HS 6):
Kritiserer at pap både skal indsamles ved husstanden og i
storskraldsordningen. Ønsker at bibeholde pap kun som storskrald.
Andelsboligforeningen Milebuen, (HS 14):
§ 27.1 side 52: Det må undre at Pap og Tekstiler og tøj optræder som
storskrald, når disse affaldsfraktioner har egne bestemmelser.
§ 27.3 side 53, sidste afsnit før § 27.4: “Borgere og grundejere skal
sortere storskrald i de i § 27.1 nævnte affaldsfraktioner.”
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HS 5:
Anmodningen imødekommes, i det vi tilføjer følgende
under § 20.4 Beholdere: ”En bunke på mere end 2m3
småt haveaffald kan også indsamles løst med grab.
Græsafklip, mindre plantedele og småt ukrudt, der
placeres i en sådan bunke, skal dog stadig emballeres i
sække.”
Der arbejdes løbende med serviceniveau og -mål i
samarbejdet med indsamler, hvor der fremover vil
blive taget hånd om fx problematikken om vurdering
af størrelsen på haveaffaldsbunker i forbindelse med
bestillinger.
HS 25:
Det er klimamæssigt bedst at indsamle madaffald og
haveaffald og køre det til henholdsvis forgasning,
central kompostering og forbrænding.
Hermed udnyttes energipotentialet i madaffald og
haveaffald.
Den enkelte borger har mulighed for selv at opbevare
eller flise sit haveaffald i en kvasbunke og benytte det
på egen grund.
HS 6 og 14:
§ 27.1 side 52:
Pap udgår af storskraldsordningen da kommunen
etablerer henteordning for papaffald, dvs pappet
fremover hentes i faste beholdere. Tekstiler og tøj
udgår ligeledes, indtil der er modtaget nærmere
retningslinjer for indsamling og afsætning af
fraktionen. Se ”Forvaltningens øvrige redaktionelle
ændringer…”, sidst i dokumentet
§ 27.3 side 53, sidste afsnit før § 27.4

Denne sætning undrer, da § 27.1 ikke indeholder detailfraktioner men
alene fraktionen Storskrald.

Lovgrundlag for
høringsmetode

Udfasning af
sækkestativer,
Kompensation for
tidligere indkøbte
stativer
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Borger, Røde Vejrmølleparken, (HS 26):
Stiller spørgsmål til om det er retsmedholdeligt at han som
ejendomsejer ikke er blevet hørt om det påtænkte ændrede
affaldsregulativ og ønsker i givet fald oplyst lovgrundlaget herfor.
Gør indsigelse mod forslaget, da det ikke fremgår hvordan hans
ejendom påvirkes økonomisk, der ikke er fremlagt alternative
løsninger eller et evidensbaseret grundlag for beslutningerne, ligesom
det ikke er belyst i hvilken grad og omfang beslutningerne kan
udskydes, til der foreligger et evidensbaseret grundlag for
beslutningerne.
Indsigelsen skal også ses i lyset af regulativets formål §1 om
minimering af resourcer og øge genanvendelse.

GF Røde Vejrmølle Parken, (HS 6):
Boligområdet er ikke tilfreds med overgangen fra papirsække til
beholdere og ser det ikke som en forbedring af skraldemændenes
arbejdsforhold. Området ønsker oplyst hvorfra beslutningen stammer.
Borger, Røde Vejrmølle Parken, (HS 7):

Listen i § 27.1 er en forholdsvis overordnet beskrivelse
af hvad storskrald er og ikke er i den nuværende
ordning. Der arbejdes løbende på at udspecificere
listen mhp at optimere indsamlingen.
HS 26:
Jf. Bekendtgørelsen om affald (BEK nr 2159 af
09/12/2020) §§17 og 18, skal kommunalbestyrelsen
foretage offentlig annoncering af forslag til ny
affaldsplan eller revision af affaldsplan.
Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på
kommunens hjemmeside.
Jf. affaldsaktørbekendtgørelsen (BEK nr 2097 af
14/12/2020) §7 gælder tilsvarende for et forslag til et
nyt regulativ for husholdningsaffald.
Høringen af Affaldsplan 2021-2026 og Regulativ for
husholdningsaffald 2021 er blevet annonceret på
kommunesiderne i Albertslund Posten hhv. uge 26 og
uge 32. Der er herudover været fremsendt links til
kommunens høringsportal, til hhv.
grundejerforeninger og boligselskaber, repræsenteret
i Brugergruppen, samt øvrige af kommunens
kontaktpersoner i boligområderne i Albertslund. Der
har endvidere været links til kommunens
høringsportal med de to udkast, via kommunens
hjemmeside ”Mit affald”.
HS 6:
Ifølge Miljøstyrelsens vejledning skal papirsække i
stativer udfases og erstattes af beholdere på hjul. Det
skal ske af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø.
Da de nuværende stativer ikke har kapacitet til at
rumme de lovpligtige fraktioner på en hensigtsmæsig

Spørger hvorvidt det bliver muligt at få kompensation for tidligere
indkøbte stativer og om det nuværende udstyr kan bruges i de nye
ordninger.

Adgangsforhold –
landsbyer
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Herstedøster Grundejerforening, (HS 5):
På en del vejstrækninger i HØ landsby mangler vendemulighed for
renovationsbilen og adgangskravene til vejbredde kan ikke opfyldes.
Der henstilles til at bilen, som i dag, bakker ned af disse veje og, at der
på visse strækninger eller som zone, indføres standsnings/p-forbud,
som gør denne manøvre forsvarlig. På grund af bilens størrelse kan en
ejendom i HØ ikke få hentet haveaffald. Der ønskes en løsning på
dette.

måde, er det også forvaltningens vurdering, at
sækkestativerne nu må udskiftes med todelte
beholdere.
Forvaltningen anbefaler fælles løsninger i
boligområder med tæt-lav bebyggelse, der ikke har
vejadgang til den enkelte bolig. Under særlige vilkår
kan der dispenseres, så mad og rest kan afhentes ved
husstanden, og øvrige fraktioner i husstandsnært i
fælles beholdere.
Se også forvaltningens bemærkninger til emnet
Samlet placering ved husstanden eller husstandsnært
s.9
HS 7:
Der vil ikke blive udbetalt kompensation for tidligere
indkøbte affaldsstativer. Afviklingen af stativer sker på
baggrund af øget fokus på skraldemændenes
arbejdsmiljø og det er indeholdt i Miljøstyrelsen
udmeldinger at affaldssække skal udfases blandt
andet med henblik på en national harmonisering af
affaldsindsamlingen.
I boligområder, hvor der vælges en fælles løsning, kan
den enkelte husstand vælge at benytte stativet som
mellemstation, for dermed at kunne bringe affaldet til
de fælles beholdere, når det er mest belejligt.
HS 5:
Albertslund Kommune vil via forhåndsdialog med RI
og samarbejde med kommunens vejmyndigheder
sikre, at de valgte løsninger kan implementeres i
lokalområderne på tilfredsstillende vis.

Nabodeling af
beholdere

Herstedvester Grundejerforening, (HS 3):
Mulighed for at naboer kan dele en eller flere beholdere, fx metal/glas
Borger, Snebærhaven (ejer), (HS 18):
Forslår Rødovre model hvor direkte naboer eller genboer kan dele en
beholder fx til pap eller metal/glas for at imødekomme et ønske fra
boligejere om en mere æstetisk løsning.

HS 3:
Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt, at
enfamiliehuse på egen grund, kan dele beholdere med
nabo eller genbo, når beholderne er placeret på
skelstandplads eller står samlet på fælles
indkørselsareal.
Dette medfører følgende tilføjelser til § 10.5:
”To husstande i enfamilieboliger på egen grund med
direkte vejadgang, kan efter ansøgning til
kommunalbestyrelsen få mulighed for at dele
beholdere, såfremt beholderne er placeret på
skelstandplads.
To eller flere husstande i enfamilieboliger med fælles
indkørsel, kan efter ansøgning til
kommunalbestyrelsen, få mulighed for at dele
beholdere, såfremt beholderne er placeret samlet på
fælles indkørselsareal.”

Samlet placering af
alle fraktioner v.
husstanden eller
husstandsnært
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G/F Rødager, (HS 9):
Har i dag en velfungerende ordning, med mad/rest ved husstanden og
øvrige fraktioner i nedgravede beholdere, med max 180 meters
afstand fra beboelse. Ønsker at bevare denne ordning.
Ifølge miljøstyrelsens vejledning, skal restaffald indsamles samme sted
som øvrige fraktioner.
- Henrik Dahlberg påpeger at vejledningen kan fraviges, hvis
bekendtgørelsens bogstaver og intentioner følges.
Forvaltningen ”tilbyder” at området kan bibeholde de nedgravede
beholdere, hvis rest og mad indsamles her, og den todelte beholder i
stedet indeholder to andre affaldstyper.

Birte:
HS 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24 og 27:
Fire beholdere ved husstanden eller indsamling
husstandsnært i fælles beholdere:
Miljøstyrelsens vejledning om indsamling af
husholdningsaffald opdeler boligtyperne i følgende
kategorier:
1) enfamiliehuse på egen grund, hvor henteordning
defineres ved at beholderne er placeret på

- Området vurderer, at de 180 meter er langt at gå med de daglige
fraktioner (mad/rest), hvor de øvrige fraktioner lettere kan opbevares,
indtil de belejligt kan afleveres i miljøspottet. Mange har beholdt de
gamle kassettestativer, som mellemstation.
- Henrik Dahlberg vurderer desuden at 4 beholdere ved husstanden,
udover unødigt ressourceforbrug ved fremstilling og vedligeholdelse,
vil medføre mere kørsel til skade for miljøet.
- Opfordrer til at det sikres at den eksisterende ordning kan bevares.

ejendommens matrikel, dvs. affaldet skal
husstandsindsamles.

A/B Snebærhaven II, (HS 12):
Vurderer at området i dag har en velfungerende ordning, med
mad/rest i todelt beholder ved husstanden og øvrige fraktioner i
fælles miljøspot.
Vurderer at det ikke er muligt at supplere med et nyt decentral
miljøspot, pga. lugtgener og tung trafik. Påpeger at flere almene
boligområder endnu ikke sorterer efter de nuværende krav, og at det
ikke bør ramme ”first mover” som fx denne forening, at kommunens
genanvendelse er lavere end målsætningen.

3) rækkehuse og tæt lav, med boliger, typisk bundet
sammen i et plan hvor beboerne kan have både egne
og /eller fælles arealer og hvor henteordning
defineres ved fælles beholdere placeret i umiddelbar
nærhed af boligen (dvs. kort gåafstand), dvs. affaldet
indsamles husstandsnært.

Foreningen finder det acceptabelt at sække udgår, men opfordrer til
at tidligere anbefalede løsninger fra kommunen bliver genbrugt og
inkorporeret.
Foreningen henviser til § 10.3 Beskrivelse af ordningen og § 19
Ordning for restaffald og vurderer at deres eksisterende ordning er
omfattet af regulativet, for det regelsæt der gælder for Etageboliger
og tætte bykerner (inkl. Kædehuse/rækkehuse/tæt lav bebyggelse.
Borger, Snebærhaven II, (HS 15):
Boligområdet har investeret i nedgravede til tørre fraktioner og har
mad/rest ved husstanden.
”Da det er meget kort tid siden vi her i Snebærhaven har BETALT i
dyre domme for at få vores affaldssystem lavet om, kan det IKKE
undre jer at vi = jeg IKKE ønsker et nyt system trukket ned over vores
hoveder.
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2) etageboliger og tætte bykerner, med flere boliger
placeret oven på hinanden i to eller flere lag, og hvor
henteordning defineres ved fælles beholdere placeret
i umiddelbar nærhed fra boligen (dvs. kort gåafstand),
dvs. affaldet indsamles husstandsnært.

På grund af de praktiske og logistiske udfordringer
med indsamling af affald fra enfamiliehuse beliggende
på koteletgrunde vurderer forvaltningen, at
boligområder, der primært består af koteletgrunde,
med fælles indkørselsarealer, også kan tilhøre den 3.
boligtype.
Boligområderne i Snebærhaven indeholder dermed
kun boligtype 3. For denne boligtype er henteordning
defineret ved, at der indsamles affald fra fælles
beholdere placeret i umiddelbar nærhed af boligen
(dvs. kort gåafstand), dvs. affaldet kan indsamles
husstandsnært, og dermed også i nedgravede
beholdere.
Mad og rest ved husstanden:

Der må kunne findes en anden måde at gøre det på, så vores
BETALING af det system vi har nu, IKKE går tabt. Et kompromis
ønskes.”
Borger, Snebærhaven (ejer), (HS 18);
Påpeger, at det er vigtigt for en god sortering, at det er nemt at
komme af med de forskellige fraktioner, hvilket er et væsentligt
element i de nye nationale retningslinjer for affaldshåndtering.
Finder placeringen af og afstanden til de fælles nedgravede beholdere
i Snebærhavens Grundejerforening for nogle ejendomme er
uhensigtsmæssig og ikke i overensstemmelse med de tidligere lovede
maks 50 meter fra hoveddør, alternativt 200 meter såfremt
placeringen lå i/på en naturlig færdselsretning. Påpeger at de
nuværende forhold, især for dårligt gående, betyder at løsningen ikke
bliver udnyttet fuldt ud, og altså medvirker til en dårligere sortering.
Forslår at det fremgår af kommende regulativ at Miljøstyrelsens
termer for hhv. kort gåafstand og rimelig gåafstand konkretiseres med
hhv. 50 og 200 meter, og at der ikke kan dispenseres for kravet om
indsamling ved husstanden, hvis disse afstandskrav ikke er overholdt.
Andelsboligforeningen Snebærhaven I, Snebærhaven 55-95 (HS 19):
Boligområdet har i dag en velfungerende ordning, med mad/rest i
todelt beholder ved husstanden og øvrige fraktioner i fælles
nedgravede beholdere. Området mener ikke at det er muligt at
opsætte yderligere decentrale opsamlingsskure pga. udfordringer
med tung transport og lugtgener, samt være beskæmmende for
området. Området ønsker derfor dispensation for de nye krav og
ønsker at fortsætte nuværende ordning som den er.
Borger, Snebærhaven II, (HS 20):
Boligområdet har i dag en velfungerende ordning, med mad/rest i
todelt beholder ved husstanden og øvrige fraktioner i fælles
nedgravede beholdere. Området mener ikke at det er muligt at
opsætte yderligere decentrale opsamlingsskure pga. udfordringer
11

Alle områder i Snebærhaven har investeret i fælles
nedgravede beholdere til de tørre fraktioner centralt
placeret og har mad og rest ved husstanden.
Af høringssvarene fremgår dels at boligområderne
ønsker at bevare den nuværende ordning, men også
at placeringen af de nedgravede beholdere opleves af
nogle husstande som ikke husstandsnær. I forhold til
at aflevere mad og rest ved de fælles beholdere,
vurderes afstanden til fælles beholderne i de fleste af
områderne at være for stor.
Ifølge miljøstyrelsens vejledning, er det væsentligt at
restaffald indsamles samme sted som øvrige
fraktioner, for at understøtte den særskilte
indsamling. Erfaringer viser at placering af restaffaldet
tæt på boligen og øvrige fraktioner længere væk har
en negativ effekt på udsorteringen.
I udkastet til nyt regulativ fremgår det derfor, for hver
af de enkelte affaldsfraktioner, under afsnittet
Anbringelse af beholder, at beholdere med xx-affald
som udgangspunkt skal stå samme sted, som
beholdere med restaffald.
Vejedata fra nedgravede beholdere i Albertslund viser
dog at mængden af de udsorterede mængder per
husstand i Snebærhaven, ikke ligger lavere end
boligområder med alle fraktioner samlet i nedgravede,
mens det i andre boligområder forholder sig
anderledes.
På baggrund af disse data vurderer forvaltningen at
det er hensigtsmæssigt at ændre teksten, så der i
afsnittet § 11.6 Anbringelse af beholder i stedet står:

med tung transport og lugtgener, samt være beskæmmende for
området.
Gør opmærksom på at nuværende krav til sortering ikke er
implementeret i flere almene boligselskaber, hvilket ikke bør ramme
deres forening som har været ”firstmover” mht. sortering.
Borger, Snebærhaven II, (HS 21):
Er uforstående overfor at Snebærhaven ikke kan genbruge/udvide de
nedgravede beholdere, de har i dag. Påpeger at i givet fald har
kommunen givet en dårlig rådgivning og at manglende
genbrug/udvidelse af disse beholdere ikke harmonerer med
bæredygtighed og øget genbrug.
A/B Ulfbuen, (HS 22):
Området er positive overfor intentionerne i udkast til Affaldsplan
2021-2026. Overvejer konkret at etablere fælles løsning i form af
nedgravede beholdere til mad og restaffald i boligområdet – og
fortsat benytte centralt placerede nedgravede beholdere til øvrige
fraktioner.
GF Skovhusene, Snebærhaven 131-155, (HS 24):
Boligområdet har i dag en velfungerende ordning, med mad og rest (i
stativer) ved husstanden og øvrige fraktioner i fælles nedgravede
beholdere centralt placeret.
Området består af tæt/lav – de mangler plads til fire beholdere ved
husstanden.
Skovhusene er et seniorfællesskab – dermed mange ældre, hvem det
er for langt at gå med daglige fraktioner, som mad og rest, hvis de skal
afleveres centralt ved de nedgravede beholdere.
Ønsker at fortsætte med mad/rest ved husstanden og naturligvis
udskifte stativerne til todelte beholdere.
Er også klar til at udvide de nedgravede beholdere med plads til en
ekstra fraktion, hvis der bliver behov til det.
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”Beholdere med papiraffald skal som udgangspunkt
stå samme sted, som beholdere med restaffald. I
særlige tilfælde, hvor objektive forhold tilsiger dette og
under særlige vilkår, kan der dispenseres for dette.”
Sidste sætning gælder dog ikke for beholderen til
madaffald §10.6, som forvaltningen vurderer skal
placeres samme sted som beholderen til restaffald.
De særlige vilkår vil i hovedtræk være
1) at boligområdet jævnligt skal kunne
dokumentere at indholdet af genanvendeligt
affald i boligområdets restaffaldsfraktion ikke
ligger højere end gennemsnittet i tilsvarende
områder af samme boligtype.
2) Såfremt alle husstande beliggende på en
stikvej længst fra de fælles nedgravede
beholdere ønsker individuelle beholdere til
alle fraktioner ved husstanden, skal
boligområdet give mulighed for dette.

Forvaltningens øvrige
redaktionelle
ændringer, som
opfølgning på
høringssvar eller
erkendte fejl og
mangler

Borger, Røde Vejrmølle Parken (HS 27):
Påpeger at der ved mange rækkehuse ikke er plads til 4 beholdere og
efterlyser en anden løsning her.
Forvaltningen:
- Der kan ikke dispenseres for, at beholdere til madaffald skal
stå sammen med restaffald, hvilket tydeliggøres i § 10.6.
-

Det tydeliggøres, at der fortsat er mulighed for at vælge
skelafhentning fra 2024, som alternativ til at etablere en
skelstandplads indenfor 5 meter fra vejskel.

-

Der er behov for en tydeliggørelse af hvilke emballager, der
kan anvendes til ekstra genanvendeligt affald, der kan
placeres ved siden af beholderen i §§10.5-16.5

-

§19.6 præciseres så det fremgår at restaffald som
udgangspunkt skal placeres samme sted som de øvrige
fraktioner i en henteordning.

-

Da papaffald fremover skal afhentes ved husstanden eller
husstandsnært i en fast beholder, udgår pap som en
storskraldsfraktion. Afsnittet om Storskrald manglede denne
opdatering.

-

Bilag 1 manglede en opdatering mht. ændringer i forhold til
adgangsvej og gåafstand fra 2024.

§10.6, 2. afsnit, 1. punktum: Teksten ændres så der
står: ” Beholdere med madaffald skal som
udgangspunkt stå samme sted, som beholdere med
restaffald.”
§ 10.9 Næstsidst i afsnittet ”Skelafhentning –
skelstandplads” tilføjes sætningen: ”Borgere og
grundejere, med en gangafstand over 5 meter, har fra
2024 i stedet mulighed for at benytte skelafhentning,
hvor beholderne køres til vejskel senest klokken 06.00
på tømmedagen.”
§11.5 Da teksten er identisk med 10.5, på nær
afsnittet om ekstra papiraffald ændres teksten til
”Ekstra papiraffald kan emballeres i papirsække. Den
enkelte samling af ekstra papiraffald må maksimalt
veje 10 kg og skal være lukket tæt. Ekstra papiraffald
skal ikke være påklistret et særligt mærkat. Herudover
finder bestemmelserne i §10.5 tilsvarende anvendelse
for papiraffald.”
Da kun ekstra papiraffald skal emballeres i
papirsække, ændres teksten ”Bestemmelserne i § 11.5
finder tilsvarende anvendelse for papaffald” i
§12.5 til ”Stort pap kan sættes ved siden af
beholderen.
Herudover finder bestemmelserne i § 10.5 tilsvarende
anvendelse for papaffald.”
For §13.5, ændres teksten til ”Ekstra glasaffald kan
emballeres i plastsække. Den enkelte samling af ekstra
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glasaffald må maksimalt veje 10 kg og skal være
lukket tæt. Ekstra glasaffald skal ikke være påklistret
et særligt mærkat.Herudover finder bestemmelserne i
§10.5 tilsvarende anvendelse for glasaffald”.
Tilsvarende ordlys benyttes i teksten for §§14.5
(metal), 15.5 (plast) og 16.5 (mad- og drikkekartoner)
§19.6 Teksten ændres så der står: ”Beholdere med
restaffald skal stå samme sted som beholderne til de
øvrige affaldsfraktioner omfattet af en henteordning.
Herudover finder bestemmelserne i § 11.6 tilsvarende
anvendelse for restaffald.”
§27.1 Hvad er storskrald? ”Pap” og ”Tekstiler og tøj”,
flyttes fra listen under ”Ordningen omfatter
følgende:”, til listen ”Ordningen omfatter ikke:”
§27.4 Beholdere. Under afsnittet ”Opsamling ved
skel/fortov eller fælles opsamlingssted i området”
slettes sætningen: ”Papaffald indsamles sammen
foldet og bundtet med snor eller pakket i en større
papkasse.”
Sætningen vedrørende keramik m.v. ændres til:
”Keramik porcelæn og stentøj indsamles i plastspand
(max 15 l) eller papkasse”
I afsnittet ”Opsamling i beholdere på fælles
opsamlingssted i området” slettes ”Papaffald” fra
listen.
27.7 Anvendelse og fyldning af beholdere: Sætningen
”Papaffald foldes sammen, inden det lægges i
beholdere.” slettes
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Bilag 1, i afsnittet ”Indretning af standplads til
affaldsbeholder.” slettes forekomster af ”stativer”.
Sætningen ”Efter anmodning og mod et ekstra gebyr
kan Kommunalbestyrelsen tillade, at stativer og
beholdere placeres længere væk end 20 m fra
ejendommens skel mod vej.” erstattes med følgende
tekst:
”- Kommunalbestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning
tillade en gangafstand på over 20 meter fra vejskel til
standplads, mod betaling af et ekstragebyr, jf.
gebyrblad.
- Borgere og grundejere, med en gangafstand over 20
meter, har i stedet mulighed for at benytte
skelafhentning, hvor beholderne køres til vejskel
senest klokken 06.00 på tømmedagen.
- Fra 2024 skal alle husstande som udgangspunkt have
etableret en skelstandplads, dvs. indenfor 5 meter fra
vejskel.
- Kommunalbestyrelsen kan fra 2024 efter skriftlig
ansøgning tillade en gangafstand på over 5 meter fra
vejskel til standplads, mod betaling af et ekstragebyr,
jf. gebyrblad.
- Borgere og grundejere, med en gangafstand over 20
meter, har i stedet mulighed for at benytte
skelafhentning, hvor beholderne køres til vejskel
senest klokken 06.00 på tømmedagen.”

Forvaltningens
indstilling til
ændringer i Regulativ
for husholdningsaffald 2021
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-

§ 3 Definitioner, side 2 Beholder, sidste punktum: Forvaltningen erstatter teksten: ”Sække/papirposer udgår” til
”Papirposer i stativ kan ikke anvendes som beholder for rest og madaffald”

-

§§10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1 og 19.1 Teksten ændres under de respektive §§, så den første linie
afsluttes med “:” og resten af teksten sættes i “”.

-

§ 10.4 Beholdere, side 9, 3. afsnit og

§ 11.4 Beholdere, side 15, næstsidste afsnit før “nedgravede beholdere” og
§ 17.4 Beholdere, side 32, næstsidsteafsnit før § 17.5:
Teksten ændres til: “Den kompetente myndighed i bebyggelsen og Kommunalbestyrelsen kan aftale at ændre den
tildelte beholder til en anden beholderstørrelse.”
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-

§ 10.5 tilføjes følgende to afsnit:
”To husstande i enfamilieboliger på egen grund med direkte vejadgang, kan efter ansøgning til kommunalbestyrelsen få
mulighed for at dele beholdere, såfremt beholderne er placeret på skelstandplads.
To eller flere husstande i enfamilieboliger med fælles indkørsel, kan efter ansøgning til kommunalbestyrelsen, få
mulighed for at dele beholdere, såfremt beholderne er placeret samlet på fælles indkørselsareal.”

-

§10.6, 2. afsnit, 1. punktum: Teksten ændres så der står: ” Beholdere med madaffald skal som udgangspunkt stå
samme sted, som beholdere med restaffald.”

-

§ 10.9 i afsnittet ”Skelafhentning – skelstandplads”, 2. afsnit, ændres teksten til: ”Borgere og grundejere, med en
gangafstand over 20 meter, har i stedet mulighed for at benytte skelafhentning, hvor beholderne køres til vejskel senest
klokken 06.00 på tømmedagen.”

-

§ 10.9 næstsidst i afsnittet under ”Skelafhentning – skelstandplads” tilføjes sætningen: ”Borgere og grundejere, med en
gangafstand over 5 meter, har fra 2024 i stedet mulighed for at benytte skelafhentning, hvor beholderne køres til
vejskel senest klokken 06.00 på tømmedagen.”

-

i § 10.9 til sidst i afsnittet ”Skelafhentning – skelstandplads” tilføjes: ”Boligområder som etageboliger, rækkehuse eller
tæt lav, hvor der ikke er direkte vejadgang til den enkelte bolig, er ikke omfattet af krav om afstandsgebyr eller
etablering af skelstandplads”

-

§ 11.4 side 15, 7. første afsnit Teksten ændres idet ”madaffald” erstattes af ”papiraffald”.

-

§11.5 teksten ændres til ”Ekstra papiraffald kan emballeres i papirsække. Den enkelte samling af ekstra papiraffald må
maksimalt veje 10 kg og skal være lukket tæt. Ekstra papiraffald skal ikke være påklistret et særligt mærkat.
Herudover finder bestemmelserne i §10.5 tilsvarende anvendelse for papiraffald.”
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-

§ 11.6, 2. afsnit, 1. punktum, efter : ”Beholdere med papiraffald skal som udgangspunkt stå samme sted, som
beholdere med restaffald”, tilføjes ”I særlige tilfælde, hvor objektive forhold tilsiger dette og under særlige vilkår, kan
der dispenseres for dette.”

-

§ 11.7 side 17: Teksten erstattes af ”Bestemmelserne i §10.7 finder tilsvarende anvendelse.” Der henvises tilsvarende til
10.7 i §§ 12.7, 13.7, 14.7, 15.7, 16.7 og 17.7

-

§ 11.9 side 19: Teksten erstattes af “Bestemmelserne i §10.9 finder tilsvarende anvendelse for papiraffald, se dog §
11.10.” Der henvises tilsvarende til 10.9 i §§ 12.9, 13.9, 14.9, 15.9, 16.9 og 17.9

-

§ 12.5 teksten ændres til ”Stort pap kan sættes ved siden af beholderen.
Herudover finder bestemmelserne i § 10.5 tilsvarende anvendelse for papaffald.”

-

For §13.5, ændres teksten til ”Ekstra glasaffald kan emballeres i plastsække. Herudover finder bestemmelserne i §10.5
tilsvarende anvendelse for glasaffald”.Tilsvarende ændres i teksten for §§14.5 (metal), 15.5 (plast) og 16.5 (mad- og
drikkekartoner).

-

§ 19.5.1 første afsnit, 3., 4. og 5. punktum: Teksten ”og madaffald” slettes. Teksten ændres så der står ”… kvalitet og
styrke, der gør dem velegnede til restaffald. Sækkene skal være af plast. …”

-

§19.6 Teksten ændres så der står: ”Beholdere med restaffald skal stå samme sted som beholderne til de øvrige
affaldsfraktioner omfattet af en henteordning. Herudover finder bestemmelserne i § 11.6 tilsvarende anvendelse for
restaffald.”

-

§ 19.9 : Teksten erstattes af “Bestemmelserne i §10.9 finder tilsvarende anvendelse for restaffald.”

-

§ 20.4 Beholdere tilføjes følgende sætning: ”En bunke på mere end 2m3 småt haveaffald kan også indsamles løst med
grab. Græsafklip, mindre plantedele og småt ukrudt, der placeres i en sådan bunke, skal dog stadig emballeres i sække.”

-

§ 27.1 Hvad er storskrald? ”Pap” og ”Tekstiler og tøj” flyttes fra listen under ”Ordningen omfatter følgende:”, til listen
”Ordningen omfatter ikke:”

-

§ 27.4 Beholdere.

I afsnittet ”Opsamling ved skel/fortov eller fælles opsamlingssted i området” slettes ”Papaffald indsamles sammen
foldet og bundtet med snor eller pakket i en større papkasse.” og sætningen vedrørende keramik m.v. ændres til:
”Keramik porcelæn og stentøj indsamles i plastspand (max 15 l) ”
I afsnittet ”Opsamling i beholdere på fælles opsamlingssted i området” slettes ”Papaffald” fra listen.
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-

§ 27.7 Anvendelse og fyldning af beholdere. Sætningen: ”Papaffald foldes sammen, inden det lægges i beholdere.”
slettes.

-

Bilag 1, i afsnittet ”Indretning af standplads til affaldsbeholder.” slettes forekomster af ordet ”stativer”. Sætningen
”Efter anmodning og mod et ekstra gebyr kan Kommunalbestyrelsen tillade, at stativer og beholdere placeres længere
væk end 20 m fra ejendommens skel mod vej.” erstattes med følgende tekst:
”Kommunalbestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning tillade en gangafstand på over 20 meter fra vejskel til standplads,
mod betaling af et ekstragebyr, jf. gebyrblad.
Borgere og grundejere, med en gangafstand over 20 meter, har i stedet mulighed for at benytte skelafhentning, hvor
beholderne køres til vejskel senest klokken 06.00 på tømmedagen.
Fra 2024 skal alle husstande som udgangspunkt have etableret en skelstandplads, dvs. indenfor 5 meter fra vejskel.
Kommunalbestyrelsen kan fra 2024 efter skriftlig ansøgning tillade en gangafstand på over 5 meter fra vejskel til
standplads, mod betaling af et ekstragebyr, jf. gebyrblad.
Borgere og grundejere, med en gangafstand over 20 meter, har i stedet mulighed for at benytte skelafhentning, hvor
beholderne køres til vejskel senest klokken 06.00 på tømmedagen.”

