Nye affaldsbeholdere til villaer og rækkehuse
I løbet af 2020 ændrer vi affaldsordningen for dig som bor i villa og rækkehus. Det sker som
led i vores ambition om at sende mere affald videre til genanvendelse, så værdifulde
materialer kan blive brugt i fremstillingen af nye produkter.
I praksis betyder det, at du får nye affaldsbeholdere, så du kan sortere det genanvendelige
affald hjemme hos dig selv. De nye beholdere er et supplement til din nuværende beholder
eller sækkestativ til restaffald.
Hvor mange beholdere får jeg?
Du får leveret to opdelte beholdere til henholdsvis papir & plast og glas & metal. Beholderne
er på hjul og rummer 240 liter. Derudover har du mulighed for at få en ekstra beholder til pap.
Målene på de todelte beholdere og på beholderen til pap, er de samme.

Tømmefrekvens
Tømmefrekvensen afhænger af typen af affald.
Affaldstype

Tømmefrekvens

Papir & plast

Hver 3. uge

Glas & metal

Hver 8. uge

Pap

Hver 4. uge

Restaffald

Hver uge
(uændret)

De nye beholdere er indeholdt i affaldsgebyret
Alle borgere kommer til at betale til den nye ordning via affaldsgebyret - men det er frivilligt,
om man vil benytte ordningen.
Ønsker du ikke beholdere ved husstanden, skal du i stedet aflevere dit sorterede
genanvendelige affald på genbrugspladsen.
Din nuværende beholder eller sækkestativ til restaffald bliver der ikke ændret ved. Det er kun
beholderne til genanvendeligt affald, som er nye.
Krav til standplads og adgangsvej
Skraldemanden henter dine nye affaldsbeholdere op til 20 meter på din grund og kører dem
tilbage igen, når de er tømt. Derfor er det vigtigt, at det er sikkert og nemt for skraldemanden
at håndtere beholderne.
Din adgangsvej og placeringen af beholderne skal leve op til kommunens regulativ for
husholdningsaffald. På den måde sikrer vi, at vi overholder reglerne i arbejdsmiljøloven og
sikrer de bedste arbejdsbetingelser for skraldemanden.
Her er de vigtigste krav til adgangsvej og standplads:









Affaldsbeholdere skal stå på et fast og jævnt underlag.
Vejen hen til beholderne skal være jævn, plan og kørefast (fx fliser, beton, asfalt eller
lignende).
Der må ikke være større stigninger, trin eller trapper på adgangsvejen.
Der må maks. være 20 meter fra vejen hen til beholderne.
Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred.
Buske og træer må ikke hindre en frihøjde på 2,2 meter på adgangsvejen.
Lågen skal kunne stå åben af sig selv.
Adgangsvej og standplads skal være oplyste.

Hvis ikke din adgangsvej lever op til kravene, er du velkommen til at stille dine beholdere
hvor du ønsker mellem tømningerne. Så længe du sørger for at køre dem frem til vejskel
inden kl. 6 på tømmedagen.
Du kan tilmelde dig sms-service, så du automatisk får besked dagen før beholderne bliver
tømt.

Råd og vejledning
Du kan læse mere på www.rudersdal.dk/sorter
Du er velkommen til at kontakte os på:
Mail: tom@rudersdal.dk
Tlf.: 46 11 24 00

