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Fuld gang i debatten om de nye affaldsordninger 

Der er fuld gang i debatten i boligområderne om, hvilken affaldsordning de hver især 

skal vælge. Beslutningen skal meldes ind til kommunen seneste den 1. november. I 

de nye ordninger skal beboerne kunne komme af med syv fraktioner tæt på boligen. 

Det er hhv.: Madaffald, plast, pap/karton, metal, glas, papir og rest. De nye 

affaldsordninger skal være klar til at blive taget i brug i 2016 – enten den 1.4. eller 

den 1.10. Formålet med det hele er at øge vores genbrug fra 22% i dag til 50%.  

 

Affaldstaksterne falder til næste år 

Selv om vi skal have nye affaldsordninger med mere sortering, falder taksterne i 

2016. Det skyldes flere ting. En af dem er, at vi er gået sammen med fire andre 

kommuner om at udbyde indsamlingen af vores affald – det giver en stordriftsfordel. 

En anden betydelig faktor er, at parcelhusene fremover skal ringe for at få afhentet 

storskrald og haveaffald. Det sker ikke længere automatisk. Alt i alt er det meget 

tilfredsstillende, at vi kan indføre et nyt affaldssystem med meget mere sortering til 

billigere penge. 

 

Varmetakster falder og stiger i 2016 

Lige som vand og affald er også varmeværket et hvile-i-sig-selv selskab. Det betyder, 

at der ikke er nogen, der skal tjene penge på varmen. Og kommer varmeværket til at 

opkræve for meget det ene år, så skal taksterne sættes ned det næste år - og omvendt. 

I 2016 bliver den variable takst (det man betaler for den varme, man bruger) sat ned, 

mens den faste takst (det man betaler for antallet af m2 boligen er på) stiger. 

 

Energi-spare-aktiviteterne virker og fortsætter 

I 2007 fik vi vores første Energispareplan. Gennem årene har den støttet en lang 

række energibesparende tiltag i byen – både i boliger, offentlige institutioner og 

virksomheder. Siden 2007 er det årlige varme- og elforbrug i Albertslund faldet med 

60.000 MWh. Indsatsen virker altså, og derfor besluttede Brugergruppen også, at 

Energispareplanen skal fortsætte. I 2016 er der afsat 9,5 millioner kr. til formålet. 

 

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

