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KRAV TIL ØGET GENANVENDELSE 

o EU-direktiver – bl.a. plast, madaffald, tekstiler og emballager er i 

fokus 

o National Ressourcestrategi - Mål om 50% genanvendelse (i dag 

ca. 20%) 

o Fælles løsning i Rudersdal, Allerød og Hørsholm fra 2019   





NYE  AFFALDSFRAKTIONER 

Primært enfamilieboliger 

Primært etageboliger 



2 x 2-KAMMERSYSTEM 
(parcel- og nogle rækkehuse) 

Beholdermål 
Bredde: 58 cm 

Dybde: 74 cm 

Højde: 110 cm 

Liter: 240 l.  

 

Afhentning 
Metal/glas: hver 8. uge 

Papir/plast: hver 3. uge 

 



Enfamiliebolig i Gentofte 

Enfamiliebolig i Gentofte 

Enfamiliebolig i Gentofte 



Enfamiliebolig i Gentofte 

o Nye beholdere afhentes fra 

standplads på grunden max 20 

meter fra skel 

 

o Borgerne kan få en sms, når 

beholderen skal tømmes  

 

o Mellem tømninger har borgeren 

mulighed for at stille beholderne 

hvor som helst på grunden 



1-KAMMERSYSTEM 
(etageboliger og nogle rækkehuse) 

Beholdertyper 
400-600 l. 

Storcontainere 

Nedgravede løsninger  

 

Afhentning 
Papir, pap og plast: hver 2. uge 

Metal og glas: hver 4. uge 

 



Eksempel på ø-drift i rækkehusområde 

Eksempel på ø-drift i etagebebyggelse 

Eksempel på ø-drift i etagebebyggelse 



Begge beholdere 

(standard) 

Papir/plast beholder 

Metal/glas beholder 

Ingen beholdere 

o Frivillighed for enfamiliehuse 

husstanden ift. antal beholdere på 

grunden 

o Frivillig pap-ordning for 

enfamilieboliger 

o Fleksibilitet for rækkehusområder 

ift. sorteringsløsninger 

o Dispensation for etageboliger 

 

 

 

 



PROCESSEN 

FREMADRETTET 
April/Maj 2018 Politisk behandling af udbudsform, 

tildelingskriterier og kravspecifikationer samt 

aftale mellem kommunerne i udbuddet. 

Maj 2018 Offentliggørelse af udbud 

Maj 2018 – November 2018 Forhandling, evaluering af tilbud, orientering, 

stand still og aftaleindgåelse 

December 2018 Politisk orientering om vinder af udbud 

November 2018 – September 2019 Leverandørens klargøring - produktion af 

nye biler og beholdere (6-12 mdr.) 

September 2019 Udrulning påbegyndes  



FORVENTET GENANVENDELSE 

• Baseret på indsamlet mængder i forsøg, erfaringstal fra 

Gentofte, som er vurderet ift. potentiale og effektivitet 

 

• Den gennemsnitlige genanvendelsesprocent forventes 

at stige fra 20 % til 28 % 

 

• Affaldsløsningen forventes at flytte godt 5.300 tons fra 

forbrænding til genanvendelse  

 



o Sortering af organisk affald skal vurderes og 

implementeres efterfølgende – hvornår? 

o Der skal findes særlige løsninger ved 

rækkehuse og etageboliger 

o Det bliver muligt at framelde spande, men 

gebyret er obligatorisk 

o Positive erfaringer fra forsøg og fra andre 

kommuner. Borgerne vil gerne sortere deres 

affald!  

 

o   

 

 

 ORGANISK  PAP 


