Affaldsordninger 2018 - Oversigt

En-familiehusstande, by og land
En-familiehusstande, herunder række-, kæde- og dobbelthuse, helårsbeboelser i sommerhusområder, husstande i det åbne land samt
stuehuse til landbrug og mindre samlede bebyggelser med individuelle affaldsløsninger:
Standardpakke:
Beholder:
Årlige tømninger
2-kammer 240 l bio/rest beholder
32A
2-kammer 240 l genbrugsbeholder
13
Placering:
Afhentes og returneres på standplads, max 20 meter inde på egen
grund.
Øvrigt:
Batterier og småt elektronik kan placeres på låg af genbrugsbeholder i
klare poser.
Tilvalg:
 Ugetømning hele året af bio/rest beholder
 Ekstra genbrugsbeholder
 180 l til bio/restB

ATømmes

hver 14. dag samt hver uge fra uge 23 til 34 (sommertømning)

BForbeholdt

enlige/husstande med små mængder affald – til nedsat gebyr. Da

ordningen kan vise sig at blive uforholdsmæssig dyr, vil ordningen blive
medtaget som option i udbud, hvorefter der træffes endelig beslutning.

Dispensation:
181 enfamiliehusstande har pt. dispensation, hvor anvendelse af beholdere ikke er mulig. De anvender 110 l. sæk med ugetømning til
deres dagrenovation. De vil fremover få en 110 l sæk til dagrenovation/restaffald og tilvalgsmulighed af en 60 l sæk til bioaffald.
Genanvendeligt affald henvises til genbrugspladser/kuber.
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Sommerhuse
Sommerhuse beliggende i sommerhusområder.
Standardpakke:
Beholder:
Årlige tømninger
2-kammer 240 l bio/rest beholder
251
2-kammer 240 l genbrugsbeholder
102
Placering:
Afhentes og returneres på standplads, max 20 meter inde på egen
grund.
Øvrigt:
Batterier og småt elektronik kan placeres på låg af genbrugsbeholder i
klare poser.
Tilvalg:
 Ugetømning/14. dags tømning hele året af bio/rest beholder
 Ekstra genbrugsbeholder
 Helårstømning (13 gange) af genbrugsbeholder
 180 l. til bio/rest3

1Tømmes

hver 14. dag i april, maj og september, hver uge fra uge 23 til 34

(sommertømning) samt 1 gang/md i vinterhalvåret
2Tømmes

hver 4. uge i sommerhalvåret og hver 8. uge i vinterhalvåret

3Forbeholdt

enlige/husstande med små mængder affald – til nedsat gebyr. Da

ordningen kan vise sig at blive uforholdsmæssig dyr, vil ordningen blive
medtaget som option i udbud, hvorefter der træffes endelig beslutning.

Alternativ:
I enkelte sommerhusområder er der særlige udfordringer i forhold til at komme rundt med større 2-kammer skraldebiler. I områder hvor
tømning i 2-kammer system ikke kan lade sig gøre, kan administrationen, i dialog med de enkelte grundejerforeninger, dispenserer for
henteordning i 2-kammer systemet. I disse områder vil det være grundejerforeningens opgave, at finde egnede lokaliteter til at placere
fælles materiel til bringeordning af de forskellige affaldsfraktioner.
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Samlede bebyggelser med fælles renovation
Etageboliger, række- og kædehuse med fælles affaldsløsninger:
Standardpakke:
Beholder:
Minicontainer/beholder til bioaffald
Minicontainer til restaffald
Minicontainere til papir/pap
Minicontainer til plast/metal/glas
Øvrigt:
Batterier i batteribokse

Årlige tømninger
52
52
13
13

Tilvalg:
 2 gange ugentligt tømning af bio/rest beholder ved pladsmangel
 Nedgravede affaldssystemer på 3 m3 eller 5 m3
 26 årlige tømninger af beholdere til genanvendeligt affald
 2-kammer minicontainere

Beholdervolumen
Affaldssystemet aftales i dialog med det enkelte boligselskab/ejerforening, hvor udformning af system afhænger af forskellige parametre,
såsom antallet af beboere, affaldsmængder og afstand til materiel.
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