
  Din nye
affaldsordning 
Etageejendomme og rækkehuse med fælles beholdere 



 

Sammen om genbrug 
I Rudersdal Kommune ønsker vi at tage ansvar og være 
med til at bevare de værdifulde ressourcer i affaldet. Der-
for udvider vi vores affaldsordning, så alle borgere nu får 
beholdere til det genanvendelige affald: papir, pap, plast, 
metal og glas. Det betyder, at du fremover skal sortere dit 
affald og lægge det i separate beholdere udenfor. 

En stor del af vores affald består af emballage eller papir, 
som kan genanvendes, samt madaffald. De nye affalds-
beholdere er første skridt mod mere genanvendelse. 
Inden for de kommende år forventer vi at tage det næste 
skridt og indføre indsamling af madaffald. 

Når du har sorteret affaldet, sørger vi for, at affaldet bliver 
samlet ind og holdt adskilt hele vejen til behandlings-
anlæggene. På den måde kan vi genanvende ressourcerne 
i affaldet og mindske belastningen af miljøet. 

I Rudersdal Kommune lægger vi vægt på samarbejde 
med vores nabokommuner. Den nye sorteringsordning er 
derfor blevet til i et samarbejde med Allerød Kommune og 
Hørsholm Kommune. 

Tak, fordi du sorterer dit affald. 

Jens Ive, Borgmester 
Rudersdal Kommune 
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Sådan ser indholdet af din 
skraldespand ud 

15% 
Bleer, mælkekartoner 
og pizzabakker bræn 
des og bliver til energi. 

23% 
Papir kan gen-

anvendes til nyt papir 
op til syv gange. Pap 
kan blive til nyt pap. 

3% 
Porcelæn, keramik 
og andet, som ikke 
kan brændes, kan 
forurene det gen-

anvendelige affald. 

3% 
Metal som dåser, 

kapsler og foliebakker 
smeltes om og bliver 

til nye produkter. 

41% 
Madaffald kan blive til 
biogas og gødning til 

markerne. 

2% 
Glas og flasker 

smeltes om og bliver 
til nyt glas. 

Kilde: Miljøstyrelsen (2013) 

12% 
Plastikflasker, bøtter 

og poser kan indgå 
i nye produkter af 

plastik. 

1% 
Elektronik, batterier 
og kemikalier skal til 
specialbehandling. 

4 



Derfor sorterer vi 
Hver eneste dansker smider hvert år ca. 790 kg affald ud, og 
over halvdelen lander i beholderen til restaffald. Rudersdal 
Kommune har en målsætning om, at 50 % af affaldet i kommu-
nen senest i 2022 skal sendes til genanvendelse. 

Størstedelen af dit affald kan genanvendes, hvis det bliver sor-
teret fra. For genanvendeligt affald som plast, metal, glas, papir 
og pap kan det miljømæssigt bedst betale sig at genanvende 
det, så det kan indgå i produktionen af nye produkter. På den 
måde erstatter vi nye ressourcer og mindsker det energiforbrug, 
der er forbundet med at producere nyt. 

Når vi inden for få år tager det næste skridt og begynder at sor-
tere madaffaldet, vil vi komme endnu tættere på vores ambition 
om at genanvende 50 % af affaldet. 

Din nye affaldsordning    5 



 

 

Nye genbrugsvaner 
Hvis affaldet skal genanvendes, er det vigtigt, at 
det er sorteret rigtigt. 

Her er nogle ting, du skal 
være opmærksom på: 
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Skil affaldet ad, 
hvis du kan 

Hvis affaldet består af flere 
slags materialer – fx en 
vinboks af pap med plastik 
håndtag og pose indeni 
– skal du skille det ad og 
lægge det i hver sin behol 
der. Og plastik skal tages af 
magasiner, før de smides i 
papirbeholderen. 

Tag låget af 

Låg af metal og plastik skal 
tages af og lægges i 
beholderne til hhv. metal og 
plastik. 
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Hvad er der mest af? 

Skal du smide noget ud, 
som består af flere typer 
materialer, der ikke kan 
skilles ad, skal du vurdere, 
hvilket materiale der er 
mest af, og lægge affaldet 
i den pågældende affalds 
beholder. En køkkensaks af 
metal med plastikhåndtag 
hører fx til i metal. 
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Sammensatte materialer 

Noget affald – fx mælke 
kartoner og chipsposer – er 
lavet af et materiale, som 
kan ligne hhv. papir eller 
metal. Det er dog sam 
mensat af flere forskellige 
materialer, som ikke kan 
skilles ad. Det skal derfor i 
beholderen til restaffald, da 
det ikke kan genanvendes. 

Tøm emballager for madrester 

Tøm metal , plast  og glasemballager for madrester. Skrab fx 
rester af syltetøj ud af glasset og skyl evt. med koldt vand. 

Du skal ikke bruge varmt vand eller sæbe for at få emballagen 
ren – så går miljøgevinsten tabt. Er der meget madaffald i em-
ballagen, som er umuligt at få ud, skal du hellere lægge det i 
beholderen til restaffald. 
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 Indret dig med 
indendørs sortering 
Alle hjem er indrettet individuelt. Derfor er det helt op 
til dig, hvordan du vil sortere derhjemme. Jo lettere det 
er at sortere affaldet, hvor det opstår, jo hurtigere bliver 
affaldssortering en del af den daglige rutine. 
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 Sådan håndterer 
vi affaldet 
Når du har sorteret dit affald i de forskellige beholdere, bliver 
det hentet af forskellige skraldebiler. Du vil derfor opleve, at der 
kommer flere forskellige skraldebiler i området, og på forskellige 
tidspunkter. 

Det genanvendelige affald bliver kørt til et anlæg, hvor det sam-
les sammen og sendes videre til genanvendelse. 

Restaffaldet køres til forbrændingsanlægget hos I/S Norfors i 
Hørsholm, hvor det bliver til el og varme. 
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Få mere at vide 
om affald og sortering 

Ef
te

rå
r/

20
19

 
Te

ks
t, 

ko
nc

ep
t o

g 
la

yo
ut

: P
N 

Ko
m

m
un

ik
at

io
n/

W
es

tr
in

g 
kb

h 

Få overblik på nettet 

På www.rudersdal.dk/affald kan du se: 

• Kommunens andre affaldsordninger 

• Adresser og åbningstider på kommunens 
genbrugspladser 

• Inspiration til indretning af indendørs 
sortering 

Spørg os 

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om 
affald og genbrug, kan du tale med den lokale 
vicevært eller affaldsansvarlige i din forening 
– eller du kan kontakte os. 

Telefon: 46 11 24 00 

Mail: tom@rudersdal.dk 
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Papiret er 100% genbrugspapir, 
som er FSC certificeret og 
EU Blomst certificeret. 

541-740 

mailto:tom@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk/affald



