
  Besvarelse: 40%  

 

Ved fælleshus Bag 71 Nyttehaver  1 Hvilke affaldsø bruger du 

16 20 2  

Altid Ofte Sjældent Aldrig 2 Hvor ofte er du i tvivl om 
sorteringen 0 2 29 6 

1-2 gange Oftere Sjældnere  3 Hvor ofte bruger du affaldsøerne 

24 12 2  

Altid Ofte Sjældent Aldrig 4 Hvor ofte er containeren fyldt 

2 29 5 0 

Plast Papir Glas Metal 5 Hvilken type bestemmer hvornår 
du skal benytte affaldsøer 34 8 7 5 

ja nej   

1 37   

Glas metal papir plast    

1       

Fælleshus Bag 71 Nyttehave    

6 Oplever du støj; hvis ja så 
hvilken type og hvilken ø 

  1    

ja nej   

12 26   

Fælleshus Bag 71 Nyttehave    

7 Ligger der affald og flyder 
omkring containerene; hvis ja 
hvilken ø 

5 3     

ja nej   8 Er der behov for afskærmning 

2 30   

 



Alle de indkomne kommentare 
9 Vi synes, øerne fungerer fint 

9 Plast er den type affald, der giver allermest mening at sorterer – i hvert fald for mig. Desværre er det lige netop plastbeholderne, der 
altid er overfyldte. 
Kunne godt ønske en container til pap, synes jeg har for meget – fx æggebakker, toiletruller m.m. Ved godt at det skal samles til 
storskrald, men vores huse er ret små uden oplagt opbevaringsplads. 

9 Containeren til PLAST er altid overfyldt. Havde egentligt mere behov for en plast-container ved eget hus end til restaffald, da dette er 
markant mindre nu end før sorteringen 

9 Plast oftere end 1-2 gange pr uge. Plast flyder ofte udenfor container når flappen ikke lukker til 

9 Måske behov for afskærmning. Er der mulighed for flere tømninger af containere. Tømning ved hus er ok 

9 Tømmes oftere alternativt ekstra spand til hvert hus 

9 Plast affald hentes ikke en gang pr uge, selv om det er blevet stillet i udsigt. Vestforbrænding bør følge op på at 
tømningsfrekvensen overholdes. 

9 Flere beboere har udvist en uacceptabel adfærd i den periode, hvor Vestforbrænding ikke overholdt deres aftaler med os om, hvor 
tit containerne skal tømmes: 
*Flere proppede så meget affald i containerne, at klapperne ikke kunne lukke. 
*Mindst en af lågerne er blevet så skæv, at den ikke kan lukke/holde tæt. 
*Plastikaffald er set ligge ved siden af containerne (plastikbakke og plasticpose med affald) på  
*Vi har oplevet, at der er smidt plastaffald ud, som fortsat er fyldt med madrester (bl.a. makrel), hvilket formodentlig er årsagen 
til, at der har været bier og fluer omkring containerne. 
*En af containerne ved nr. 71 er blevet skæv, hvilket ikke pynter. 
(Godt den er placeret uden for bebyggelsen) 
*Vestforbrænding har i flere tilfælde forsømt at tømme containerne til den aftalte tid – og til trods for, at de er blevet gjort 
opmærksom på, at containerne var fyldt op, er der gået lang tid inden tømning. Når vi har henvendt os, har de fortalt os, hvornår 
de vil komme (og rette op på forsinkelsen) – men i flere tilfælde, er disse aftaler heller ikke overholdt. 
*Vi har i skemaet svaret, at vi sjældent oplever, at en container er fyldt. Dette svar er givet i tro på, at de ikke ville være fyldt, 
såfremt Vestforbrænding havde overholdt den aftalte tømningsfrekvens. Dog er vi i tvivl om metalcontainerne skal tømmes oftere 
end aftalt (hver 12. uge?) 

 

9 Tømmes oftere. Alternativt ekstra spand til hver husstand 

9 Man stopper ikke med at fylde i kuberne selvom de er fulde, med det resultat at lågerne ikke kan lukke.  



Dette medfører at papir og plast flyver ud. Man er generelt dårlige til at sorterer jeg har set både pizzabakker og papkasser i 
papircontaineren. Plastcontaineren er blevet fodret med flamingo og urenset  plast hvor det tidligere indhold har løbet ned over det der 
har plast der ligger der i forvejen. 

Generelt er det en dårlig ide med kuberne, man havde været mere opmærksom på regler for sortering og en rimelig rengøring af det 
der kommer i container hvis den stod på egen grund både hvad angår lugt og det faktum at skraldefolkene kan konfrontere en med 
forkert sortering (så bliver der ikke tømt).  

Jeg vil også nævne at beslutningen om at vi ikke får egne spande formodentlig er ulovlig, kommunen må ikke forskelsbehandle 
borgerne så de kan ikke lovligt sige at det er enten spande eller kuber. 

9 Der er åbenbart problemer med tømning af især plasticaffaldscontaineren. 

9 Jeg syndes at ørene kunne blive tømt lidt oftere end nu men den ugentlige syndet jeg fungere fint  

9 Måske er der behov for afskærmning. 

Tilfreds med ugentlig tømning af spand ved bolig. Er der mulighed for flere tømninger af containere 

9 Jeg oplever at have en stor mængde sorteret affald i mit hus, og det er jeg ret træt af. Jeg ønsker at få en affaldsspand til genbrugsplast 
på min bopæl. Spørg mig bare, hvis der er behov for uddybning af mit synspunkt. 

9 Vi synes øerne fungerer fint 

9 Containerne til plast er altid overfyldte. Havde egentlig mere behov for en plastcontrainer ved eget hus end til restaffald, da dette er 
markant mindre nu end før sorteringen 

9 Jeg tror det der ligger og flyder er plast, når containerflappen ikke lukker til 

9 I Forbindelse med, at jeg meget ofte oplever, at der ikke er plads til mere plastic i containeren når jeg skal aflevere plast, vil jeg 
foreslå, at vi får opsat en eller flere (eller større) containere til plast. Alternativt kunne vi overveje at have en plastcontainer ved hver 
bolig (det ville jeg foretrække). 

9 Det er klart blevet mere besværligt at håndtere sit affald, og vi må opbevare affald i huset for ikke at skulle gå til øerne hver dag. Men 
vi er en lille husstand, så det fungerer. Og vi bliver bedre og bedre til det. Det kræver lidt tilvending 😊 

9 Jeg synes at specielt det at vi ikke i hver husstand har en beholder til plast er generende i det daglige. Vi har i hvert fald i vores 
husstand rigtigt meget plastaffald, og skal derfor ofte i containeren med det. Desuden er det også plast der anvendes til indpakning af 
de fleste madvarer, og hvor vi derfor ikke har lyst til at have affaldet indenfor alt for længe før det smides i beholderen. 

En plastbeholder til hver husstand er et stort ønske fra vores side, det øvrige affald fungerer det fint at skulle i containerne med. 

9 Dumt at vi ikke får tømt som aftalt. 4/7 fyldte plastik og metal container ved fælleshuset, mener det er ca.10 dage siden jeg klagede til 
Vestforbrænding 

Det er ærgerligt at de ikke altid bliver tømt, så man går forgæves med sit sorteret affald. Vi tor at det desværre har indflydelse på at 



alle ikke vil sorteret deres affald!!!   

Vi er jo ellers blevet lovet at plast affald vil blive tømt hver torsdag   (vi har endda fået det på skrift). 

På forskønnelsesdagen blev der gjort blads til at der kan ligges fliser, så man kan komme rundt om affaldsøen ved ”kærlodden 71” 
Måske at bestyrelsen kan finde penge til at få lagt dem? 

Er stadig rigtig glad for at vi kun skal have en skrallespand stående ved vores hus 😊 

9 Vi synes ikke, trods din formaning om ikke at tage hensyn til den øjeblikkelige situation, at systemet fungerer optimalt. Vi har lige 
siden starten gentagne gange måttet kontakte Vestforbrænding angående fyldte plast kuber. Har endvidere kontaktet Ballerup 
Kommune desangående, da Vestforbrænding ikke vendte tilbage hverken telefonisk eller skriftligt.  

Brochuren der fulgte med, er ikke tidskorrekt (der skriver om orange faremærker, som blev erstattet af rød ramme på højkant med 
hvid baggrund for over 2 år siden), det er heller ikke alle typer emballage der er nævnt.  

Kigger man så på hjemmesiden skal man lede efter svar, som burde stå tydeligt på forsiden og ikke under spørgsmål og svar.    

9 Plast er den type affald, det giver allermest mening at sorterer i hvert tilfælde for mig – desværre er det lige netop plastbeholderen, der 
altid er overfyldt. 

Kunne godt ønske en container til pap, synes jeg har for meget fx æggebakker toiletruller osv. Jeg ved godt at der skal samles til 
storskrald, men vores huse er meget små, uden oplagt opbevaringsplads til den slags. 

9 Vi syntes virkelig ikke, at systemet lever op til det det skal. Vi var meget skeptisk til at starte med. Vores bekymring lever kun svagt 
op til de problemer det reelt har medført. 

Vi syntes, at det er ekstremt belastende, at vi skal rundt på hele bebyggelsen for at komme med vores affald. Det gør det endnu mindre 
tåleligt, at vi meget ofte bliver nød til at tage vores affald med hjem igen. 

9 Jeg er glad for ordningen og synes, at det fungerer rigtig godt. Afhentningsfrekvensen af plast er, som alle ved ikke optimal - men jeg 
ved, at der arbejdes på dette. 

9 I forhold til at imødekomme 'larm' fra glas-containerne så forslås, at formulere en tekst, hvor det henstilles til at glas-container ikke 
benyttes i weekenden før kl. 08.00 og efter kl. 20.00. Tiderne er selvfølgelig til diskussion, det er mere i forhold til at formuler nogle 
fælles spilleregler. Måske opsætning af skilte/lamineret papir ved affalds ø'erne, og/eller tekst på hjemmeside. 
 
Plast-container: gerne øget frekvens på tømning ift. at løse udfordringen med at plast-container ofte er fyldt. 
 
Ved evt. etablering af fremtidig affaldsø'er andre steder i Kærlodden så kan det overvejes at opsætte dobbelt kapacitet på plast. 
 

9 Det er altid plastbeholderen, der er fyldt. Der ligger ikke mere affald omkring containeren end i resten af bebyggelsen 



9 Ind imellem flyder det med plastic, men det er blevet meget bedre. Plast må godt tømmes oftere. Evt. vi fik større eller flere 
plastcontainere. 

9 Der forekommer en del støj, dels i forbindelse med tømning af beholderne, dels når metal og glas afleveres. Det er muligt, at en 
afskærmning omkring beholderne (ved nyttehaverne) ville hjælpe lidt på dette, og også give et pænere udseende. M.h.t. støj har det 
mest irriterende været når folk afleverer glas og metal f.eks. søndag eftermiddag, hvor det tydeligt og pludseligt kan høres - desværre 
er beholderne nok i sin udviklet med henblik på deponering af papir, når de bruges til opsamling af glas og metal er der intet der 
dæmper støjen. 

 

9 Containeren til plast er alt for ofte fyldt 

 


