NYE AFFALDSBEHOLDERE I 2020
I løbet af 2020 ændrer vi affalds
ordningen for dig, som bor i villa/
rækkehus. Det sker som led i vores
ambition om at sende mere affald videre
til genanvendelse, så de værdifulde
materialer kan blive brugt i fremstillingen
af nye produkter.

I praksis betyder det, at du får nye
affaldsbeholdere, så du kan sortere plast,
papir, glas, metal og pap hjemme hos
dig selv. På sigt får du også mulighed
for at sortere madaffald fra. De nye
affaldsbeholdere er et supplement til din
nuværende beholder eller dit sækkestativ
til restaffald.
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Hvor mange
beholdere får du?
Du får leveret to opdelte 240 liters beholdere på hjul til
henholdsvis plast/papir og glas/metal. Derudover har
du mulighed for at få en ekstra beholder på hjul til pap.

Du får automatisk disse to beholdere

112 cm

73 cm

Beholder til pap

112 cm

112 cm

58 cm

Ekstra mulighed:

73 cm

58 cm

58 cm

73 cm

En 240 liters beholder med to
separate rum til plast og papir

En 240 liters beholder med to
separate rum til glas og metal

En 240 liters beholder til pap

Tømmes hver 3. uge

Tømmes hver 8. uge

Tømmes hver 4. uge
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Krav til standplads og adgangsvej
Er din adgangsvej klar til de nye
beholdere?

Skraldemanden henter dine nye beholdere op til 20
meter inde på din grund og kører dem tilbage igen, når
de er tømt. Det er vigtigt, at det er sikkert for skralde
manden at håndtere beholderne.

Standplads (der hvor beholderne står) og adgangsvej
skal leve op til kommunens regulativ for hushold
ningsaffald. På den måde sikrer vi de bedste arbejds
betingelser for skraldemanden.
Her kan du se de vigtigste krav til standplads og ad
gangsvej.

1.

Affaldsbeholderne skal stå på et fast og jævnt
underlag

5.

Der må max. være 20 meter fra vejskel hen til
beholderne

2.

Der skal være plads til, at skraldemanden uhindret
kan trække den enkelte beholder ud uden at flytte de
andre beholdere

6.

Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred

7.

Buske og træer skal beskæres, så der er en frihøjde
på min. 2,20 meter på adgangsvejen

8.

Lågen skal kunne stå åben af sig selv

9.

Der skal være lys på adgangsvejen, når beholderne
skal tømmes

3.

Adgangsvejen hen til beholderne skal være jævn,
plan og kørefast (fx fliser, beton, asfalt eller lign.)

4.

Der må ikke være trin, trapper eller væsentlige stig
ninger på adgangsvejen.

Du kan læse mere om kravene til standpladsen og adgangsvejen i kommunens regulativ for husholdningsaffald
på www.rudersdal.dk/affald
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Ekstra fokus på underlaget og adgangsvejen
Herunder er eksempler, der ikke lever op til kravene.
Find mere information på kommunens hjemmeside.

Arbejdstilsynet stiller krav til underlaget på adgangs
vejen, for at skraldemanden kan håndtere de mange
beholdere hver dag.

Trin og stigninger

Græs

Grus og perlesten

Der må ikke være trin og større
stigninger, hvor skraldemanden skal
køre med beholderne.

Græs er for ujævnt og for blødt til,
at skraldemanden ubesværet kan
køre beholderne frem og tilbage.

Løst grus, perlesten og skærver gør
det vanskeligt for skraldemanden
at køre beholderne frem og tilbage.

Ujævne fliser og brosten

For smal eller blokeret adgangsvej

Meget ujævne fliser og brosten gør
det vanskeligt at køre med behol
derne. Samtidig risikerer skralde
manden at snuble.

Sørg for at biler, cykler, hække mm. ikke spærrer for
adgangsvejen. Beholdernes bredde betyder, at vejen
skal være mindst 1 meter i bredden, for at skralde
manden kan køre med beholderne.

Hvor stiller du
beholderne?
Mellem tømningerne er du velkommen til at stille behol
derne, hvor du ønsker. Bare du kører dem frem til et sted,
der lever op til kravene til adgangsvejen, eller placerer
dem i vejskel inden kl. 06:00 på tømmedagen.
Du kan tilmelde dig en SMS-service, så du automatisk får
besked, inden den enkelte beholder tømmes.
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Områder med
stisystemer eller
koteletgrunde
Bor du i et område med stisystemer eller på en kotelet
grund, kan der være særlige forhold, du skal være op
mærksom på.
Ved koteletgrunde må beholderne stå max. 5 meter fra
koteletbenets slutning. Adgangsvejen via koteletbenet
skal fortsat leve op til øvrige krav og regler for adgangs
vejen.
Du kan finde mere information om stisystemer og
koteletgrunde via kommunens hjemmeside
www.rudersdal.dk/affald.

Råd og vejledning

Tilmeld dig SMS-service

Læs mere på www.rudersdal.dk/affald. Her
finder du også kommunens affaldsregulativ.

På www.rudersdal.dk/affald kan du tilmelde
dig vores SMS-service. Så får du besked, dagen
før vi tømmer din affaldsbeholder.

Du er også velkommen til at kontakte os på:
Teknik og Miljø
Natur, Park og Miljø
Mail: tom@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 24 00
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