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Baggrund
Kommunen skal udarbejde en 12-årig plan, der fastlægger kommunens indsats på
affaldsområdet. Planen skal have særlig fokus på de første seks år og skal som
minimum revideres i 2018.
Affaldsplanen består af en hoveddel ”Fra affald til ressource” og en kortlægnings- og
prognosedel. De to dele af planen udgives i to separate publikationer. Hoveddelen, der
præsenterer mål, indsatsområder og konkrete initiativer, vil findes både i en papirudgave
og elektronisk. Kortlægnings- og prognosedelen vil kun findes elektronisk på
kommunens hjemmeside.
Vision og målsætninger
Den overordnede vision for affaldsplanen er, at kommunen tager ressource- og
miljøproblemerne alvorligt og forsøger at gøre noget ved dem - også selv om
problemerne har et globalt perspektiv.
Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen betragter og håndterer affaldet som
en værdifuld ressource, så begrebet affald med tiden kan afskaffes og der kun er fokus
på ressourcen.
Albertslunds overordnede målsætninger for de kommende seks år er:

•
•
•

Ressourcen skal ud af affaldet
Problemstoffer skal ud af affaldet
Kommunikation som skaber handling

Indsatsområder og initiativer
Under de enkelte mål er udvalgt et antal indsatsområder. Indsatsområderne skitsere
hvilke problemstillinger, vi skal arbejde med i hele planperioden.
Indsatsområderne vil blive prioriteret hvert andet år og forelagt til politisk behandling. De
udvalgte områder vil blive uddybet med konkrete initiativer. Den rullende planlægning
muliggør, at tidsplanen og de konkrete initiativer løbende kan tilpasses i takt med de
opnåede resultater, ny viden og evt. tiltag fra regeringen.
Der er 13 indsatsområder for hele planperioden og af dem, er syv indsatsområder
udvalgt for 2013 – 14. Områderne er uddybet med en række konkrete initiativer, hvor der
bl.a. er særlig fokus på at problemaffald skal ud af affaldet, så mere affald kan
genanvendes samt den fremtidige håndtering af emballage- og bioaffald. Endelig lægger
affaldsplanen op til, at der etableres en ny og tidssvarende genbrugsstation først i
perioden
Der skelnes mellem lokale og tværkommunale aktiviteter. Lokale aktiviteter tænkes
gennemført i samarbejde med relevante interessenter som f.eks. Agenda Center
Albertslund, boligselskaber og virksomheder. Tværkommunale projekter gennemføres i
samarbejde med I/S Vestforbrænding og de øvrige kommuner i Vestforbrændings
opland.
Offentlig høring
Affaldsplanen skal efter til affaldsbekendtgørelsens bestemmelser i 8 ugers offentlig
høring. Høringsperioden er planlagt fra 27. juni til 22. august.
Som en del af borgerinddragelsen har Brugergruppen haft et temamøde, hvor den er
kommet med input til planen.
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Økonomi og finansiering
Udgifterne til de fleste lokale aktiviteter vil kunne afholdes indenfor driftsbudgettet.
Denne type aktiviteter kan være planlægning, drift i forbindelse med forsøg eller
justeringer af ordningerne samt informationskampagner. Nogle initiativer f.eks. nye
indsamlingsordninger vil kræver politisk behandling, hvor en detaljeret redegørelse for de
økonomiske konsekvenser vil blive forelagt.
Generelt finansieres de tværkommunale aktiviteter gennem kommunens faste gebyr til
Vestforbrænding. De aktiviteter, der løses i fællesskabet vil ikke medføre øgede direkte
omkostninger for kommunen og det forventes derfor primært, at forvaltningen skal
bidrage med arbejdstid ved deltagelse i arbejdsgrupper m.v. og implementering af
indsatsområderne i Albertslund.

Lovgrundlag
Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1415 af 11. december 2011 om affald.

Miljøkonsekvenser
Affaldsplanen, der er forankret i visionen ”Fra affald til ressource” forventes at bidrage
med en positiv effekt både i forhold til miljøet generelt og i forhold til det voksende pres
på vores begrænsede ressourcer. For at sikre, at store påtænkte ændringer af
affaldshåndteringen giver den forventede miljøgevinst, vil der blive gennemført LCA’er,
som vil indgå i beslutningsgrundlaget om evt. nye ordninger.
Grundstenen for planens indsatser er løbende tilpasning af vores ordninger og
kommunikation, så borgere, virksomheder og de kommunale enheder tilbydes viden,
som kan skabe indsigt i, at affald er en ressource.

Bilag
1

Word - Forslag til affaldsplan 2013 - 2018 inden 1 politiske behandling
(53528/12)

Indstilling
Miljø- og teknikforvaltningen indstiller,
1.
2.

at forslag til Affaldsplan 2013 – 2018 godkendes
at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra 27. juni til 22. august 2012

Brugergruppen holdt møde den 30. maj 2012 og tiltrådte indstillingen med følgende
bemærkninger:
• at høringsperioden, der ligger hen over sommerferien, forlænges til 12 uger,
• at der afholdes et ekstraordinært Brugergruppemøde, hvor affaldsplanen – efter
endt høring - drøftes, inden den skal politisk behandles.

Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 11-06-2012
Tiltrådte indstillingen, med tilføjelse om at høringsperioden forlænges til 12 uger som
indstillet af Brugergruppen.
Helge Bo Jensen deltog ikke på mødet.
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