
Affald i etageejendomme 
af: Charlotte Tørngren – medlem af Vanløse Lokaludvalg, samt A 

Jeg undrer mig over flere ting i bilag 2 med hensyn til de nye affaldsfraktioner. Og sammenholdt med det 
Lokaludvalget i dag den 18. marts 2021 fik fremsendt, ser jeg, at det må føre til endnu flere containere på 
den i forvejen trængte plads. 

Etageejendommene er ved at drukne i affaldsbeholdere, for vi har i forvejen større containere/beholdere til 
stort alle affaldsfraktionerne - undtagen glas. Og er det relevant? Og ud fra det antal containere, som f.eks. 
min ejendom har med é container til papir, 2 fulde containere og én fuld container med plast. På den 
baggrund, kan jeg ikke se andet, end at der må komme flere containere på matriklen. Og i en tid, hvor der 
er meget fokus på netop brugen plastik, så vil man opsætte endnu flere plast-containere. 
 
Mange etageejendomme har ikke store ubenyttede arealer, som blot kan inddrages efter behov – det er i 
øvrigt også ekspropriation. I den ejendom, hvor jeg bor, er der end ikke 5m til vinduer og døre til beboernes 
lejligheder – skal der være det, så skal ejendommens lille grønne areal nedlægges og: 

 den LAR-løsning, som ejendommen har etableret fjernes, for den har intet formål med en 
asfaltløsning ovenpå.  

 Den lille legeplads ejendommen har til børn må fjernes 
 Det fællesareal, som beboerne har med f.eks. grill-plads og tørrestativer må nedlægges. Man kan 

ikke have, at nyvasket tøj kommer til at lugte af skrald. 

Og når jeg ser på etageejendommene lige rundt omkring, er problematikken fuldstændig den samme.  
 
Og så kunne jeg godt tænke mig, at man genovervejede affaldsordningen med tekstilaffaldet. Her eksisterer 
jo allerede ordninger, hvor man kan aflevere dette til genbrug og salg i genbrugsforretninger – en ordning 
som fungerer godt.  
 
I en artikel i Ingeniøren den 8. marts 2021 fremgår det, at man i bl.a. Rødovre Kommune – i samarbejde 
med Vestforbrændingen - har lavet et forsøg med kommunal tøjindsamling, og hvor resultatet var, at 
kvaliteten af de indsamlede tekstiler var af så ringe, at man ikke kan genbruge dem. Og at den ringe kvalitet 
af tøjet, betyder, at kommunerne stik imod principperne for cirkulær økonomi kommer til at betale for at 
komme af med tekstilaffaldet. Og det vil blive en stor udgift for kommunerne.  
https://ing.dk/artikel/alle-skal-samle-toej-ind-kan-kun-genbruges-klude-244497  

 


