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Ny affaldsordning fra foråret 2020 
 

Sortering af plast, metal, papir, pap og glas i fælles beholdere 

 

Kære kontaktpersoner 

 

Fredensborg Kommune kontakter jer nu for at indlede en dialog omkring den nye affaldsordning, 

så vi sammen kan finde den bedste løsning for jer. Den nye ordning betyder, at jeres ejendom vil 

få beholdere til papir, plast, metal, glas og pap. Ordningerne forventes at starte i foråret 2020. 

 

Fælles affaldsbeholdere til genanvendeligt affald 

I vil som udgangspunkt få fælles affaldsbeholdere på hjul til det genanvendelige affald, og de 

placeres på affaldsøer i jeres område. 

 

I kan godt fortsætte med individuelle stativer/beholdere til restaffald, hvis I har det, selv om der 

etableres en fælles affaldsø til de genanvendelige affaldsfraktioner: papir, plast, metal, glas og 

pap. 

 

Hvor mange beholdere har I brug for? 

Vi har lavet et estimat over, hvor mange beholdere I har behov for i jeres område(r), baseret på 

erfaringstal fra andre kommuner og kommunens viden om, hvor mange boligenheder der er i 

bebyggelsen. Beregningen fremgår af det medsendte bilag 1. 

 

Tilbagemelding fra jer 

Vi skal bede om en tilbagemelding fra jer hurtigst muligt og senest d. 11. december 2019 

vedrørende: 

 

1) Jeres bemærkninger til vores beregning af antal beholdere, der er brug for i jeres område. 

2) Antallet og placeringen af affaldsøer i jeres område indtegnet på et kort. 

3) Om I ønsker at etablere nedgravede affaldsbeholdere i stedet for affaldsøer. 

 

Tilbagemeldingen skal sendes til sorternu@fredensborg.dk. 

 

Vær særligt opmærksom på, at såfremt vi ikke hører fra jer inden tidsfristens udløb 11. 

december, vil I blive tilmeldt med det beregnede antal beholdere (som fremgår af bilag 1). 

 

Overvejelser før I beslutter, hvor mange beholdere I har brug for 

Flere faktorer kan påvirke det antal beholdere, bebyggelsen har brug for: 

 

 Mange eller få affaldsøer? Hvis I etablerer flere mindre affaldsøer til affaldssortering i 

området, har I muligvis behov for flere beholdere til f.eks. plast. Dette kan betyde, at I har 

brug for flere og mindre beholdere. For at sikre en høj genanvendelsesgrad anbefales det, at 

affaldsøerne er så tæt på boligen som muligt. 
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 Få personer i hver husstand? Tilsvarende kan der i jeres område bo færre personer pr. 

husstand end estimeret, hvilket medfører behov for færre eller mindre affaldsbeholdere. 

 

Opsigelse af nuværende aftaler 

Vær opmærksom på, at hvis I har egne aftaler om afhentning af genanvendeligt affald (f.eks. 

pap), skal disse opsiges. 

 

Hvor skal beholderne stå? 

I samråd med kommunen skal I tage stilling til, hvor mange beholdere I har brug for, samt hvor 

disse kan placeres i bebyggelsen. Til den beslutning skal I tage højde for, hvor meget beholderne 

fylder samt reglerne for skraldemandens adgangsvej m.m. Dette kan I læse mere om i bilag 2 ”Er 

adgangsvejen og affaldsøen i orden?”. 

 

Etablering af affaldsøer 

Det er den enkelte boligforenings ansvar at etablere afskærmning i form af f.eks. skure, rækværk 

eller levende hegn – og det er dermed også jeres ansvar at søge de nødvendige tilladelser og 

dispensationer, hvis der er behov for dette ift. lokalplan m.m. Se yderligere information i bilag 2 

herom.  

 

Vi anbefaler dog, at I ikke bygger nye skure eller afskærmning, før ordningen har kørt et stykke 

tid, og I har evalueret jeres behov for beholdere. I bør under alle omstændigheder tage højde for, 

at der på sigt også skal være plads til beholdere til bioaffald. 

 

Etablering af nedgravede beholdere 

I bør overveje, om nedgravede affaldsbeholdere kan være en alternativ løsning til beholdere på 

hjul. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at det er politisk besluttet, at der kan søges om 

tilskud til at etablere nedgravede løsninger til de nye fraktioner. 

 

Kommunen yder tilskud til nedgravede beholdere, som svarer til udgiften til indkøb af beholdere 

til et tilsvarende antal boliger. Tilskudsstørrelsen er hhv. kr. 220 pr. boligenhed for løsninger i 

nybyggerier og kr. 120 pr. boligenhed for eksisterende bebyggelser. Se bilag 3 for yderligere 

informationer.  

 

Takststigning 

Den nye affaldsordning vil medføre en takststigning pr. husstand, som vil blive opkrævet i 2020. 

Takstens størrelse besluttes politisk i december 2019. 

 

Spørgsmål eller behov for yderligere information? 

Har I spørgsmål til det nødvendige antal beholdere, muligheder for nedgravede løsninger, 

adgangsforhold til beholdere m.v., kan I kontakte kommunens Team Miljø på: 

sorternu@fredensborg.dk  

 

I kan finde flere informationer på kommunens hjemmeside: www.fredensborg.dk/affald. 

Informationerne på hjemmesiden vil løbende blive opdateret. 

 

Med venlig hilsen 

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning A/S 

 

 Bilag 1: Estimat af det nødvendige antal beholdere i jeres forening 

 Bilag 2: Folder: Er adgangsvejen og affaldsøen i orden?  

 Bilag 3: Etablering af nedgravede affaldsbeholdere  
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