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Flest har valgt nedgravede affaldsbeholdere 

Næsten halvdelen af byens boliger (46%), har valgt nedgravede affaldsbeholdere. 

Dermed er nedgravede beholdere topscoreren, som albertslundernes foretrukne 

fremtidige affaldsordning fra oktober 2016. Det viste den opgørelse, der blev forelagt 

Brugergruppen på mødet i november.  

På andenpladsen kommer minicontainere i affaldsøer (23 %), og på tredjepladsen en 

udbygning af det kendte Albertslundstativ, med et ”halvt stativ” til madaffald (19%). 

Kun 7 % af byens borgere får 2-delte beholdere ved husstandene. 

Med valget af ny affaldsordning rundt om i alle byens boligområder er første etape af 

de nye affaldsordninger overstået. Nu starter så anden, hvor de nye containere, 

beholdere og stativer skal etableres og gøres klar til ibrugtagning. Denne etape 

kommer til at strække sig frem til den 1. oktober 2016, hvor de nye ordninger (med 

sortering i madaffald, plast, pap/karton, metal, glas, papir og rest) skal tages i brug.  

I januar vil kommunens affaldsteam udsende materialer til alle boligområder, der 

fortæller dem, hvad de nu skal gøre i fht. bestilling af udstyr, fælles indkøb, betaling, 

adgangsforhold osv. osv. 

Du kan i øvrigt følge med på den nye Facebook side: Albertslund sorterer 

 

Tilbud om overtagelse af ejerskab og drift af tilslutningsanlæg 

Det lyder lidt teknisk, og det er det også, men forenklet sagt handler det om, at 

Varmeværket, mod betaling, gerne vil overtage teknikken i ”varmeskabene” rundt om 

i de albertslundske hjem. Altså at det er Varmeværket, der fremover sørger for at 

overvåge ”varmeskabet” i huset, at alt er indstillet og virker optimalt, og at anlægget 

bliver udskiftet, når tiden er inde til det. 

Fordelen ved den nye ordning, som Brugergruppen tilsluttede sig på mødet i 

november, er, at anlæggene altid vil køre optimalt og så energieffektivt som muligt.  

Ordningen vil naturligvis være frivillig for den enkelte husejer. For lejere er det 

afdelingsmødet og boligselskabet, der skal træffe beslutningen om at overlade 

tilslutningsanlægget til Varmeværket. Ordningen forventes igangsat i 2016. 

  

Ønsker du at høre mere om Brugergruppen og Brugergruppemødet, så kontakt 

Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. Du kan også klikke ind på: 

www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 

Brugergruppens arbejdsgruppe 

http://www.albertslund.dk/brugergruppen

