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Vi skal genbruge mere. Vi er nu nået der til, hvor genbruget skal have et nøk mere. 

Det er ikke bare miljømæssigt og økonomisk en god ide, det er også nødvendigt. Vi 

taber for mange ressourcer, ved at brænde dem af, i stedet for at genbruge dem. Sådan 

er det ikke bare i Albertslund, men det er dagsordenen overalt. 

Papir og glas er der rimelig styr på, nu kommer turen til bioaffald og metal- og 

plastemballage. Brugergruppen er derfor gået i gang med at undersøge mulighederne. 

Skal vi sortere i sække eller containere? Hvad gør vi i parcelhuse, i tæt/lav og i etage. 

Skal der sorteres individuelt eller fælles? Er der fraktioner, der må blandes sammen, 

eller skal det være hver for sig? Mange gode spørgsmål, som vi nu skal have afklaret. 

Og tidsplanen er rimelig stram. Det er nemlig sådan, at kommunen har en 4-årig 

kontrakt med firmaet, der samler vores affald ind. Den kontrakt udløber i begyndelsen 

af 2016. For at kunne nå at lave et nyt udbudsmateriale og gennemføre selve udbuddet, 

skal beslutningerne om, hvordan vi vil indrette affaldssorteringen fremover være 

truffet i begyndelsen af 2015. Vi har altså kun 1,5 år til at undersøge muligheder, prøve 

dem af og beslutte. Processen er allerede i gang, og Brugergruppen speeder op med et 

temamøde den 25. august. Efterfølgende vil der bl.a. blive holdt møder med de 

forskellige boligtyper. 

 

Pilotprojekter med blandede affaldsfraktioner og bioaffald. Konkret lægger vi ud 

med to nye affaldsprojekter. I Galgebakken får beboerne snart lov til at blande hård 

plast, metal og glas i en container, mens de kan komme papir, karton og plastfolie i en 

anden. På et sorteringsanlæg i Vojens bliver fraktionerne skilt ad, så det hele kan blive 

genbrugt. Det system har den indlysende fordel, at vi til seks fraktioner kun skal have 

to beholdere. 

På Baunegården og i Hyldespjældet kan beboere, der har meldt sig frivilligt, snart 

frasortere deres bioaffald til bioforgasning. Bioaffaldet behandles på biogasanlægget i 

Audebo ved Holbæk. Det kommer der dels biogas ud af, og dels kompost til 

landbrugsjorden. Bioaffaldet fylder ikke så meget i skraldesækken, men det er tungt, 

fordi det er vådt affald. Vægtmæssigt er det omkring en tredjedel af affaldet i 

skraldeposen, som vi i dag sender til forbrænding. Kan vi få det til bioforgasning og 

kompostering, betyder det virkelig noget for genbrugsprocenten. 



 

Noget af alt det andet Brugergruppen også beskæftiger sig med. Brugergruppen er 

ved at se på et forslag om at gå fra 10 årlige varmeregninger til 4. Det er blevet aktuelt 

nu, hvor vandregningen er blevet skilt ud og kommer fra Hofor. At gå til 4 regninger 

vil give en besparelse på kr. 270.000, men der er også meget, der taler imod – de 4 

regninger bliver jo noget større, end når varmeudgiften bliver bidt over i 10. 

Et stort punkt er også de nye Tekniske Forskrifter for fjernvarmen. De handler om 

hvad parcelhusejere, boligafdelinger m.fl. skal gøre, når de renoverer eller udskifter 

deres varmeanlæg. F.eks. er perspektivet i Albertslund jo, at vi vil overgår til 

lavtemperaturfjernvarme. Det betyder, at fjernvarmen vi får ind i husene, ikke er 

omkring 90 grader, men kun 55. Det vil give store energibesparelser, men de enkelte 

varmesystemer i byens boliger skal jo også være gearet til det. 

 

Flere oplysninger? Hvis du vil høre mere om, Brugergruppen og Brugergruppemødet, 

så kontakt brugergruppe-medlemmet, der er valgt i dit boligområde eller klik ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 
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