
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 2019 

 

Åbningstid 

Mandag-tirsdag kl. 10-15 

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-11 

 

Til alle flerboligbyggerier i Rudersdal Kommune 

 

 

 

 

De nye affaldsbeholdere kommer fra september 

 

Rudersdal Kommune igangsætter en ny sorteringsordning, som betyder 

at alle borgere får mulighed for at sortere papir, plast, glas, metal og pap 

ved husstanden. Med den nye ordning kan vi sikre bedre genanvendelse 

af vores ressourcer, da vi inden 2022 skal sende mindst 50 % af vores 

husholdningsaffald til genanvendelse ifølge den nationale 

ressourcestrategi. 

 

I december 2018 modtog I et brev fra os med oplysning om antal og 

størrelse af beholdere til jeres bebyggelse, og beholderne er nu ved at 

blive produceret.  

 

Der er ca. 2.300 beholdere, der skal køres ud til foreningerne i hele 

kommunen, og det kommer derfor til at tage noget tid. De første 

beholdere bliver kørt ud den 16. september 2019, og det vil tage 

omkring en måned, før alle beholdere er leveret. 

 

Er du den affaldsansvarlige i bebyggelsen? 

Kommunen og renovatøren skal have mulighed for at kontakte en 

affaldsansvarlig i foreningen, hvis der opstår tvivl om, hvor beholderne 

skal leveres. Den affaldsansvarlige skal helst være en person, der 

kommer jævnligt i foreningen. Derfor beder vi dig om at gå ind på vores 

hjemmeside og indtaste kontaktoplysninger på den affaldsansvarlige: 

https://www.rudersdal.dk/indhold/jeres-kontaktoplysninger 

 

Du er også velkommen til at sende kontaktoplysningerne til 

sorter@rudersdal.dk (navn, titel/funktion, email, telefonnummer, 

foreningsnavn og ejendomsadresse).  

 

Hvornår kommer beholderne til min bebyggelse? 

Vi er i samarbejde med vores renovatør City Container ved at planlægge 

udrulningen i detaljer. Vi giver jer besked sidst i august 2019 om, hvilken 

dag vi forventer at levere beholderne til din forening.  Udrulningen af 

beholderne er en stor logistisk opgave, og derfor kan datoen for levering 

i nogle tilfælde afvige. 

https://www.rudersdal.dk/indhold/jeres-kontaktoplysninger
mailto:sorter@rudersdal.dk


 

 

2/3 

 

Alle beholderne bliver leveret samlet til hovedadressen/ 

moderejendommen i foreningen. Herfra skal I selv sørge for at fordele 

beholderne til de steder, hvor beholderne skal stå (standpladser). Hvis I 

ikke allerede ved, hvor standpladserne skal være, skal I afklare det 

inden leveringen. Der vil gå 14 dage fra beholderne er leveret, til de 

tømmes første gang. Dog vil metalbeholderne først blive tømt efter 4 

uger. 

 

Hvor skal beholderne stå? 

Placeringen af standpladserne (midlertidige og permanente) skal 

registreres i vores system, så renovatøren ved, hvor de skal hente 

beholderne. 

 

Vi opfordrer derfor til, at du sender antallet og de nøjagtige placeringer 

af standpladserne til os på sorter@rudersdal.dk hurtigst muligt. 

Placeringen kan angives som en adresse, beskrivelse, indtegning på et 

kort eller koordinater. Brug gerne kommunens kortsystem: 

https://www.rudersdal.dk/kort. 

 

Mangler du stadig oplysninger? 

I august modtager alle affaldsansvarlige en ”Affalds- og 

sorteringsvejledning” på papir, som indeholder oplysninger om alle de 

praktiske forhold ved de nye beholdere. Fx hvordan du bestiller ekstra 

tømninger, vejledning til sortering af affald, adgangsforhold og meget 

andet. Du får også mulighed for at tilmelde en SMS-ordning, så du 

modtager en SMS inden beholderne bliver tømt. 

 

Beholderne bliver leveret med sorteringsvejledninger til uddeling til alle 

beboerne, så de bliver klædt på til at sortere så godt som muligt. På 

vores hjemmeside bliver det også muligt at hente piktogrammer til 

ophæng ved beholderne, ligesom der kan hentes plakater til opgangene 

og fællesarealer.  

 
Husk, du kan altid finde tømmedage og affaldsordninger for jeres 
forening ved at gå ind på vores hjemmeside: 
www.rudersdal.dk/service/husholdningsaffald 

 
  

mailto:sorter@rudersdal.dk
https://www.rudersdal.dk/kort
https://www.rudersdal.dk/service/husholdningsaffald
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I kan læse mere om udrulningen på www.rudersdal.dk/sorter, hvor vi 

løbende informerer om projektet.  

 

Med venlig hilsen 

 

Natur, Park og Miljø 

Rudersdal Kommune 

 

 

  

 

 
 

http://www.rudersdal.dk/sorter

