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Ishøj Kommunes affaldsplan for perioden 2019-2030 rummer en række politiske visioner og med 

forskellige tilgange. Ingen er i dag i tvivl om, at affald i dag skal oparbejdes og genbruges i størst 

mulig omfang. 

 Planen rummer bl.a. en lang række værktøjer der skal udvikles således, at man kan doku-

mentere de enkelte elementer. Værktøjer og handleplaner!!! Oversigt over indsatsområder 

og aktiviteter anfører rigtig mange ting, som bør være en selvfølge, og indeholder derfor ik-

ke noget nyt. 

 Der er fokus på øget genbrug af materialer og en cirkulær økonomi. Derudover anføres og-

så fremtidig indsamling at tekstiler. Denne del skal vurderes i relation til indsamlingsordning 

fra humanitære institutioner. 

 Indsatsområder har fokus på øget indsamling af eksempelvis papir, glas etc. Beboere i par-

celhuse, rækkehuse og boligforeninger indsamler allerede disse materialer, og en øget ind-

samling af disse materialer, vil således kun kunne opnås via et øget forbrug, hvilket ikke må 

være et mål. 

Men hvorledes oplever den enkelte forbruger indsamling og genbrug. I det daglige har forbrugerne 

ikke behov for handleplaner, men i stedet handling, hvilket betyder at fokus bør rettes mod dette. 

Så opfordring til Ishøj kommune om at være mere ambitiøse og målrettet nu i stedet for at bruge 

de næste 5 år på at lave planer. Kom nu i sving.  

 

Ishøj Kommune er en del af samarbejdet omkring Vestforbrænding, som i alt omfatter 19 kommu-

ner. Der er således 19 kommuner som hver især laver egne affaldsplaner, men inden for rammer-

ne omkring Vestforbrænding.  

 

http://www.ørnekærgård.dk/
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Hvis affaldsplaner blandt disse kommuner er forskellige, så er det jo omsonst, hvis man som bor-

ger skal sortere affald, da det ikke sker ens, og i øvrigt er fællesnævner alligevel det som sker hos 

Vestforbrænding. Her har medierne beskrevet (23 august, 2019) hvor lidt Vestforbrænding reelt 

selv eller via partnere kan genanvende, eller at det blot ender på lossepladser i udlandet. Dette er 

jo ikke just et skulderklap til borgerne, som gør et stort arbejde i sortering og med et reelt ønske 

om at fokusere på miljøet. Så et fokus punkt for Ishøj kommune bør være at sikre en ensartet af-

faldsaflevering og affaldssortering i de 19 kommuner, samt at udfordre Vestforbrænding til at have 

større ambitioner og arbejde for langt bedre genanvendelse – også med deres partnere eller hvem 

de måtte arbejde sammen med.  

Generelt vil det være en fordel såfremt man på landsplan har en ensartet plan for indsamling. Der-

ved spares der en masse administrativt arbejde, og hver kommune behøver ikke at opfinde nye 

planer. 

 

Affaldsplanen rummer mange fine intentioner, men gode intentioner gør intet i sig selv. Og benytte 

flere år på at lave planer, det flytter heller intet. I stedet bør man fokusere på de tekniske løsninger, 

og sikre den rette teknik, uden politiske styringer og studie kredse.  

Som eksempel kan nævnes genbrug af plast. Der er kommuner hvor renovationsfirmaet har en 

robot til sortering af plast. Således kan metaldåser og plasticdunke m.v. blandes i samme contai-

ner. Resten klarer robotten på modtager stationen. Det er tiltag som disse Ishøj kommune skal 

fokusere på. 

Man bør overlade denne opgave til folk med de rette kompetencer. Dårlige rådgivere, politiske fod-

aftryk og ukompetente styringsgrupper, har fået mange store projekter til at fejle.  For halvtreds år 

siden, kunne man sende folk til månen og retur, og i dag kan man ikke finde ud af at sortere 

noget affald. 

 

Genbrugspladser ofres ikke den store opmærksomhed i affaldsplanen. Derfor er det særligt inte-

ressant at læse referat fra møde i Grønt forum dateret 2. maj, 2019. Dette referat anfører at gen-

brugspladsen i Ishøj skal nedlægges, som et led i en besparelse. Teksten i referatet anfører, at der 

har været drøftet flere løsninger som et alternativ til nuværende genbrugsplads. 

Et af forslagene er, at borgene i Ishøj skal bruge genbrugspladser i nabo kommuner. Et andet for-

slag er at bruge affaldspladser ved boligforeninger. Som en kompensation for brug af disse plad-

ser, skal villaområder kompensere boligforeninger for anvendelse af deres affaldspladser. Alt i alt 

bliver der en ”skjult” forhøjelse af pris for affaldshåndtering. Til gengæld kan Ishøj Kommune bibe-

hold nuværende indtægter samt spare udgifterne. Desuden vil containere opstillet ved boligfor-

eninger ikke have den fornødne kapacitet. Derudover vil der ikke i villaområder ikke være fysisk 

plads til at opstille containere for opsamling af diverse materialer. 

I disse tider er der meget fokus på CO2 udledning, og derfor er det væsentligt at forholde sig til 

dette også, for skal borgere køre til genbrugspladser i Brøndby, Glostrup eller andre steder, så 

medfører det et øget CO2 udslip. 

En succes for indsamling af affald og sikring mod at det ikke dumpes i naturen er, at der er 

let tilgængelige muligheder for aflevering af affald under ordnede forhold. 
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Endelig bør Ishøj kommune også se på indsamling af storskrald. Det har i dag den ulempe at ma-

terialer, der er stillet frem på gaden til afhentning efterfølgende dag, bliver afhentet af uautorisere-

de personer. De tager alt, hvad de mener at kunne få lidt profit og gavn af. Hvordan det efterføl-

gende håndteres er ukendt, men en rimelig antagelse er, at det ender hos folk, der ikke giver me-

get for miljø og genanvendelse. Eksempelvis elektronik, hvor der kan være komponenter indehol-

dende PCB, kan ende steder, hvor der ikke er nogen form for miljø kontrol. Hvis man som borger 

sætter ting til storskrald, med målet om at det håndteres korrekt, hvad kan man som kommune da 

gøre for at give borgerne denne tryghed. Det bør blive behandlet og løst i Ishøj Affaldsplan, og ikke 

blot et mål om at mere affald skal stilles frem, for som nævnt her har kommunen ikke kontrol over 

hvor meget at dette affald, som reelt ender ”andre steder”. 

 

Affaldsplanen er suppleret med oversigter over fordeling af typer, samt fremskrivning af mængder. 

Det er overraskende at det i materialet fremgår, at noget haveaffald går til forbrænding.  

 

Opsummering - hvor vi ser Ishøj kommune skal fokusere deres indsats 

 Fokus på løsninger nu i stedet for handleplaner 

 Få de rette kompetencer i spil, bl.a. de som kan finde de rigtige tekniske løsninger de kan 

sikre bedre, hurtigere, mere sikker og for borgerne også nemmere sortering 

 Genbrugsplads i Ishøj. Hvad der end sker så må det ikke medføre forringelse for ramte 

borgere og ej heller direkte/indirekte skatteforhøjelse 

 Mere genbrug, og tag ansvaret for dette. Overlad det ikke til andre, med mindre de har vist 

deres ekspertise 

 Løft fokus for miljø og genanvendelse op på et højere niveau. Tag ansvar for samarbejdet 

med de andre kommuner og Vestforbrænding 

 Håndtering af storskrald så det sikres at det ender hos folk som ved hvordan det skal videre 

håndteres for bedste beskyttelse af vores miljø 

 

Med venlig hilsen 

Ørnekærgård Grundejerforening 

Viggo Petersen 

Formand.  


