
NY AFFALDSORDNING - 2022

Vi skal alle til at sortere 10 
 typer affald derhjemme. Derfor 
tager vi i år fat på nye affalds-
ordninger i Egedal  Kommune, 
så du får nemmere ved at sorte-
re mere derhjemme.

Vigtig info om dine nye beholdere, 
adgangs vej, have affald og andet, du skal 
vide om din  affaldssortering  derhjemme.

DU FÅR NYE BEHOLDERE
Din husstand vil i alt få fire 
nye beholdere samt en lille rød 
boks til farligt affald. Til som-
mer får du en todelt beholder 
til rest- og madaffald og en 

boks til farligt affald. Når du 
har taget dine nye beholdere i 
brug, henter vi de gamle behol-
dere i august. 

Til vinter får du desuden en 
beholder til pap, en todelt 
beholder til glas og metal, og vi 
ombygger din nuværende 4-i-1 
beholder til en todelt beholder til 
plast + mad- og drikkekartoner 
(MDK) samt papir.

◂  Beholderne leveres med vej-
ledninger i lågene.

DERFOR SKAL VI 
 SORTERE MERE
Vores affald indeholder mange 
værdifulde ressourcer, og sorte-
rer vi dem effektivt, kan de blive 
brugt igen i nye produkter i stedet 
for at gå til spilde.

I 2020 blev der indgået en statslig 
aftale om, at alle landets husstande  
skal sortere i 10 affaldstyper i faste 
beholdere ved husstanden. Det er 
et lovkrav og ikke noget, borgere 
eller kommuner kan vælge fra.

PLAST OG MDK
Plast, mad- og drikkekartoner (fx 
fra mælk, juice og flåede toma-
ter) skal snart sorteres fra som én 
blandet affaldstype. Du vil ofte se 
mad- og drikke kartoner forkortet 
til MDK.

 
JA TAK TIL:• Tilberedt og ikke tilberedt mad

• Små knogler og ben
• Skaller fra æg og nødder

• Afskårne blomster
• Brugt køkkenrulle

• Kaffefiltre og teposer 
NEJ TAK TIL:

• Haveaffald• Bleer• Kattegrus og dyre strøelse

• Plast, karton, pap o.a.  emballage med mad rester i 

• Restaffald og storskrald

MADAFFALD
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BLIVER TØMT FRA:

1. august  
2022

1. august  
2022

1. august 
2022

1. januar  
2023

1. januar  
2023

1. januar  
2023

Juni - juli  
2022

Ingen  
beholder 

Sæt en klar 
sæk ud til  
storskrald

Juni - juli  
2022

November - 
december  

2022

November - 
december  

2022

November - 
december  

2022

BEHOLDERE LEVERES TIL DIN HUSSTAND:

Har du i dag en ekstra  
beholder til restaffald? 
Så vil du fortsat beholde den,  
så længe du ønsker.
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VIL DU HAVE EN FAST BEHOLDER TIL 
HAVEAFFALD?
Som noget nyt kan du nu tilmelde dig en frivillig 
haveaffaldsordning. Med den får du en 140 liters be-
holder til haveaffald, som vil blive tømt hver 14. dag 
fra april til oktober (14 tømninger i alt) og koster ca. 
500 kr. om året. I 2022 kører ordningen dog kun fra 
august til oktober (6 tømninger) og koster 146 kr. Det 
vil være din nuværende madaffaldsbeholder, der gen-
bruges til haveaffaldsbeholder. Husk, at du dermed 
får en ekstra beholder på din grund.

Du tilmelder dig på
egedalsorterer.dk/havebeholder
senest d. 22. maj 2022. 

Tilmelder du dig, efter vi har hentet beholderen i 
august, skal du betale et udbringningsgebyr.

Ønsker du ikke at deltage i ordningen, skal du ikke 
foretage dig noget.

DINE NYE BEHOLDERE VIL FYLDE  
LIDT MERE
De fire nye beholdere vil tilsammen fylde 255 cm x 
85 cm (bredde og dybde) plus luft mellem beholder-
ne. Hertil kommer evt. ekstra beholdere til haveaffald 
og ekstra restaffald, hvis du har tilvalgt det. Du kan 
derfor være nødt til at gøre din standplads større – 
eller flytte beholderne til et andet sted på din grund. 

Se mere i bilaget til dette brev om dine forskellige 
muligheder.

DINE NYE BEHOLDERE LEVERES VED 
SKEL ELLER I DIN INDKØRSEL. 
Hvis du tager afsted på ferie i juni eller juli, og dine 
beholdere ikke er ankommet endnu, så bed evt. en 
nabo om at køre dem ind for dig.

TJEK DIN ADGANGSVEJ OG  
STANDPLADS 
I første omgang får du kun en beholder samt en boks 
til farligt affald, men du kan allerede nu gøre plads 
til, at der til vinter skal stå fire beholdere, og sikre, at 
din adgangsvej og standplads overholder kravene.  
Se mere i bilaget til dette brev eller på 
egedalsorterer.dk/standplads

TAKSTER
Den nye affaldsordning giver ændringer i affalds-
taksterne. Du kan se dine takster for 2022 på 
egedalsorterer.dk/takster

SE DE NYE BEHOLDERE
De nye beholdere vil snart blive udstillet på Egedal 
Rådhus og på nogle af bibliotekerne, hvor alle kan 
kigge forbi og se dem. 

KONTAKT OS
Har du brug for hjælp til at ændre beholder-
størrelse, vejledning om standplads, eller  
kan du ikke finde, hvad du søger, på
egedalsorterer.dk/10fraktioner, så kontakt 
kommunens affaldsgruppe på:

affald@egekom.dk eller 7259 7664
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