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Ny ordning for madaffald 1. oktober 2020 i Herlev Kommune

VIGTIG INFORMATION TIL DEN AFFALDSANSVARLIGE
Fra 1. oktober 2020 skal alle sortere madaffald fra til genanvendelse i Herlev Kommune. I 
etageejendomme og ejendomme med fælles beholdere bliver der i første halvdel af oktober 
leveret nye affaldsbeholdere til sortering af madaffald. Beholderne er et supplement til jeres 
nuværende affaldsbeholdere. 

Nye beholdere til madaffald
I vil få leveret nye affaldsbeholdere til madaffald i løbet oktober 2020, og I kan tage dem 
i brug med det samme. Vi begynder at hente madaffaldet fra 1. oktober. Vi forventer, at I 
kan finde tømmedage på Renoweb i løbet af september.

Hvilke og hvor mange beholdere til madaffald får I?
I skemaet kan I se, hvilken beholdertype I vil modtage og vores forslag til antal beholdere til 
lige præcis jeres boligforening. 

I dag har I   standpladser. Der skal stå en beholder til madaffald ved siden af restaf-
fald på alle standpladser.

Liter Mål 
(mm)

Volumenbehov pr. 
husstand ved tøm-
ning hver uge

Jeres ejendom på 

vil modtage:

140 H: 1100
B: 555
D: 450

11 liter

Antal 140 liters beholdere:

400 H: 1145
B: 820
D: 780

Antal 400 liters beholdere: 

140
liter

400
liter

Vigtige datoer
20. maj 2020 – skal I senest melde tilbage, hvis I har ændringer til vores beholderforslag.
20. maj 2020 – skal I senest melde tilbage, hvor vi skal levere beholderne, samt oplyse en
kontaktperson ved levering. Sendes til affald@herlev.dk

mailto:affald@herlev.dk
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Har I ændringer til forslaget?
Vi beregner jeres behov ud fra ovenstående 
skema. Hvis I har spørgsmål til vores vurde-
ring, så kontakt os hurtigst muligt.

Hører vi ikke noget fra jer inden den 20. maj 
2020, modtager I det antal beholdere, som 
vi har vurderet, at I har behov for. Oplever I 
efterfølgende, at kapaciteten ikke passer, så 
kontakt affaldsteamet.

Frist for ændringer af antal 
beholdere til madaffald
Jeres frist for ændringer af antal beholdere 
til madaffald er den 20. maj 2020, da vi skal 
bestille beholderne. 

Hvornår får I leveret de nye 
beholdere?
I modtager beholderne i oktober 2020. I 
vil få besked om dato for levering ca. 1-2 
uger inden vi leverer beholderne. Vi leverer 
beholderne til den kontaktperson, som I har 
oplyst os om inden 20. maj 2020. 

Hvordan skal I forberede jer?
Der hvor I har restaffald i dag, skal der også 
være mulighed for at sortere madaffald. I 
forbindelse med opstilling af de nye affalds-
beholdere er det en god idé at overveje, 
om I har brug for at etablere eller ændre 
på standpladser og adgangsveje. I finder 
en vejledning til adgangsveje og gode råd 
til indretning af standpladser i vedhæftede 
bilag.

Information til beboerne
For jeres beboere vil det være nyt at sortere 
madaffald. Alle beboere vil modtage en lille 
grøn spand og poser til madaffaldet, som 
kan bruges i køkkenet. Beboerne vil samti-
dig modtage en sorteringsvejledning med 
grundig information om, hvilket affald de 
må lægge i den enkelte beholder.

Vi leverer også et lille hæfte med inspirati-
on til, hvordan man nemt kan indrette sig 
med (mere) sortering inden døre. Det er 
selvfølgelig op til beboerne selv at indrette 
sig, så det passer hos dem. Vi leverer sorte-
ringsvejledningerne, den lille grønne spand 
og poser sammen med de nye affaldsbehol-
dere til jeres kontaktperson, og vi håber, 
at I vil hjælpe os med at dele dem rundt til 
beboerne i jeres ejendom.

På de nye affaldsbeholdere til madaffald er 
der påsat et klistermærke med piktogram 
og navn på affaldstypen, så beboerne let 
kan se, hvilken beholder der er til madaf-
fald.

Behov for mere information om 
beholderne til madaffald?
For yderligere information om den nye 
affaldsordning er I velkomne til at kontakte 
os. 

Center for Teknik og Miljø
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

T: 44 52 64 43
M: affald@herlev.dk
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AT-forhold

Krav til standplads og adgangsvej

• Indgange/udgange skal som 
minimum være 1,2 m brede.

• Der skal som minimum være en 
frihøjde på 2,1 m.

• Der må ikke være trin eller 
stigning over 10 %. 

• Eventuelle låger skal kunne stå 
åbne.

• Opsamlingsstedet skal være godt 
belyst.

• Afstanden fra, hvor 
skraldebilen holder til 
standpladsen skal 
være så kort som 
muligt og maks. 
50 m. 

Vær opmærksom på disse krav, når renovatøren skal tømme beholderne

• Om vinteren skal adgangsvejen være ryddet for sne og saltet/gruset.

• Der må ikke være forhindringer for renovationsmedarbejderen, fx blokerende cykler 
eller andet.

• Beholderne skal kunne lukkes. Hvis vi gentagne gange bliver meddelt, at der er 
overfyldninger, kan vi tilmelde jer materiel med forudgående varsel.

• Har I nedgravede beholdere, skal I være opmærksomme på, at renovatøren skal have 
plads og frihøjde til at kunne tømme dem.

Definitioner – standplads og adgangsvej
Standplads: Det areal, hvor den enkelte affaldsbeholder er placeret ved ejendommen.  
Adgangsvej: Hele vejen fra standpladsen og hen til, hvor renovationsbilen holder. Dvs. den 
vej renovationsarbejderne skal transportere affaldet fra standplads til renovationsbil. 



Herlev Bygade 90 • 2730 Herlev

SIDE 4 AF 4

Et pænt og overskueligt affaldsområde 
højner beboernes lyst til at sortere. Hjælp 
beboerne på vej med skilte ved beholderne, 
så de nemt kan se, hvilke beholdere de skal 
bruge. I forbindelse med den nye ordning 
er der udarbejdet nye gratis skilte, som I 
kommer til at kunne bestille på en web-
shop. 

Placér affaldet i skyggen, så minimerer I 
risikoen for lugtgener.

Placér affaldsbeholderne, hvor beboerne 
færdes. Beboerne sorterer bedre, når det 
er nemt for dem at komme af med deres 
affald. Derfor skal affaldsbeholderne gerne 
være placeret på denne rute – fx på vej ud 
til bil eller cykel. 

Placering af affaldsfraktionerne. Placér så 
vidt muligt beholderne til de forskellige 
typer affald samlet – fx på en ”affalds-ø”. 
Så ved beboerne, at de kan sortere og af-
levere affald ét samlet sted, og det gør det 
lettere for renovatøren at hente affaldet. 
Placér beholderne til restaffald forrest. Så er 
risikoen for, at der kommer restaffald i be-
holderne til genanvendeligt affald nemlig 
mindre.

Gode råd til indretning af affaldsområde

De gode råd gælder for alle affaldstyperne. 


	Antal standpladser: 7
	Adresse:  106 husstande
	140L beholdere: 2
	400L beholdere: 5


