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Høring om affaldsplan og regulativ for husholdningsaffald 

Efter at have læst det tilgængelige høringsmateriale (udkast til Affaldsplan 2021-2026 samt udkast 

til Regulativ for husholdningsaffald 2021) har bestyrelsen for Grundejerforeningen Albertslund 

Vest, Afd. 1 følgende bemærkninger: 

 

Vi finder kommunens visioner for affaldssortering ambitiøse, hvad angår genbrug og 

genanvendelse. Der er ingen tvivl om, at vi skal passe på vores miljø og vores ressourcer.  

 

Som grundejerforening har vi derfor fuld forståelse for, at Albertslund Kommunes efterlevelse af 

den af Folketinget vedtaget Klimaplan vil betyde ændringer i vores nuværende affaldsordning. 

 

Vi har imidlertid flere betænkeligheder i forbindelse med den faktiske implementering af den nye 

affaldsordning, nemlig: 

 

Placering af affaldsbeholdere (skelstandplads):  

I vores grundejerforening har vi to-kammerordningen, dvs. 3 affaldsbeholdere af 240 L. I forslaget 

til den nye ordning skal vi fremover have 4 beholdere. Beholderne optager allerede nu en del 

plads på den enkelte parcel, og de er bestemt ikke smukke.  

 

Da der i §8 i Lokalplan 23.2, der dækker vores område, bl.a. står, at ”Affaldscontaineren bør gives 

en diskret placering på grunden, så den er mindst muligt synlig fra vej”, opfordrede vi oprindeligt 

vores medlemmer til at placere affaldsbeholderne, så de er mindst muligt synlige fra vores fælles 

stikveje. Grundet efterfølgende klager over lugtgener fra 2-kammerbeholderne har vi ligeledes 

vejledt vores medlemmer i en hensigtsmæssig placering af disse (i skyggen og mod nord).  

 

Desuden bør det nævnes, at vi har en del medlemmer, som ikke kan anbringe deres beholdere ved 

skel på tømningsdagen – en flytning som i de fleste tilfælde vil betyde, at beholderne kommer til 

at stå i skel hele dagen. Med de mange fraktioner vil dette betyde, at der ofte vil skulle anbringes 

beholdere ved skel. 

 

Vi er derfor ikke tilfredse med kommunens målsætning om at ”Fra 2024 skal affaldsbeholdere som 

udgangspunkt kunne afhentes inden for fem meter fra vejskel” (Tema 3 – Samarbejde, 

partnerskaber og god kommunikation).  



Denne målsætning strider mod lokalplanen for vores område, og den foreslåede nye 

skelstandplads vil ikke blot få en væsentlig negativ indflydelse på det generelle udseende af vores 

område men også øge risikoen for lugtgener betydeligt.  

 

Vi henstiller derfor til, at den nuværende placering af affaldsbeholderne bevares (dvs. op til 20 

meter fra skel.) 

 

Storskralds- og haveaffaldsordningerne 

Fælles for storskralds- og haveaffaldsordningerne er, at det er svært at vurdere behovet (og en 

evt. besparelse), når vi ikke ved, hvor ofte disse ordninger bliver brugt. Vi vil derfor opfordre 

kommunen til at undersøge dette nærmere. 

 

Vi er imidlertid bekymrede for kommunens planer om helt at afskaffe muligheden for at få hentet 

storskrald/haveaffald på den enkelte adresse. 

 

Vi har mange medlemmer, som hverken har bil (eller fysik) til selv at aflevere storskrald/haveaffald 

på genbrugspladsen. Ved at afskaffe de nuværende henteordninger sættes en del af kommunens 

borgere i en umulig situation, da affaldet ikke kan bortskaffes hensigtsmæssigt. 

 

Vi henstiller derfor til, at de nuværende henteordninger som udgangspunkt bevares. 

 

Afhentningsfrekvens af fraktionen glas/metal 

Vi vil gerne bede kommunen undersøge om afhentningsfrekvensen af fraktionen glas/metal evt. 

kan ændres (tømmes sjældnere), idet det er vores indtryk, at denne fraktion sjældent er fyldt op, 

og at der således kan opnås en besparelse ved en ændring af afhentningsfrekvensen. 

 

Pris for ny affaldsordning - serviceniveau 

Vi har forståelse for, at en husstandsnær indsamling af 10 fraktioner i stedet for 8 fraktioner 

potentiel set kan blive dyrere. Vi er ligeledes bekendt med, at prisen på den nye ordning ikke må 

stige væsentligt.  

 

Grundet kommunens grønne profil, har Albertslund imidlertid nogle af de højeste gebyrer på 

afhentning af affald, når vi sammenligner os med andre kommuner, og kommunens borgere kan 

derfor med rette forvente et serviceniveau, som modsvarer den høje pris.  

 

Vi henstiller derfor til, at kommunen aktivt inddrager alle elementer, der er omfattet af 

renovationstaksterne (eksempelvis genbrugspladsen, Verdensmålscentret etc.), når der skal findes 

besparelser fremfor udelukkende at fokusere på en forringelse i det nuværende serviceniveau. 

  
Med venlig hilsen 

Pia Larsen 
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