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i løbet af 2012 skal alle husstande i 
den tidligere Ledøje smørum Kommune 
sortere køkkenaffald i bioaffald og restaf-
fald. 

Det er der god fornuft i. Bioaffald kan 
nemlig omdannes til kompost og biogas.

Alle husstande får nye affaldsbeholdere 
– en til bioaffald og en til restaffald. Der 
er forskel på affaldsløsningerne afhæn-
gigt af, om du bor i hus, rækkehus eller 
etagebolig. Det kan du læse mere om i 
denne pjece.

sorteringen starter i køkkenet. Derfor 
kan det være praktisk at have en ekstra 
skraldespand eller -stativ i køkkenet.

Læs mere om, hvordan du sorterer dit 
køkkenaffald og hvilken type skraldeløs-
ning, du får, på de næste sider.

Du er altid velkommen til at kontakte Af-
faldskontoret, hvis du har spørgsmål. se 
kontaktoplysninger bag på denne folder.

Vi håber, du vil tage godt imod de nye 
ordninger.

Venlig hilsen
Egedal Kommune

TømmEdagE
Vi tømmer restaffald i ulige uger og 
bioaffald i lige uger. Læs mere om hvor-
dan vi henter dit affald og om de øvrige 
affaldsordninger i det husstandsomdelte 
Affaldshæfte 2012 eller kik på kommu-
nens hjemmeside: 
www.egedalkommune.dk/affald.

efter sommerferien kører vi affaldsbe-
holdere og stativer ud til borgerne i Led-
øje smørum. Vi forventer at få meget 
travlt, og tidspunktet for, hvornår du får 
dine nye beholdere, er derfor vejledende.

Vi stiller affaldsbeholderne ind på din 
grund. Du får besked om, hvornår de må 
tages i brug.

Ja TaK – Tag mig mEd
De nye affaldsbeholdere og stativer er 
kommunens ejendom. De gamle be-
holdere og stativer ejer du. Vil du have, 
at vi henter din gamle beholder eller dit 
stativ, skal du sætte den medfølgende 
mærkat på din gamle beholder/stativ – 
”tAg Mig MeD”. Du kan også aflevere 
beholder eller stativ på genbrugsplad-
sen. Du kan se de nye affaldsbeholdere 
på smørum genbrugsplads.

Beholder med sort låg er til restaffald, 
beholder med grønt låg er til bioaffald.
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mit affaldseLVBetjeNiNg på Nettet
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kære Borger nye affaldsbeholdere
– HVorNår og HVorDAN?



REngøRing  
og REpaRaTion
Affaldsbeholderne kræver et minimum 
af rengøring, hvis du bruger dem rigtigt. 
Læg dit affald i en almindelig affalds-
pose og slå en knude på posen, inden du 
lægger den i beholderen.

Du kan rengøre affaldsbeholderne med 
opvaskemiddel og forskellige plastik-
rensemidler.

Hvis der opstår skader på beholderne 
som følge af hærværk, påkørsel eller 
andet uheld, skal du selv betale for 
skaderne. Du skal også selv betale en ny 
beholder i tilfælde af tyveri. Vi udbedrer 
skader, som følge af almindelig slitage.

HåndTag ud mod  
sKRaldEmandEn
Dine nye affaldsbeholdere har dob-
beltlåg. Det betyder, at de kan stå med 
håndtagene ud mod skraldemanden, 
uden at det er besværligt for dig at 
lægge affaldet i beholderne.

sorteringen af affaldet starter i køk-
kenet. Madrester, grøntsagsskræller, 
kaffegrums, teblade og den slags er alt 
sammen bioaffald, der skal sorteres fra. 

Få dig en særlig skraldespand til sorte-
ring af affaldet i køkkenet. Det kan fx 
være et dobbelt affaldsstativ, der kan 
monteres på indersiden af en skabslåge. 
eller to små affaldsbeholdere, der kan 
stå i skabet – eller måske to pedalspan-
de i hver sin farve? Du bestemmer selv, 
hvordan du indretter dit køkken. 

Du kan finde den rigtige løsning til dit 
køkken i fx byggemarkeder og køkken-
butikker.

Du skal bruge helt almindelige affalds-
poser til dit bioaffald, ligesom dem 
du bruger til dit affald i dag. Men læg 
mærke til, at indkøbsposer iKKe må 
bruges til bioaffald.

• Bioaffaldet bliver hentet hver 14. dag og kørt til Frederikssund, hvor det 
bliver samlet. Derfra bliver det fragtet videre til BioVækst ved Holbæk, hvor 
der ligger et stort anlæg, der kan omdanne bioaffald til kompost og biogas. 
Komposten bruges som gødning og til at forbedre jorden på marker, boldbaner 
og i haver. Biogassen bliver til strøm og varme.

indkøbsposen er en 
dyr affaldspose. Hvis 
du bruger 3 indkøbs-
poser om ugen til dit 
restaffald, koster det 
ca. 470 kr. om året. 
Almindelige affaldspo-
ser koster kun omkring 
80 kr. om året.

Når håndtaget er lodret er det 
åbent. Når det er vandret (som 
på billedet) er det lukket. Husk 
at lukke låget igen!
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sortering  
i restAFFALD og BioAFFALD



soRTéR affaldET RigTigT

Her kan du se nogle eksempler på, hvad 
du må komme i de to affaldsbeholdere

REsTaffald

Aluminiumsbakker
Flamingobakker
plast- og indpakningsfolier
Anden små-emballage
Mælke- og juicekartoner
støvsugerposer
Cigaretskod, sod og afkølet aske
Vatpinde
Hygiejnebind
Bleer
pizzabakker
DVD’er
CD’er
Kattegrus og hundeposer
engangsklude
engangshandsker

Bioaffald

Frugt
grøntsager
Kartoffelskræller
Køkkenrulle
Kaffegrums
Kaffefiltre
teblade
tefiltre
skaller fra æg og nødder
Mejeriprodukter
Brød- og kagerester
ris  
pasta
Fisk
pålæg 
Kød uden knogler
Æggebakker
Æggeskaller
Buketter og potteplanter uden potter

• er du i tvivl om affaldet er bioaffald eller restaffald, lægger du det i af-
faldsbeholderen til restaffald. en lille smule restaffald i biobeholderen kan 
nemlig ødelægge et helt læs bioaffald.

pas på lågET
Fyld ikke mere i affaldsbeholderen, end at låget kan lukke ved egen vægt. 
trykker du affaldet sammen med låget, risikerer du, at låget går i stykker.

•  sÆrLigt tiL Dig, Der Bor i 
eNFAMiLieHus

Bor du i parcelhus, vil du i løbet af 2012 
få to nye beholdere fremfor den ene, du 
har i dag. Den ene beholder er til restaf-
fald, den anden er til bioaffald.

på kortet kan du se, hvilke områder der 
fremover vil få nye beholdere.

•  FÆLLes opsAMLiNg

Bor du i række- eller klyngehuse eller 
etagebolig, hvor der ikke er plads til to 
affaldsbeholdere, vil egedal Kommune i 
stedet sætte 660-liter beholdere op på 
centrale steder eller nedgrave affalds-
containere. Det skal være så nemt som 
muligt for alle at komme til behold erne 
– men måske skal du alligevel gå lidt læn-
gere end du plejer. til gengæld sparer du 
pladsen foran dit hus. Boliger med fælles 
opsamling kontaktes af egedal Kommune.

på kortet kan du se, hvem der får fælles 
affaldsløsninger.

ændringer i Dit oMråDe
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fælles opsamling  Beholdere  Kommunegrænse  
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HVis Du ViL  
vide mere
kontakt egedal kommunes 
affaldskontor på 
tlf. 7259 7350
affald@egekom.dk
www.egedalkommune.dk/affald

adresse:
egedal Kommune
rådhustorvet 2 
3660 stenløse 

åbningstider:
mandag og tirsdag 
9.00-15.00 
(onsdag er telefonerne lukket)
torsdag 
9.00-17.30 
fredag 
9.00-12.00


