
 

 

 

 

 

 

 

  

Til  

XX 

 
Information om ny affaldsordning  
I 2019 igangsætter Rudersdal Kommune en ny sorteringsordning, hvor alle borgere får stillet 

affaldsbeholdere til rådighed til sortering af papir, plast, glas, metal og pap.  

 

I øjeblikket har I egne affaldsstativer for dagrenovationsordningen. Da beholderne for den nye ordning er 

på hjul, stiller det krav til placering og adgangsveje, så skraldemændene har et ordentligt arbejdsmiljø.  

 

Vi har undersøgt plads- og adgangsforhold for boligerne i jeres område med adresserne XX 

XX med X boligenheder og har på den baggrund vurderet, at I bør have en fælles 

affaldsløsning med minicontainere til den nye sorteringsordning. I får dette brev for at kunne 

beslutte, hvilken løsning I skal have.  

 

Af Bilag 1 fremgår vores beregning af, hvor mange minicontainere vi anbefaler, I skal have i en 

fælles løsning.  

 

I skal sende en tilbagemelding til os på sorter@rudersdal.dk om, hvorvidt I: 

 

1. fastholder antallet af beholdere vi anbefaler eller 

2. har ændringer til beholderantal eller -størrelser (f.eks. pga. flere standpladser, eller hvis I ønsker 

også at indlemme dagrenovation i en fælles løsning) eller 

3. ønsker at etablere en alternativ løsning i form af nedgravede affaldsbeholdere eller affaldskuber 

eller 

4. ønsker at have individuelle beholdere ved hver enkelt husstand til den nye sorteringsordning 

(Disse skal hver især kunne leve op til kravene om adgangsforhold) 

 

Placering af fælles affaldsløsning 

I vurderer og beslutter selv mulighederne for at placere beholderne. Placeringen skal dog være i 

overensstemmelse med nedenstående vejledninger, som er vedhæftet dette brev.  

 

 Vejledning om placering (adgangsforhold): Indeholder krav til standplads og adgangsvej i 

forhold til skraldemandens arbejde, information om minicontainere samt lidt om alternative 

løsninger. 

 Vejledning om placering (planforhold): Indeholder oversigt over, hvad I skal undersøge i forhold 

til placering af ny affaldsløsning på ejendommen.   

 

Hvad skal I overveje? 

Følgende er gode spørgsmål at overveje, når I beslutter jer for en løsning:  

 

 Hvor kan/skal I placere beholderne? 

 Skal affaldsbeholderne placeres ét sted samlet eller flere steder?  

 Foretrækker I alternative affaldsbeholdere som affaldskuber eller nedgravede affaldsbeholdere 

fremfor minicontainere på hjul?  
 Har I egne aftaler om afhentning af genanvendeligt affald, som skal opsiges? 
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 Hvis I i øjeblikket har affaldskuber til genanvendeligt affald, som I gerne vil beholde, skal vi have 

besked om dette.   

 

Individuelle affaldsbeholder 

Ønsker I individuelle beholdere til hver husstand i stedet for fælles beholdere, skal I meddele os 

dette. Det er dog vigtigt, at placering af de individuelle beholdere stadig lever op til kravene for 

adgangsforhold. Der gælder de samme krav til adgangsforhold for individuelle beholdere som fælles 

beholdere.  

 

De individuelle beholdere bliver først udrullet i starten af 2020, og der er tale om to stk. 240-liters 

beholdere hver inddelt i to rum. Herudover bliver det muligt at få endnu en beholder til pap. I fald, at 

I vælger individuelle beholdere, får I mere information om dette senere.  

 

Problemer med placering?  

Hvis I, efter at have undersøgt forholdene, har problemer med at leve op til kravene i 

vejledningerne, kan I kontakte kommunens affaldssektion på sorter@rudersdal.dk. Her har I 

mulighed for at få vejledning. For at kunne hjælpe jer bedst muligt, skal I indsende en tegning af de 

mulige placeringer, I har. Se vejledning for tegning på 

https://www.rudersdal.dk/infosider/situationstegning. 

 

 

Mere information om ordningen 

Yderligere information om den nye affaldsordning på www.rudersdal.dk/sorter. 

 

Med venlig hilsen 

 

Natur, Park og Miljø 

Rudersdal Kommune 

 

  
 

  

https://www.rudersdal.dk/infosider/situationstegning
http://www.rudersdal.dk/sorter
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Bilag 1 – Affaldsbeholdere til XX 
 

Skemaet nedenfor angiver, hvor mange affaldsbeholdere/minicontainere og hvor meget kapacitet, vi 

forventer, I har brug for.  

 

Antal boligenheder:  

x 

 

Antal beholdere: 

Papir Pap Glas Metal Plast 

Antal 
Beholder 

(liter) 
Antal 

Beholder 
(liter) 

Antal 
Beholder 

(liter) 
Antal 

Beholder 
(liter) 

Antal 
Beholder 

(liter) 

X X X X X X X X X X 

 
Vent med at bygge/udvide  
Vi anbefaler generelt, at I venter med at bygge/udvide affaldsskure, til ordningen har kørt i noget tid. 
Det er muligt, at der skal justeres på antallet af beholdere i vores forslag, og derfor er det en skam 
at have bygget for småt eller for stort. En midlertidig løsning/placering vil være en god idé. Dog skal 
kravene til placering stadig overholdes.  

 
Nedgravede affaldsbeholdere 
I stedet for minicontainere kan I vælge at etablere enten helt eller delvist nedgravede 
affaldsbeholdere, hvor affaldet opbevares i beholdere under jorden og dermed fylder mindre over 
jorden. Vi anbefaler det kun til større bebyggelser (minimum 50-60 boligenheder), og hvor der er 
pladsmangel. En række praktiske forhold som placering og krav til tilkørselsvej skal være opfyldt, 
inden man etablerer nedgravede affaldsbeholdere, og kommunen skal godkende projektet, inden I 
går i gang. 
 
I skal selv afholde udgifterne til indkøb, etablering, drift og vedligehold af nedgravede 
affaldsbeholdere. Der findes forskellige leverandører men løsningen er relativt omkostningstung, så 
undersøg markedet først. Kommunen giver et tilskud til indkøbet på ca. 1000 kr. pr. 
beboelsesenhed, hvis anlægget etableres til ordningens opstart (efterår 2019). 
 

Affaldskuber  

Et andet alternativ er affaldskuber, som kan være en mulighed, hvis der f.eks. er problemer med at 

leve op til kravene for placering af minicontainere. Også for affaldskuber afholder I selv udgifterne til 

indkøb, etablering, drift og vedligehold, men der ydes lignende tilskud som til nedgravede 

affaldsbeholdere.   

 

Overvej desuden om I ønsker at beholde nuværende kuber til glas/papir. I så fald skal ovenstående 

forslag tilpasses. 
 

Ændringer til restaffald 

Når beboerne begynder at sortere mere affald vil der komme mindre affaldsmængder i 

restaffaldsbeholderne. I den forbindelse er det en god idé at reducere i kapaciteten til restaffald. 

Dette vil spare jer for de udgifter, der er forbundet med at have halvfyldte restaffaldsbeholdere 

stående. 

 

Det er jeres eget ansvar at reducere i kapaciteten til restaffald. Ændringerne foretages via 

selvbetjeningsløsningen på www.rudersdal.dk/affald. 

http://www.rudersdal.dk/affald

