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Ny affaldsordning i UH

Fortsættelse af nuværende ordning med egne beholdere ved boligen

Tidsplan
2021/22: To ekstra beholdere: plast/papir + glas/metal. Beholder til Papir ændres til Pap. 
Sækkestativ bruges til Dagrenovation

● 2022: Sækkestativ erstattes af beholder til Restaffald/Madaffald  
● 2022?: Pose/boks/kasse til batterier og farligt affald eller genbrugsplads. Tekstil vil 

muligvis indgå i storskraldsordning.

Adgangsvej og standplads
(https://  fredensborgforsyning  .dk/MitAffald/nye-affaldsordning  )

● Underlaget skal være fast, jævnt og plant (fliser, asfalt eller beton) og uden trapper 
eller væsentlige stigninger.

● Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred og der må max. være 20 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 max. være én låge, som skal kunne stå åben af sig selv.

● Beholderen skal stå med håndtag og hjul udad, og der skal være fri adgang til den 
enkelte beholder.

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

● Du må stille beholderne, hvor du ønsker, mellem tømmedagene. På tømmedagen 
skal beholderne stå et sted, der lever op til ovenstående krav.
Særligt for grundejere med mere end 20 meter fra standplads til vejskel: Beholderen 
skal flyttes til en plads, som lever op til kravene senest kl 6 på tømmedagen

● Foreningen udarbejder fælles løsning for ‘rammer’ om beholderne som supplement 
til deklarationen.   
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Drift

● Grundejer er ansvarlig for sortering og renholdelse af beholdere og standpladser, 
således at der ikke opstår uhygiejniske forhold.

● Grundejeren har det fulde ansvar for beholdernes vedligeholdelse og renholdelse. 
Herunder pligt til, efter krav fra kommunen, at reparere eller udskifte disse, så de til 
stadighed er velegnede til deres formål.

● Tømning af beholderne: Pap hver 5. uge, Papir hver 3. uge, plast hver 3. uge, Glas 
hver 8. uge, Metal hver 8. uge. Forventet: 

Økonomi

● Obligatorisk affaldsordning:takst 2021: 2.891,72 kr. 
● Eventuel 



Skift til fælles ordning med sortering på fælles pladser

Tidsplan
● 2021/22: Etablering af minimum 5 pladser (se krav til fællesordning)
● 2022: Opstart af sortering: Pap, Papir, Plast, Glas, Metal, Drikke- og 

fødevarekartoner, Restaffald
● 2023: Sortering af madaffald, Farligt affald, Tekstilaffald. Endelig udfasning af 

afhentning af dagrenovation på de enkelte matrikler.

Krav til foreningen ved skift til fælles ordning
● Pladser må ikke placeres på kommunens arealer
● Pladser må ikke placeres mere end 80 meter fra en bolig
● 90 % af husstandene skal tilslutte sig ønsket om at ændre til fælles ordning 
● En affaldsansvarlig skal udpeges.

Krav til adgangsvej og standplads
(https://  fredensborgforsyning  .dk/MitAffald/nye-affaldsordning  )

● Underlaget skal være fast, jævnt og plant (fliser, asfalt eller beton) og uden trapper 
eller væsentlige stigninger.

● Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred og der må max. være 20 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 max. være én låge, som skal kunne stå åben af sig selv.

● Beholderen skal stå med håndtag og hjul udad, og der skal være fri adgang til den 
enkelte beholder.

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

● Foreningen (via egen affaldsansvarlig) har ansvaret står for løbende opsyn med 
pladserne og kontakt til Forsyningen, kommunen f.eks. ved behov for ekstra 
beholdere eller erstatning af ødelagt materiel, opsyn med sorteringen, renhold af 
beholdere og ryddelighed på og omkring pladserne.

● Beholdere, som bortkommer eller beskadiges, skal erstattes af foreningen
● Ved rengøring af affaldsbeholdere skal det sikres, at vandet, der har været anvendt 

til rengøringen, bortledes til spildevandskloak. Kloak eller vejrist til overfladevand må
ikke benyttes. 

Eksempel på mulig fordeling af boligerne til fem fælles pladser: 

De 17 boliger i midten af foreningen skal der formentligt indgås dialog omkring hvilke affaldsø de vil 
benytte.

Antallet af husstande pr. affaldsø er følgende:

1. 22 husstande
2. 13 husstande
3. 13 husstande
4. 29 husstande
5. 27 husstande

...



Økonomi

● Obligatorisk affaldsordning:takst 2021: 2.891,72 kr.
● Etablering af pladser: 

5 pladser a ca 30 - 40 kvm: Fjernelse af træer og hække, jordarbejde, grus, fliser, 
plantning af hæk el.lign.  
Drift: Affaldsansvarlig/vicevært/ren- og vedligehold.


