AFFALD – D e c e mbe r 2021

Klar til at sortere mere affald
I DET NYE ÅR SKAL VI
ALLE TIL AT SORTERE
MERE DERHJEMME

Læs mere om de 10 nye fraktioner på egedalsorterer.dk/10fraktioner

For dig med
egne beholdere

ALLE FÅR POSER TIL MADAFFALD
Man får bare sorteret bedre, når man får leveret de
grønne poser til madaffald. Det viser halvandet års
forsøg hos borgere i Egedal, der deler affaldsløsninger med andre. Her er kvaliteten – dvs. at det rigtige
affald ryger i posen – steget fra 85% til 94% i Smørum
og fra 77% til 88% i Stenløse. Det må siges at være
en succes, og derfor vil alle husstande fremover få
udleveret de grønne poser til madaffald. Var du med i
forsøget, kan du bare blive ved med at bruge poserne
– hvis ikke, vil du få de første poser sammen med de
nye beholdere.

DINE NYE BEHOLDERE
Har du dine egne beholdere, vil du i løbet af det nye
år få byttet dem ud med fire nye beholdere + 1 lille
rød boks til farligt affald. De vil fylde ca. 3 x 1 m og
må stå højst 8 m fra skel (frem til august 2022 dog
5 m fra skel).

KAN VI KOMME TIL?
Skraldefolkene tømmer hver dag mange affaldsbeholdere, og det er vigtigt, at de nemt kan komme
til. Vil du være sikker på at få hentet dit affald, skal
du sørge for, at din standplads lever op til kravene.
Det er ikke fordi, reglerne har ændret sig, men dem,
der henter dit affald, skal have ordentlige arbejdsforhold, og derfor har vi nu ekstra fokus på, om
adgangsveje og standpladser lever op til kravene.

For dig med
fælles affaldsløsninger
Bor du et sted med fælles affaldsløsninger, får I nye beholdere i 2022. Hvordan de nye løsninger bliver der, hvor du
bor, finder kommunen ud af i dialog med din grundejerforening eller dit boligselskab.

Metal

Glas

Papir

Plast + Mad- og
drikkekartoner

Madaffald

Restaffald

Tjek kravene på egedalsorterer.dk/standplads

Pap

– helt præcis i 10 affaldsfraktioner. Det gælder, uanset om
man har sine egne affaldsbeholdere eller har fælles affaldsløsninger med naboerne. I
løbet af 2022 får alle derfor nye
affaldsbeholdere. Du skal nok få
mere konkret at vide, når turen
kommer til der, hvor du bor.

Tekstil
Farligt affald
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AFFALD – D e c e mbe r 2021
HØRING:

Forslag til ’Regulativ for
husholdningsaffald’
Med de nye nationale regler om sortering i 10 fraktioner skal kommunens
’Regulativ for husholdningsaffald’ opdateres. Forslag til regulativet er
derfor i høring til og med d. 7. januar 2022. Du kan se forslaget på
egedalkommune.dk/høringer, hvor du også kan give dit høringssvar.

Skal vi hente dit juletræ?
Vi henter gerne dit juletræ, storskrald eller haveaffald
– men husk at bestille det senest torsdag i ugen før, vi skal hente det*.
Det kan du gøre på egedalsorterer.dk – se under ’Mit Affald’.
*N
 ogle boligselskaber har en særlig aftale om afhentning, som gør, at man som
beboer ikke behøver at bestille. Kontakt dit boligselskab, hvis du er i tvivl.

Afhentningsuge
Stenløse og Smørum
Juletræ

Ølstykke

4

4

Storskrald

5 + 20

6 + 21

Haveaffald

17 + 25

17 + 25

Afhentning fra august og frem vil blive meldt ud senere.

Find svar på
egedalsorterer.dk
Hvordan kommer jeg af med byggeaffald?
Hvor rent skal syltetøjsglasset være, når jeg smider det ud?
Og hvad gør jeg, hvis jeg har for meget affald?
Få svar på dine spørgsmål om affald og sortering på egedalsorterer.dk
Her kan du også se, om der er driftsproblemer og melde ind, hvis du
oplever problemer med affald.

Du kan også
hente app’en
Affaldsportal,
hvor du kan tjekke tømmedage, melde afvigelser og
søge i sorteringsvejledninger.
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