Din nye
affaldsordning
Villaer og rækkehuse med beholdere ved husstanden

Sammen om genbrug
Vi skal værne om vores natur og skabe en udvikling, der
er ansvarlig for både Allerødborgeren i dag og for frem
tidige generationer. Det betyder blandt andet, at vi skal
være bedre til at genbruge og til at bevare de værdifulde
ressourcer i affaldet. Derfor udvides affaldsordningen, så
alle nu skal sortere deres affald og lægge det i separate
beholdere.
En stor del af vores affald fra husholdninger består af
emballage og papir, som kan genanvendes. De nye af
faldsbeholdere er første skridt mod mere genanvendelse.
Inden for de kommende år forventer vi at tage det næste
skridt og indføre indsamling af madaffald, så det også kan
genanvendes.
Når du har sorteret affaldet, bliver affaldet samlet ind og
holdt adskilt hele vejen til behandlingsanlæggene. Her
efter genanvendes det sorterede affald, hvilket mindsker
brugen af ressourcer.
Med Vision 2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen i
ryggen ønsker vi i Allerød Kommune at tage ansvar for en
grøn bæredygtig udvikling.
Tak, fordi du sorterer dit affald.

Karsten Längerich, Borgmester
Allerød Kommune
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Sådan ser indholdet af
en affaldspose typisk ud

15 %

Bleer, mælkekartoner
og pizzabakker bræn
des og bliver til energi.

3%

Madaffald kan blive til
biogas og gødning til
markerne.

23 %

Papir kan gen
anvendes til nyt papir
op til syv gange. Pap
kan blive til nyt pap.

12 %

Plastikflasker, -bøtter
og -poser kan indgå
i nye produkter af
plastik.

3%

Metal som dåser,
kapsler og foliebakker
smeltes om og bliver
til nye produkter.

Porcelæn, keramik
og andet, som ikke
kan brændes, kan
forurene det gen
anvendelige affald.

2%

1%

Glas og flasker
smeltes om og bliver
til nyt glas.
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41 %

Elektronik, batterier
og kemikalier skal til
specialbehandling.

Kilde: Miljøstyrelsen (2013)

Derfor sorterer vi
Allerød Kommune har en målsætning om, at 50 % af affaldet i kommu
nen senest i 2022 skal sendes til genanvendelse.
Hver eneste dansker smider hvert år ca. 790 kg affald ud, og over halv
delen lander i beholderen til restaffald. Størstedelen af dit affald kan
genanvendes, hvis det bliver sorteret fra.
Det kan miljømæssigt bedst betale sig at genanvende plast, papir, glas,
metal og pap, så det kan indgå i produktionen af nye produkter. På den
måde erstatter vi nye ressourcer og mindsker det energiforbrug, der er
forbundet med at producere nyt.
Restaffald er det affald, som er tilbage, når du har sorteret det gen
anvendelige affald fra. Du vil derfor formentlig opleve, at du fremover
har meget mindre restaffald.
Når vi inden for få år tager det næste skridt og begynder at sortere
madaffaldet fra, vil vi komme endnu tættere på vores ambition om at
genanvende 50 % af affaldet.

Din nye affaldsordning 5

Nye genbrugsvaner
Hvis affaldet skal genanvendes, er det vigtigt, at
det er sorteret rigtigt.

Her er nogle ting, du skal
være opmærksom på:
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1
Skil affaldet ad,
hvis du kan
Hvis affaldet består af flere
slags materialer – fx en
vinboks af pap med plastik
håndtag og pose indeni
– skal du skille det ad og
lægge det i hver sin behol
der. Og plastik skal tages af
magasiner, før de smides i
papirbeholderen.

4

3

Tag låget af

Hvad er der mest af?

Låg af metal og plastik skal
tages af og lægges i
beholderne til hhv. metal
og plastik. Dette gælder
også for plastflasker med
plastlåg.

Skal du smide noget ud,
som består af flere typer
materialer, du ikke selv kan
skille ad, skal du vurdere,
hvilket materiale der er
mest af, og lægge affaldet
i den pågældende affalds
beholder. En køkkensaks af
metal med plastikhåndtag
hører fx til i metal.
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Sammensatte materialer

Tøm emballager for madrester

Noget affald er sammensat
af flere materialer, der ikke
kan skilles ad på behand
lingsanlægget. Fx pap og
plast i mælkekartoner samt
metal og plast i chipsposer.
Disse typer affald kan ikke
genanvendes og skal derfor
i beholderen til restaffald.

Tøm metal-, plast- og glasemballager for madrester. Skrab fx
rester af syltetøj ud af glasset og skyl evt. med koldt vand.
Du skal ikke bruge varmt vand eller sæbe for at få emballagen
ren – så går miljøgevinsten tabt. Brug gerne opvaskevandet eller
vandet fra kartoflerne til at skylle emballagen. Er der meget mad
affald i emballagen, som er umuligt at få ud, skal du hellere lægge
det i beholderen til restaffald.
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Indret dig med
indendørs sortering
Alle hjem er indrettet individuelt. Derfor er det helt op
til dig, hvordan du vil sortere derhjemme. Jo lettere det
er at sortere affaldet, hvor det opstår, jo hurtigere bliver
affaldssortering en del af den daglige rutine. Find mere
inspiration til indendørs sorteringsløsninger på kommu
nens hjemmeside.
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Sådan håndterer
vi affaldet
Dine beholdere til hhv. plast/papir og glas/metal er delt i to rum,
og de tømmes af skraldebiler, som også har to rum. På den
måde holdes affaldet adskilt hele vejen til behandlingsanlægget.
Vi ændrer ikke ved din nuværende beholder eller dit sækkestativ
til restaffald. Restaffaldet køres til forbrændingsanlægget hos
I/S Norfors i Hørsholm, hvor det bliver til el og varme.
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Hvor stiller du dine beholdere?
Skraldemanden henter dine nye beholdere op til 5 meter inde på din grund og kører dem
tilbage igen, når de er tømt. Du kan få hentet dine beholdere op til 20 meter inde på din
grund mod et ekstra gebyr. I 2020 er dette gebyr 33 kr. pr. beholder/år.

De vigtigste
til til
adgangsvej
og standplads
De
vigtigstekrav
krav
adgangsvej
og standplads
• Underlaget skal være fast, jævnt og plant (fx
fliser, asfalt eller beton) og uden trapper eller
væsentlige stigninger.
• Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred og
der må max. være 5 meter fra vejskel hen til
beholderne.

• Buske og træer skal beskæres, så der er en
frihøjde på min. 2,20 meter på adgangsvejen,
og der må kun være én låge, som kan stå
åben af sig selv.

De vigtigste krav på tømmedagen
• På tømmedagen skal beholderne stå et sted,
der lever op til ovenstående krav. Alternativt
skal du køre dem frem til vejskel inden kl. 6.

• Der skal være lys på adgangsvejen, som skal
være ryddet for sne og is, og der må ikke
være løse hunde.

• Beholderen skal stå med håndtaget udad,
og der skal være fri adgang til den enkelte
beholder.

• Du må stille beholderne, hvor du ønsker,
mellem tømmedagene.

Læs mere om kravene til standpladsen og adgangsvejen i kommunens regulativ for husholdningsaffald på
www.alleroed.dk/borger/affald-og-genbrug
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Tilmeld dig
SMS-service
på kommunens
hjemmeside
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Batterier og småt
elektronik
– i en pose på låget af beholderen
eller stativet til restaffald
Batterier og elektronik består af materialer, som enten
kan genanvendes eller skal sendes til specialbehandling.
• Læg dine brugte batterier i en gennemsigtig plastikpose
og mindre elektroniske genstande (fx mobiltelefon,
cykellygter, computermus mv.) i en anden gennemsigtig
plastikpose. Placer poserne på låget af din affaldsbehol
der eller dit stativ til restaffald. Så tager skraldemanden
dem med.
• Plastikposen må max. være på fire liter, og den må ikke
fyldes mere, end at du kan slå knude på posen.
• Større elektronikgenstande (skærme, pc’er, printere, tv,
musikanlæg mv.) kan du aflevere på genbrugspladsen
eller via storskraldsordningen.
Læs mere om kommunens øvrige affaldsordninger på
www.alleroed.dk/borger/affald-og-genbrug.
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Spørgsmål til ordningen

• Tilmelde dig SMS-service, så du får besked, før
vi henter dit affald.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om
affald og genbrug, er du velkommen til at
kontakte os.

• Give os besked, hvis din beholder ikke er tømt.

Mail: renovation@alleroed.dk

• Ændre din affaldsordning.
• Læse mere om dine affaldsordninger, og om
hvad du gør, hvis du har ekstra meget (genan
vendeligt) affald.
• Få information om vask af beholdere.
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Papiret er 100% genbrugspapir,
som er FSC certificeret og
EU Blomst certificeret.

Sortering af affald
Scan koden og download
app’en Affaldsportal.

Genbrugsplads Allerød
Nordkranvej 10
3540 Lynge
Læs mere om genbrugspladsen på
Norfors’ hjemmeside www.norfors.dk

Du kan fortsat aflevere genbrugsting,
fx en sofa til Spildopmagerne.
Sæt genbrugstingene, hvor du plejer,
så bliver de hentet.
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På www.alleroed.dk/borger/affald-og-genbrug
kan du:
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Få mere at vide
om affald og sortering

