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NOTAT

Emne: Vejledning for affald i forbindelse med nye boligområder
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Solrød Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal overholdes. 
Vejledning her er for at supplere regulativet med de mere præcise krav kommunen stiller for 
at en fælles affaldsplads kan fungere.

For fritstående enfamilieshuse er der oftest opsamling fra beholder og sækkestativ ved hus-
standen og opsamling af storskrald ved husstanden. 
Ved større byggerier kan der etableres fælles affaldsgårde til både dagrenovation og stors-
krald.
  
I dag er der krav om stativer til dagrenovation der passer til 110 liter sække. De fleste har 1 
stativ, men enkelte har brug for 2 stativer. Solrød Kommune leverer IKKE stativer.
Solrød Kommune stiller 1 stk. 140 liter beholder til papir til rådighed og borgerne har mulig-
hed for selv at købe en grøn 240 liter beholdere til haveaffald (EN 840-1). Dagrenovation hen-
tes indtil 25 m ind på grunden andre fraktioner afhentes i skel.
Solrød Kommune vil fra 2020 ændre sin affaldsordning. Det vil medføre at stativ og papirbe-
holder erstattes med 3x240 liter beholdere til hhv. restaffald/madaffald, Glas/papir og 
Plast/metal. Derudover bliver det muligt at bestille en 240 liter beholder til pap. Beholderen til 
madaffald/restaffald hentes indtil 5 m ind på grunden andre fraktioner afhentes i skel.
Disse beholdere betales af Solrød Kommune.
Beholdere til haveaffald bibeholdes uændret.
Det anbefales at der ved nybyggeri tages højde for de kommende ordninger i udformningen af 
affaldspladser.

Det er også muligt at etablere fælles pladser for fritstående enfamiliehuse.

Alternativt er der mulighed for at etablere nedgravede løsninger på en fælles plads, så affaldet 
ikke fylder så meget over jorden.  Solrød Kommune accepterer som regel ikke længere afstand 
fra bolig til dagrenovation end 50 meter.

For rækkehuse og etageboliger med boligantal over 15-20 stk., skal der være en fælles af-
faldsplads til affaldet nævnt i nedenstående skema. 
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I regulativet står der, at for etageboliger og samlede bebyggelser, som har fællesindsamling 
fastsætter kommunen efter forhandling med boligselskabet, andelsboligforening, (grund)ejer-
forening, vejlaug eller lignende, hvor opsamlingsmateriel skal placeres.

Generelt skal udgange fra pladser med containere være mindst 1,2 m bredde.
Der skal være niveaufri adgang. Hvis der er en låge skal denne kunne fastholdes åben. Der er 
desuden et krav om at afstand fra miljøstation til vindue ved beboelse minimum skal være 5 
meter.  
Der skal god belysning på både overdækket plads og ikke-overdækket plads.
Der skal være mulighed for skiltning i forhold til de enkelte fraktioner, f.eks. på plankeværket 
over containerne. Solrød Kommune leverer skilte.
Som udgangspunkt vil alle containere blive tømt minimum én gang om måneden, men andre 
intervaller kan aftales efter behov.
Ved større indflytninger skal der tages stilling til hvor der kan opstilles ekstra midlertidige 
papcontainere eller maxicontainere til indflytningsaffald. Der bør opstilles lige så mange mid-
lertidige beholdere som permanente beholdere.

Nuværende ty-
per af affald

Mængde / størrelser Ansvar for ma-
teriel

Kommentar

Papir * 1 stk. 660 liter (120x80 
cm) container kan inde-
holde papir fra max 25 bo-
liger

Containerne le-
veres af kom-
munen

Pap* 1 stk. papcontainer på 
1000 liter (120x100 cm) 
kan indeholde affald fra 
omkring 30-35 boliger 
med tømning hver 14.

Containeren le-
veres af kom-
munen.

Glas*  1stk glasbobbel på 1,5 m3 
(ø120) kan indeholde af-
fald fra omkring 35 boli-
ger. Alternativt kan der 
vælges mindre beholdere 
(Fancy) på omkring 900 L, 
der er på hjul.

Bobbel / Fancy 
levereres af 
kommunen.

Der skal være mindst 15 
cm hele vejen rundt. Con-
taineren skal placeres i 
yderst af miljøstationen, 
da den skal løftes op over 
rækværket. Renovations-
bilen skal kunne parkere 
tæt på miljøstationen, da 
armen på kranen kun er 5 
meter. 

Metal Bås minimum 0,65 meter 
bred.
240 L beholder til småt 
metal.
(577x715 cm, EN 840-1)

Købes af ejen-
dommen. Klis-
termærker leve-
res af Solrød 
Kommune

Ikke-brænd-
bart

bås minimum 0,65 meter 
bred
240 L beholder til småt ik-
ke brændbart

Købes af ejen-
dommen. Klis-
termærker leve-
res af Solrød 
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(577x715 cm, EN 840-1) Kommune
Elektronik Bås minimum 0,65

240 L beholder til småt 
elektronik.
(577x715 cm, EN 840-1)

Købes af ejen-
dommen. Klis-
termærker leve-
res af Solrød 
Kommune

Småt brænd-
bart

660 liter (120x80 cm) til 
småt brændbart.

Stort brænd-
bart

bås (gerne overdækket) 
på 2x3 m

Hvis det er et boligselskab 
med egen gårdmand, kan 
I også vælge at have en 
maxicontainer og få rabat 
for den enkeltes affalds-
ordning.
Overdækning anbefales.

Batteriboks 12 L der monteres på pæl 
eller rækværk. ø20 cm

Beholder leve-
res af kommu-
nen.

Haveaffald 240 l grønne containere 
(577x715 cm) (EN 840-1 
eller DS 840-1) alternativt
Bunke der kan grabbes.

Købes af ejen-
dommen.

I begyndelsen vil behovet 
ofte være stærkt begræn-
set, senere vil der komme 
noget f.eks. i forbindelse 
med klipning af hække og 
beskæring af træer

Plast Solrød Kommune har i dag ikke en ordning for afhentning af plastaffald. 
Fra 2020 vil der komme krav om udsortering af plast.


