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 Affaldsordning, Cordozaparken 
Dette dokument ligger til grund for regnearket ”Cordozaparken_beholdere_antal_størrelser”, og uddyber 
den fremregnede mængde affaldsbeholdere, samt beskriver eksisterende krav til affaldsopbevaring. 

Overordnede noter til regnearket 
Det totale beholderbehov for Cordozaparken er beregnet, med udgangspunkt i, at der kan bygges op til 
350 boliger. Derudover er der udregnet beholderbehov ved hhv. 5, 10, 20, 30 (…), 100 boliger, hvilket kan 
bruges til udregning af arealbehovet, såfremt der ønskes at etablere flere ”affaldsøer”. 
 
Del 1. Udregning af beholderbehov 
Udregning af affaldsbeholderbehov 
Affaldet opdeles 3 overordnede fraktioner: Hovedfraktionen (tidligere ”husholdningsaffald”) og 
genbrugsfraktioner (plast, papir, pap, glas osv.) samt (storskrald og haveaffald). For at fremregne en 
passende mængde beholdere, bruges forskellige standardfaktorer til udregning af beholderkravet for 
Cordozaparken. 
 
Følgende standardfaktorer er brugt: 
 
 Alle boliger skal bruge 220L affaldsvolumen pr. 14. dag. 
 Hovedfraktionen er opdelt således; 

o Plastaffald udgør 10% af den samlede mængde affald. 
o Herefter opdeles fraktionerne i hhv. 60% restaffald (dagrenovation) og 40% bioaffald (madaffald o. 

lign.). 
 Beholderstørrelserne varierer efter affaldsfraktionen – hertil bruges nedenstående beholderstørrelser: 

 
Beholder Mål 
240L 58 x 72,5 cm 
370L 75 x 81,5 cm 
660L 120 x 80 cm 
770L 120 x 80 cm 
1000L 120 x 100 cm 
 
 

 

Hovedfraktioner 
For at udregne det totale behov for affaldsbeholdere for hovedfraktionerne (plast-, rest- og bioaffald), 
bruges standardfaktoren for affaldsbeholdere ganget med antallet af boliger. I dette tilfælde betyder det, at 
Cordozaparkens op til 350 boliger kan få brug for op til 77.000L affaldsbeholdere.  
Hertil udgør plast 10% af beholderbehovet: 
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Fraktion Beholder Procent af samlet 
beholderbehov 

Literbehov for 
fraktion 

Antal beholdere 

Plast 770L 10% 7.700L 10 
 
Efter plastfraktionen er fratrukket det totale beholderbehov er det resterende behov på 69.300L, her vil de 
to resterende fraktioner udgøre hhv. 60% for restaffald og 40% for bioaffald: 

Fraktion Beholder Procent af samlet 
beholderbehov 

Literbehov for 
fraktion 

Antal beholdere 

Restaffald 770L 60% 41.580L 54 
Bioaffald 370L 40% 27.720L 74,9 

Fælles for ovenstående fraktioner er, at kommunen leverer beholdere til dette. 

Øvrige fraktioner 
Til udregning af beholderkravet for fraktionerne papir, pap og glas, har det maksimale antal boliger pr. 
beholder været til grund for udregningen. 

Fraktion Beholder Boliger pr. 
beholder 
(max.) 

Antal beholdere Noter 

Papir 660L 25 14 Leveres af kommunen 
Pap 1000L 35 10 Leveres af kommunen 
Glas Glasboble (Ø 

= 120cm) 
Alternativt: 
900L (Navn: 
Fancy)* 

100 3,5 Glasboble: Denne beholder skal 
placeres yderst ved 
opsamlingssteder, og skal have 15 
cm fri plads omkring sig. 
Fancy: Der er hjul på, og kan derfor 
flyttes manuelt. 

Storskrald 2x3m   Der skal minimum være én plads 
på 2x3m til storskrald. Det 
anbefales at overdække dette 
område. 

Batterier** 12L 
(Ø = 20cm) 

  Boligforeningen skal selv angive 
det ønskede antal batteribokse. Der 
anbefales minimum to 
batteribokse, såfremt der kun 
eksisterer én affaldsopsamling. 
Herudover anbefales én batteriboks 
pr. opsamlingsplads. 

*Størrelsen på en Fancy er 80x120cm. 
**Batteriboksen er cylinderformet og skal monteres på pæl eller rækværk. 
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Selvfinansierede løsninger 
Det er muligt at få nedgravede løsninger til alle affaldsfraktioner. Enkelte boligforeninger i Solrød Kommune 
har opdelt affaldsfraktionerne således, at rest- og bioaffald har hver sin nedgravede løsning, og øvrige 
fraktioner opbevares i containere. De nedgravede løsninger fås i en størrelse på op til 5m3. 
Ved nedgravede løsninger gælder samme regler som ved glasboblen; der skal minimum være 15cm ledig 
plads rundt om beholderen, og den skal placeres tæt ved adgangsvejen, da renovationsbilens kran- 
rækkevide er 5m. 
 
Del 2. krav til affaldsopbevaring 
 
Overordnede noter 
For etageboliger og samlede bebyggelser, som har fællesindsamling af affald, fastsætter kommunen, efter 
forhandling med boligselskab, andelsboligforening, (grund)ejerforening, vejlaug eller lignende, hvor 
opsamlingsstedet placeres. 

Generelle krav og bestemmelser 
 Udgange fra pladser med containere skal være mindst 1,2m brede. 
 Der skal minimum være 2,2m frihøjde på adgangsvej og standplads. 
 Der skal være niveaufri adgang. 
 Såfremt er låge til opsamlingsstedet, skal denne kunne fastholdes åben. 
 Der skal minimum være 5m fra opsamlingsstedet til nærmeste vindue ved beboelse. 
 Der skal være god belysning på opsamlingsstedet, uanset om stedet er overdækket eller frit. 
 Der må ikke forefindes forhindringer for renovationsmedarbejderen, eksempelvis cykler. 
 Der skal være fast underlag under opsamlingsstedet (mellem standplads og adgangsvej). 
 Om vinteren skal der være ryddet for sne og saltet/gruset. 
 Der skal være mulighed for skiltning i de enkelte fraktioner, eksempelvis på plankeværk eller væg over 

containere. 
 Solrød Kommune leverer skilte og klistermærker. 

 Ved større indflytninger skal der tages stilling til hvor der kan opstilles ekstra midlertidige papcontainere, 
eller maxicontainere, til indflytningsaffald. Som udgangspunkt bør der opstilles mindst lige så mange 
midlertidige beholdere som permanente beholdere. 

 Ved fejlsortering vil affaldsbeholderen ikke blive tømt, og fejlsorteringen indrapporteres til kommunen. 
Herefter er det op til boligforeningen selv at sortere korrekt og herefter melde dette til kommunen. 

 Ved overfyldning vil affaldsbeholderen ikke blive tømt, og overfyldningen indrapporteres til kommunen. 
Herefter er det op til boligforeningen at flytte det overskydende affald i plastsække, samt indkøbe og 
påføre sækkemærkater, for herefter at indberette dette til kommunen. 

Krav og bestemmelser omkring affaldsfraktioner 
 Glas: 

 Der skal være mindst 15cm fri plads rundt om beholderen. 
 Containeren placeres i yderste del af opsamlingsstedet, da den skal løftes af renovationsbilens kran. 
 Renovationsbilen skal kunne parkere tæt på miljøstationen, da armen på kranen kun er 5m. 

 Storskrald: 
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 Skal opdeles i hhv. brandbart og ikke-brandbart. Det er op til ejeren selv, at skille delbart storskrald 
fra hinanden; såfremt et træbord har metalben, skal bordbenene afmonteres og lægges for sig selv.  
 Småt ikke brændbart, potter, skår keramik o.lign. opbevares i klare plastsække og sættet på en 

hertil indrettet plads – kan evt. opbevares i 240 liters beholder 
 Småt metal opbevares i klare plastsække og sættet på en hertil indrettet plads – kan evt. opbevares 

i 240 liters beholder 
 Mindre dele af storskrald skal lægges i klare affaldssække, som ejeren selv indkøber, eksempelvis i 

dagligvarebutikker.  
 Det anbefales at overdække storskrald, eksempelvis under tag, og hertil gøre plads til elektronikaffald.  

 Elektronikaffald 
 Uanset størrelse skal elektronikaffald altid opbevares overdækket med halvtag eller lignende jf. 

direktivet for elektronikaffald (WEEE-direktivet). Småt elektronik opbevares i klare plastposer, kan 
opbevares i 240 liters plastbeholder. 

 
Slutteligt skal det nævnes, at alle borgere i Solrød Kommune, uanset hvilken boligtype de hører til, har 
adgang til kommunens tilknyttede genbrugspladser. 
 
 
Ved tvivl om affaldsfraktioner, genbrugspladser eller lignende, se Solrød Kommunes hjemmeside 
(www.solrod.dk) ->affald, miljø og klima -> affald.  
 
 
For yderligere information kontakt da Miljø og Teknik på nedenstående: 
 
 
 

Kontakt Telefontider 
Teknik og Miljø 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
Telefon: 56182000 
E-mail: teknisk@solrod.dk 

Mandag-onsdag: kl. 10-14 
Torsdag: kl. 13-17 
Fredag: kl. 10-13 

 
 
 
 



11‐04‐2019 Beholdere

Boligantal
Literbehov 

total
Plast (770L)*

Literbehov u. 
plast

Rest (770L)* Bio (370L)* Papir (660L)* Pap (1000L)*
Glas (1,5 m3 / 
Ø120cm)*,***

Småt metal 
(240L)**

Småt elektronik 
(240L)**

Storskrald 
(min. 2x3m) 

****

Batterier (12L / Ø = 
20cm)*, *****

350 77000 10,0 69300 54,0 74,9 14 10,0 10,0 10,0 7 2
5 1100 0,1 990 0,8 1,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1
10 2200 0,3 1980 1,5 2,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 1
20 4400 0,6 3960 3,1 4,3 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 1
30 6600 0,9 5940 4,6 6,4 1,2 0,9 0,9 0,9 0,6 1
40 8800 1,1 7920 6,2 8,6 1,6 1,1 1,1 1,1 0,8 1
50 11000 1,4 9900 7,7 10,7 2 1,4 1,4 1,4 1 1
60 13200 1,7 11880 9,3 12,8 2,4 1,7 1,7 1,7 1,2 1
70 15400 2,0 13860 10,8 15,0 2,8 2,0 2,0 2,0 1,4 1
80 17600 2,3 15840 12,3 17,1 3,2 2,3 2,3 2,3 1,6 1
90 19800 2,6 17820 13,9 19,3 3,6 2,6 2,6 2,6 1,8 1
100 22000 2,9 19800 15,4 21,4 4 2,9 2,9 2,9 2 1

Øvrige fraktioner

Cordozaparken

* Beholdere leveres af kommunen
** Beholdere anskaffes af boligforeningen. Klistermærker leveres af kommunen.

***** Ved ét opsamlingssted anbefales 1‐2 ‐ der anbefales én pr. opsamlingssted herudover
**** Eventuelt maxicontainer ‐ mål ukendt
*** Eventuelt 900L beholder ‐ tværsnitsmål samme som 660 liter 

Hovedfraktioner



Målt i cm
10‐04‐2019

Størrelse / Beholder 240L 370L 660L 770L 1000L
Længde 58 75 120 126 120
Bredde 72,5 81,5 80 77,5 100

Glasbobbel:

Eksempel på beholderstørrelser
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