
Udkast til regulativer for affald 2021 

Udkast til regulativer for affald 2021 er til høring på https://blivhoert.kk.dk/. Vi synes den er svær at 

læse og har derfor bedt Teknik og miljøforvalningen om at forklare hvad er egentlig står udkastet der 

kommer til at gælde for os grundejere. Svaret var så klart at vi lige vil gentage det:  

”Den langsigtede plan for beholder sammensætning i de københavnske villa/rækkehuse er, at der vil 

være 4 affaldsbeholdere opstillet ved hver villa/rækkehus: 

  

Madaffald og restaffald i 2-kammer beholder (beholder opdelt i to rum) 

Metal og papir i 2-kammer beholder 

Plast og drikkekartoner sammenblandes i 1-kammer beholder 

Pap i 1-kammerbeholder 

  

Derudover skal farligt affald indsamles i den røde miljøboks og glas vil fortsat kunne afleveres i de 

offentligt opstillede glaskuber eller på genbrugsstationerne. 

Endelig er der pr. ikke taget endeligt stilling til, hvordan tekstiler skal indsamles. Det kan evt. være 

i gennemsigtige poser i forbindelse med storskraldsindsamling. 

  

Og endelig må det ikke glemmes, at mange villa/rækkehuse også har en beholder til haveaffald 

(frivillig), som skal stilles frem ved skel ved tømning. Haveaffald er ikke en af Miljøstyrelsens 10 

fokus fraktioner. 

  

Som følge af at ARC (Amager Ressource Center) overtager indsamling af husholdningsaffald i 

Københavns Kommune i takt med, at de nuværende indsamlingskontrakter med private vognmænd 

udløber, vil det sandsynligvis først være i løbet af 2023, at det endelige villakoncept er på plads. 

Forvaltningen planlægger dog at rulle en papbeholder ud til de villa/rækkehuse, der ikke har valgt at 

tilslutte sig papordningen (som pt. er frivillig) i starten af 2022. Herefter vil de villaer, der har valgt 

den frivillige madaffaldsordning, skulle have 5 beholdere indtil den endelige villarokade i 2022 

eller 2023.” 

Toftevang vejlag vil forslå  at der indføres  smart city tiltag for tømningen ved etableringen af  det nye 

regulativ: 

- On demand tømning af alle eller udvalgte beholdere . Leverandører af sådanne løsninger 

findes både indenlansk og udenlansk Se f.eks : 

https://iotdenmark.dk/nyheder/podcast-iot-i-stevns-kommune/ 

https://partners.sigfox.com/search/products?or[businessBenefits][0]=waste-management 

https://sensoneo.com/waste-monitoring-bin-solution/ 
https://www.smartsensor.com.au/sensors/smartbin/ 
Vi skulle herved kunne opnå en CO2 besparelser og færre omkostninger til  Indsamler. 

 

- Der er mange mindre grunde i Brønshøj-Husum området, så det gælder om at minimere 

antallet af beholdere på den enkelte grund. Pap beholderen vil være tom hos mange og 

propfuld hos færre. Det kan f.eks løses ved at grundejerforeningen får mulighed for få en 

fælles container som dem der anvendes ved etage ejendomme. Mindre grundejerforeninger 

kan sikkert nøjes med en container mens større grundejerforeninger sikkert skal mere end en 

container 
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