
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x. dato 2019 

 

Åbningstid 

Mandag-tirsdag kl. 10-15 

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-11 

 

  

Du får snart flere affaldsbeholdere til sortering af affald 

 

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 ressourcestra-

tegi.  

 

Vi er ved at forberede udrulningen af beholdere til den nye ordning. I den 

forbindelse er vi nået til de rækkehuse, der i dag har eget affaldsstativ, 

heriblandt dit.    

 

To nye affaldsbeholdere på hjul 

Vi har vurderet, at din adresse kan leve op til de placerings- og ad-

gangskrav, der stilles til de nye beholdere. Derfor får du leveret to todel-

te affaldsbeholdere på hver 240 liter til sortering af plast/papir og 

glas/metal. Beholdere til sortering tæt ved boligen sikrer mere sorteret 

affald.  Du kan læse mere om beholderne på www.rudersdal.dk/sorter 

under spørgsmål og svar, hvor du også kan se billeder. 

 

Hvis du vil have mulighed for også at komme af med dit pap tæt på boli-

gen, vil der blive mulighed for at tilvælge en papbeholder. Man skal sor-

tere pap til genanvendelse, uanset om der tilvælges en papbeholder 

eller ej, og du kan derfor slippe for ture til genbrugspladsen, hvis du har 

egen beholder. 

 

Levering af beholdere og opstart af ordningen i parcel- og rækkehusom-

råder vil løbende foregå fra primo 2020 til efteråret 2020. Den nærme-

re dato for udrulning og opstart af ordningen til din bolig, samt mere in-

formation om den nye ordning, vil I få tilsendt senere.  

«Navn» 
«Adresse» 
«Postnr» «By» 
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Muligheder for placering af beholderne  

Du har flere muligheder for at placere de nye beholdere på grunden:  

 

1. Rul beholderen frem på tømmedag: Stil de nye beholdere, hvor 

du vil, og rul dem frem til der hvor skraldebilen holder på tømme-

dagen. Vi tilbyder en sms-løsning, så du ved, hvornår den enkel-

te beholder bliver tømt. 

2. Find egnet placering på grunden: Hvis du ønsker, at skralde-

manden skal gå ind på din grund for at hente beholderne, er der 

en række krav til placeringen, som skal sikre et godt arbejdsmiljø 

for skraldemændene. Orientér dig i kravene på 

www.rudersdal.dk/sorter i vores affaldsregulativ eller i vejlednin-

gerne til placering. 

3. Afmeld beholderne: Der er sorteringspligt for alle borgere. Der 

bliver dog mulighed for at afmelde de nye beholdere. I så fald 

skal det sorterede affald afleveres på kommunens genbrugssta-

tioner i stedet. Der skal stadig betales fuldt affaldsgebyr.  

 

Rudersdal Kommune vurderer ikke, at det er relevant med en fælles 

løsning i jeres område. Vi stiller en række krav til etablering, som man 

skal orientere sig i først. Kravene finder I på denne side: 

www.rudersdal.dk/krav-til-faelles-affaldsloesning. 
 

I vil senere få mere information om den nye sorteringsordning, ligesom I 

kan læse mere på www.rudersdal.dk/sorter, hvor vi løbende informerer 

om projektet.  

  

Med venlig hilsen 

 

Teknik og Miljø 

Rudersdal Kommune 
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