Nyt fra Brugergruppen – juni 2021
Den nye affaldsplan på vej i høring. De tre nye affaldsfraktioner, vi skal have hjemme
ved husstanden (kartonner, tøj og farligt affald), skal skrives ind i kommunens
affaldsplan og -regulativ. Det skal fremgå, hvordan de skal sorteres, i hvilke beholdere,
hvor beholderne må stå, hvor tit de bliver tømt mm. Det er en større proces, der dermed
går i gang, og i juni var den nye affaldsplan og -regulativ til behandling i Brugergruppen.
Derefter skal den i Miljø- og Byudvalget og siden i Kommunalbestyrelsen, der skal
sende planen i høring. Høringsperioden bliver forlænget, fordi den kommer til at ligge
hen over sommerferien.
Når høringen er overstået, skal Brugergruppen og udvalget kigge på høringssvarene og
finde ud af, hvad der skal tages med, og hvad der ikke skal tages med. Det ender så alt
sammen, en gang i efteråret, i Kommunalbestyrelsen, der skal beslutte vores nye
affaldsplan og -regulativ. Dermed er det ”kommunale lovgrundlag” på plads til, at vi alle
skal sortere i de nye fraktioner.
Det første vi skal i gang med, er kartonner. Kartonner er ikke bare mælke-kartonner,
men også dem der har været yoghurt, juice, flåede tomater og andre fødevarer i. De skal
alle sammen kommes i plastfraktionen, fordi den fabrik, der modtager plasten, har
udstyret til at sortere kartonerne fra, så de kan blive genanvendt. Om alt går vel, skal vi
starte på det i begyndelsen af 2022.
I anden omgang kommer tøj så til. Lige nu afventer vi nærmere besked fra
Miljøstyrelsen. Skal tøjet afleveres i de kendte ”Røde Kors containere”, eller skal det
også lige som kartonerne blandes med en af de andre fraktioner, eller….? Det ved vi
ikke endnu, og derfor starter tøjsorteringen, med en container tæt på boligen, også først
op ved årsskiftet 2022-2023.
Det kommer alt sammen ikke til at betyder så meget for de boligområder, der i dag har
alle fraktioner i nedgravede beholdere eller i minicontainere, men det gør det for dem
med 2-delte beholdere og især stativer. For alle, der i forvejen har tre 2-delte beholdere,
skal fremover have fire beholdere, og alle med stativ skal skifte til 2-delte beholdere
eller fælles affaldsø, fordi stativerne skal opgives.
Ønsker du at høre mere om Brugergruppemødet, så kontakt brugergruppemedlemmet i
dit boligområde. Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen
Med venlig hilsen
Brugergruppens arbejdsgruppe

