
Fraktion
140 liter   

H: 1076 x 
B: 507 x 
D: 554

190 liter   
H: 1075 x 
B: 485 x 
D: 725

240 liter   
H: 1064 x 
B: 580 x 
D: 734

400 liter  
H: 1165 x 
B: 820 x 
D: 780

660 liter  
H: 1190 x 
B: 1275 x 

D: 767

770 liter  
H: 1320 x 
B: 1265 x 

D: 775

1000 liter  
H: 1295 x 
B: 1266 x 
D: 1076

Papir n n n n n

Pap n n n n n

Plast n n n n n n n

Metal n n n n n

Glas n n n n n

Beholdere
– tilpasset jeres behov
Fra efteråret 2019 skal alle etageejendomme og række-
huse, som har fælles affaldsbeholdere, i Allerød, Hørs-
holm og Rudersdal kommuner sortere husholdningsaf-
faldet i seks fraktioner: pap, papir, plast, glas, metal og 
restaffald. Derfor skal I have nye beholdere. 

Ejendommens størrelse og beboersammensætning har 
betydning for, hvor mange beholdere - og hvilke typer af 
beholdere - I har brug for. Når I indretter standpladser til 
beholderne, er det en god ide at tænke i fleksible løs-
ninger. Fx er det sandsynligt, at mængden af restaffald 
falder, i takt med at beboerne bliver bedre til at sortere. 
Det samme gælder, når der forventeligt indføres sorte-
ring af madaffald om nogle år.
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Låg med indkast 
gør sortering lettere
Affaldsbeholderne til det genanvendelige affald leveres med specielle 
indkast i låget. På beholderne til pap og papir er der en sprække i låget, så 
beboerne er nødt til at klappe pappet sammen, og så man ikke kan smide 
fx poser med restaffald i. Beholderne til glas har specielle runde huller, der 
passer til flasker og glas, og beholderne til henholdsvis metal og plastik 
har et stort låg med to mindre luger, der tillader indkast af fx dåser og 
plastemballage.

Plast / metal

Glas

Papir Pap
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Er nedgravede beholdere eller kuber noget for jer?

For større ejendomme (minimum 50-60 boligenheder), med egne 
viceværter/affaldsansvarlige, kan en nedgravet løsning være en fordel. 
Det er kommunen, som står for tømning af de nedgravede behold-
ere, men I er selv ansvarlige for planlægning og etablering, herunder 
afholdelse af samtlige udgifter til indkøb, installation, vedligehold, 
drift mv. Vær opmærksom på, at både type og placering af nedgravet 
løsning skal godkendes af kommunen, inden I påbegynder arbejdet.

Kontakt kommunens affaldsteam for godkendelse snarest muligt, hvis 
I overvejer en sådan alternativ løsning. På www.rudersdal.dk kan du få 
vejledning om etablering af nedgravede beholdere.




