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Storskrald affaldsordningen. Funktion og holdninger i Vest3. 
 
Til Brugergruppens Arbejdsgruppe. 
 
Som supplement til Arbejdsgruppens arbejde med at gennemgå renovationsordningerne i 
Albertslund, vil jeg gerne videregive oplysninger om ordningen, som den fungerer i Albertslund 
Vest3, hvor vi har parcelhusordning. 
 
I årevis har jeg på Brugergruppe møderne oplyst, at ordningen desværre ikke fungerer godt nok i 
sin nuværende struktur. Det har således været min påstand, at ikke mange benytter sig af tilbuddet 
om, at få afhentet småt metal og pap på en anden dag end i forbindelse med afhentningen af 
storskrald. Derfor bragte bestyrelsen punktet op på vores seneste generalforsamling, som fandt 
sted i februar.  
 
Grundejerforeningens medlemmer blev spurgt om, hvor mange der regelmæssigt benytter sig af at 
lægge småt metal og pap til separat afhentning iflg. affaldskalenderen. Ud af 49 fremmødte 
parceller var det blot 6, som benytter ordningen. Udregnet på hele foreningens 220 parceller svarer 
det til, at blot 27 eller 12,2 % benytter ordningen. Som forventet kan mange ikke finde rundt i de 
forskellige dage til storskrald og metal/pap, og hvad der i øvrigt må afleveres hvornår. Og som jeg 
desværre selv har oplevet det en del gange, har andre også erfaret, at det udlagte bliver overset. 
Derfor har det igennem årene for (alt for) mange ført til, at man i stedet jævnligt starter bilen og 
afleverer affaldet på Materialegården for at slippe af med det hurtigst muligt og på én gang. 
 
Samlet set gør det ordningen forholdsvis alt for dyr i forhold til de oplevede fordele. Desuden er der 
et miljømæssigt misforhold, idet renovationsbilerne kører forgæves efter affald, som beboernes 
biler i forvejen har afleveret på affaldspladsen. Derfor er det også glædeligt, at Arbejdsgruppen ser 
på, hvordan ordningen fungerer i bl.a. Taastrup, hvor en tilsvarende parcelordning efter sigende er 
langt billigere. 
 
I grundejerforeningerne i Vest har vi holdt et formandsmøde, hvor også Bent Jørgensen, medlem 
af Arbejdsgruppen, var inviteret med. Som forelagt på seneste Brugergruppemøde, har Bent været 
fremme med ideer om, at indsamle affald på centrale opsamlingssteder i hver af Vest foreningerne. 
Da der ikke umiddelbart er egnede steder til rådighed, har der bl.a. været talt om affaldsindsamling 
på/under fortovene langs kommunens stamveje, som fører ind i områderne. 
 
På generalforsamlingen blev medlemmerne spurgt om deres holdning til en sådan indsamling. 
Selv om spørgsmålet ikke var velunderbygget med forslag til mulige løsninger, var holdningen 
meget klar. Man kunne ikke se, at der kan skabes præsentable løsninger med en sådan central 
placering, og der var klare tilkendegivelser af, at man ønsker ordninger, hvor affaldet indsamles 
ved hver enkelt parcel. Det blev tilkendegivet, at man ikke ønsker at blive mødt med et  
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opsamlingssted for affald, når man kommer hjem, og at man slet ikke vil byde sine gæster noget 
sådant.  
 
Forelagt, at man kan forvente sig sortering i flere fragmenter i fremtiden, var holdningen, at det 
stadig bør ske ved parcellen. 
 
Den uvidenskabelige konklusion bliver den samme, som jeg selv har plæderet for på Brugergruppe 
møderne. Der kan højst være en enkelt dag per måned, hvor der indsamles affald udenfor hver af 
parcellerne. For beboerne er det uden betydning, om renovationsfolkene afhenter dette affald af en 
eller flere gange. Hvis kommunen ønsker affaldet opdelt i separate fragmenter, skal det ske i 
containere, som opstilles til tømning på parcellen. 
 
På det seneste Brugergruppe møde, hvor Vestforbrændingen mødte op som gæster, blev der vist 
containere, som er velegnet til opsamling i flere fragmenter end vores nuværende løsninger. 
 
Selvom folkene fra Vestforbrændingen selv roste containerne til skyerne, glæder det mig meget, at 
Brugergruppe medlemmerne tilsyneladende var helt enige om, at de designmæssigt var nogle 
rædsler. 
 
Hvis Vestforbrændingen kan gennemtrumfe, at det er disse containere, som skal anvendes i 
fremtiden, bedes kommunen arbejde for en løsning, hvor det i det mindste bliver muligt at 
afskærme plastcontainerne, som de ikke støder øjet i samme grad, som disse containere vil gøre, 
hvis de blot skal opstilles på parcellerne ”i rå form” for at gøre tømningen lettere for renovations-
arbejderne. 
 
 
Med venlig hilsen og god forhøjelse med arbejdet 
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v./ formand og medlem af Brugergruppen 
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