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Vedr. affaldshåndtering på Kærlodden 5 – 161  

I en ny dialog med beboere på Kærlodden 5- 161 er der blevet peget på to affalds-
øer, i stedet for tre som tidligere aftalt. Ønsket om de to affalds-øer er nu blevet be-
handlet og lever op til vejkravene og kravene til tømning af beholdere samt har til-

strækkelig kapacitet. 
 

Ud fra jeres oplysning om, at Kærlodden kan opnå optimal sortering med to affalds-
øer, er placeringerne derfor godkendt. Se placeringerne i bilag 1. 
 

Oprindelig aftale 
Bestyrelsen i Kærlodden havde i samarbejde med Ballerup Kommune og Vestforbræn-

dingen oprindeligt godkendt tre affalds-øer, placeret med max 50 meter til hver hus-
stand. Dette er erfaringsmæssigt den mest optimale løsning for området. 

 
Beslutningen resulterede i stor uro blandt nogle af beboerne i Kærlodden, og kommu-
nen åbnede derfor op for dialog og mulighed for at genoverveje beslutningen og evt. 

udpege nye steder til affalds-øerne. Dette er ny løst med de to affalds-øer. 
 

Jeres sorteringsansvar 
Når det handler om sortering af affald, er vores generelle anbefaling, at der er max 50 
meter fra bagerste husstand til affalds-øen. I jeres tilfælde, med to affalds-øer, vil der 

være over 100 meter for de boliger, der er placeret længst væk. Erfaringerne med 
sortering af husholdsaffald viser, at jo længere væk beholdere til det sorterede affald 

placeres, jo lavere bliver genbrugsprocenten.  
 
Løsningen bliver forhåbentlig velfungerende, men hvis vi efter en indkøringsperiode 

oplever, at Regulativet for husholdningsaffald ikke overholdes, er kommunen forplig-
tet til at gribe ind.  Det vil ske/være i tilfælde af, hvis der ikke sker en tilstrækkelig 

sortering af glas-, papir-, plast-, metal-, mad- og restaffald. Det vil sige, opnå I ikke 
de sorterede mængder, beregnet ud fra andre områder der ligner jeres i Ballerup 
Kommune, vil vi vurdere nødvendigheden af at pålægge jer en ekstra affalds-ø. 

Læs mere om Regulativet for husholdningsaffald på Ballerup.dk. 
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Skulle dette blive tilfældet, er proceduren den samme som nu, hvor vi leverer behol-

derne og I står for at afholde anlægsudgifterne. 
Mulige placeringer bliver udpeget af Ballerup Kommune i samarbejde med Vestfor-
brændingen, hvorefter I får mulighed for at vælge et eller flere af stederne. 

 
Andre løsninger 

Det skal oplyses, at Kommunen har modtaget bekymrede klager, over den nuværende 
løsningsmodel med to affalds-øer, og vi vil derfor gerne opfordre til, at Kærlodden ar-
bejder tæt sammen for at få godkendt den endelige løsning. 

 
Flere beboere har over for kommunen ønsket at få en ”villa-model” som er tre affalds-

beholdere med to rum i hver. Dette er stadig en mulighed. 
 
For de rækkehuse, som ikke har plads, er der mulighed for at naboer kan dele behol-

derne med de tørre fraktioner, så antallet af beholdere reduceres fra tre til to, og der-
ved fylder mindre. 

 
Videre forløb 
Det er nu alene op til jer i grundejerforeningen at tage en fælles beslutning omkring 

valget af affaldsløsningen. Som aftalt med Carsten Vest fra Vestforbrændingen, skal I 
efter jeres møde d. 28. august, meddele Carsten jeres ønske. Dialog køres herfra med 

Carsten. 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Mette Kjær-Andersen 
C-BEM 

Ballerup Kommune 
 
  

http://www.ballerup.dk/
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Bilag 1 
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