
Ballerup rækkehuse
Løsningsforslag til sortering og indsamling af affald



Villa modellen

Boligtype
Villaboliger
Rækkehuse

Affaldsfraktioner
Mad
Restaffald
Plast
Papir
Metal
Glas
Farligt affald

Individuelle beholdere

Affaldsbeholdere
- Tre tokammer 

beholdere (240 L)

- De to todelte 
beholdere er 

- 108 cm høje
- 58 cm bredde
- 78 cm i dybden
- kan indeholde 

240 liter affald 
fordelt i to 
rum. 

- Alle beholderne 
er grå og med 
to hjul, så de 
kan køres af 
skraldemanden

- En miljøboks

Hvor skal beholderne stå?
Der er en række krav til 
adgangsvejen, som 
boligområdet skal overholde 
for, at skraldemanden henter 
beholderne.

Adgangsvejen indtil 
husstanden skal være af fast 
underlag.

Maks 20 m fra skel

Fri højde 2.1 m

Brede min 1. m.

Økonomi
Kommunen leverer 
affaldsbeholdere til hver 
enkelt bolig

Tømningsfrekvens
Mad/rest – hver uge eller 
hver 14.. Dag

Plast/papir – hver 3. uge

Metal/glas – hver 8. uge

Storskrald – hver måned 
eller 
hver 2. måned

Haveaffald - hver måned 
eller hver 2. måned

Farligt affald – når den er 
fyldt, stilles den ud 
sammen med mad/rest



Fælles modellen
Affaldsøer til fælles opsamling

Boligtype
Etageboliger 
Rækkehuse

Affaldsfraktioner
- Mad
- Restaffald
- Plast
- Papir
- Metal
- Glas
- Farligt affald

Affaldsbeholdere
- Minicontainere
- Kuber
- Nedgravede 

beholdere

CVR registrering
Der skal oprettes et cvr-
nummer, der tilknyttes hver 
enkel affaldsø. 

Adgangsforhold
Etablering af nedgravede 
systemer og kuber kræver 
vejledning fra 
affaldskontoret.

Kontaktperson
Der skal udpeges en 
kontaktperson fra 
boligforeningen. 
Kontaktpersonen får 
ansvaret for indmelde 
tømninger og skal stå for 
at indbetale og indsamle 
renovationsgebyr for 
grundejere.

Tømningsfrekvens
De enkelte nedgravede 
systemer, kuber og 
minicontainere tømmes 
forskelligt.

Minicontainere tømmes efter 
samme frekvens som to-
kammer beholdere.

Særlige krav
Skal undersøges i 
overensstemmelse med 
område og bebyggelse.

Ny regulativændring 
(økonomi)
Ved rækkehus og etagebolig, 
vil der efter individuel 
vurdering af Kommunen, 
tilbydes forskellige 
løsningsforslag: enten 
minicontainere, kuber og/eller 
nedgravede beholdere.

Kommunen leverer det valgte 
materiel. Grundejer afholder 
selv anlægs- og 
etableringsomkostninger
herunder nødvendige 
affaldsskure, betonkasse til 
nedgravede systemer og lign.
Det valgte materiel skal 
godkendes af Kommunen.

Kube VF1000

Bruttovolumen: 1000L

Dimensioner mm: 

H: 1420 B: 970 D: 835, 

To aflåselige indkast

Indkasthøjde: ca. 1200 mm, 

Vægt netto: ca. 70 kg, 

Etablering
Ved nedgravede beholdere 
skal grundejerforening 
holde styr på LER-tegninger 
og dokumentere, at der ikke 
graves ned i gasledninger. 
Grundejerforening står også 
for omkostninger, hvis der 
graves ned i gas-ledninger, 
der ikke fremgår af LER-
tegninger.



Boligtype
Rækkehuse

Kombi modellen
Individuel beholder + fælles beholdere

Affaldsfraktioner
- Mad
- Restaffald
- Plast
- Papir
- Metal
- Glas
- Farligt affald

Affaldsbeholdere
- En tokammer 

beholder (240 L) til 
mad/rest

- Minicontainere
- Kuber
- Nedgravede 

beholdere
- Miljøboks til farligt 

affald

CVR registrering
Der skal oprettes et cvr-
nummer, der tilknyttes 
hver enkel affaldsø. 

Adgangsforhold
Tokammer beholder
- Samme forhold som 

villamodel
Nedgravede systemer og 
kuber
- Etablering af 

Nedgravede systemer 
og kuber kræver 
vejledning 
affaldskontoret.

Kontaktperson
Der skal udpeges en 
kontaktperson fra 
boligforeningen.

Særlige krav
Skal undersøges i 
overensstemmelse med 
område og bebyggelse.

Ny regulativændring 
(økonomi)
Ved rækkehus og etagebolig, vil 
der efter individuel vurdering af 
Kommunen, tilbydes forskellige 
løsningsforslag: enten 
minicontainere, kuber og/eller 
nedgravede beholdere.

Kommunen leverer det valgte 
materiel. Grundejer afholder 
selv anlægs- og 
etableringsomkostninger, 
herunder nødvendige 
affaldsskure, betonkasse til 
nedgravede systemer og lign. 
Det valgte materiel skal 
godkendes af Kommunen

Tømningsfrekvens
De enkelte nedgravede 
systemer, kuber og 
minicontainere tømmes 
efter forskelligt.
Minicontainere tømmes efter 
samme frekvens som to-
kammer beholdere.

Mål på beholdere (to- og firehjuls)

Volumen Dybde cm Bredde cm Højde cm

190 liter 72,5 48,5 101

240 liter 74 58 108

400 liter 74 98 108

660 liter 77 137 115



Ny affaldsløsning
Skridt for skridt

Start

Første møde med beboerbestyrelsen

Behandling af volumen, materielløsninger og 

økonomi (VF)

Fremsendelse af løsningsforslag

Intern beslutningsproces om valg af løsning

Eventuel ansøgning om nedlæggelse af 

parkeringspladser til affaldsø (Fælles + Kombi)

Etablering af affaldsløsning (Fælles + Kombi)

Levering af materiel og infomateriale (Villa)

Implementering/opstart af ny ordning

Driftsopstart og tilpasning af tømmefrekvens

Ultimo 2018

Vestforbrænding + Kommune

Boligforening


