TÅRNBY KOMMUNE

Dato 23-01-2019

Til Grundejerforeninger i Tårnby Kommune

Nye beholdere til restaffald og til sortering af metal- og plastikaffald
I foråret 2019 indfører Tårnby Kommune en ny affaldsordning med beholdere på hjul, og alle, der bor i hus, vil
modtage to beholdere:
• En beholder med to rum: et til metalaffald og et til plastikaffald
• En beholder til restaffald (Denne beholder har også to rum for på den måde at tage højde for, at der på sigt
skal sorteres madaffald).
Alle borgere vil modtage yderligere information om den nye ordning via et brev i e-Boks i slutningen af januar
2019. Vi orienterer kommunens grundejerforeninger nu, for at vi i fællesskab kan forberede husejerne så godt
som muligt på den nye ordning.
Nedenfor kan du læse om:
- Ændringerne i affaldsordningerne fra foråret 2019
- Krav til adgangsforhold, så skraldemændene kan køre de nye beholdere ud til skraldebilen og tilbage igen. Vi
hører meget gerne fra jer, hvis I vurderer, at adgangsforholdene i jeres grundejerforening vil gøre det vanskeligt
at håndtere beholderne.

Ændringer af beholdertyper
De væsentligste ændringer for en-familieboliger er:
• Alle parcel- og rækkehuse vil få udleveret en 240-liter beholder til restaffald i stedet for den nuværende sæk
eller beholder. Beholderen med restaffald tømmes hver uge. Skraldemanden henter beholderen, hvor den
er placeret på grunden, og kører den tilbage igen. Beholderen har to rum, så der på sigt også kan sorteres
madaffald i den. Det er endnu ikke politisk vedtaget, hvornår sortering af madaffald kommer til Tårnby
Kommune. I første omgang er beholderen kun til restaffald.
• Samtidig vil der blive udleveret en 240-liter beholder med to rum til sortering af metal- og plastikaffald.
Beholderen med metal og plastik hentes også inde på grunden og køres tilbage, når skraldemanden har tømt
den. Beholderen tømmes en gang om måneden.
• Når husejerne modtager den nye beholder til restaffald, skal de ikke længere bruge deres nuværende
beholder eller sækkestativ. Det er op til den enkelte husejer, om man ønsker at beholde sækkestativet eller
den gamle affaldsbeholder. Når ordningen er kommet i gang, vil vi informere om, hvordan vi samler gamle
beholdere og stativer ind.
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Information til borgerne
Jo bedre affaldet er sorteret, jo mere kan vi genanvende. For mange vil det være nyt at sortere, og vi ønsker at
gøre det så nemt som muligt. Sammen med de nye beholdere vil alle modtage grundig information om, hvilket
affald, de må lægge i den enkelte beholder. De nye affaldsbeholdere vil være mærket med piktogrammer
på forsiden, så man nemt kan se, hvilken type affald de er til, og på indersiden af låget vil der være en
sorteringsvejledning, der viser, hvad der må lægges i de enkelte rum.

Skærpet håndhævelse af krav til placeringen af beholderne samt til vejen hen til dem
Husejere i Tårnby Kommune skal allerede i dag opfylde en række krav for at få afhentet restaffald, pap, papir
og andet affald. Kravene er beskrevet i kommunens affaldsregulativ. Når der fremover vil være endnu flere
affaldsbeholdere på hjul, som skal køres frem og tilbage, betyder det, at håndhævelsen af disse krav vil blive
skærpet. De vigtigste krav til placeringen af affaldsbeholdere samt til vejen fra skraldebil hen til beholdere, er
beskrevet på næste side.

Er der udfordringer i jeres grundejerforening?
Vi ved, at der nogle steder i kommunen er områder, hvor der kan være udfordringer med at opfylde
Arbejdstilsynets regler for skraldemændenes håndtering af affaldsbeholderne. Det kan fx skyldes store
niveauforskelle på grundene, trapper, ujævne belægninger eller smalle gangstier, der udsætter skraldemændene
for uhensigtsmæssige arbejdsforhold, tunge løft eller andre arbejdsmiljø-risici. Hvis der i jeres grundejerforening
er denne type udfordringer, vil vi bede jer om at kontakte os på telefon 32 47 15 36. Så vil vi sammen med
renovatøren komme ud i området for at vurdere adgangsforholdene og rådgive om, hvilke ændringer der skal til,
for at vi fortsat kan afhente beholderne, hvor de er placeret på grunden. Dermed undgår husejeren selv at skulle
køre beholderne til fortovskant på tømmedagen, og tilbage igen.

Behov for mere information?
Vi håber, at I vil være med til at informere medlemmerne i jeres grundejerforening, og vi bidrager gerne med råd
og vejledning.
Kontakt kommunens affaldsteam via borger.dk eller telefon 32 47 15 36.
Du kan læse mere på: https://www.taarnby.dk/borger/natur-og-miljoe/affald

Med venlig hilsen
Tårnby Kommune
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TÅRNBY KOMMUNE
NYE AFFALDSBEHOLDERE:

ADGANGSVEJ OG PLACERING
Din adgangsvej og placeringen af affalds
beholderen skal leve op til kommunens
regulativ for husholdningsaffald. På den
måde sikrer vi de bedste arbejdsbetingelser
for skraldemanden.

1.
2.

Lever adgangsvejen ikke op til reglerne, skal
du stille affaldsbeholderne ud til skel senest
kl. 6 på tømmedagen.

Oplyst adgangsvej
10%

10%

Max 10 % stigning og ingen trin/trapper på
adgangsvejen

3.

Vend håndtaget på beholderen ud mod
adgangsvejen

4.

Et jævnt, plant og fast underlag af
fx fliser, beton eller asfalt

5.

Lågen kan stå åben af sig selv

6.

Maks. 40 m lang adgangsvej

7.

Min. 1 m bred adgangsvej

8.

Min. 2,2 m frihøjde på standplads og
adgangsvej

9.

Ingen forhindringer, fx cykler

10.

Min. 20 cm afstand mellem beholdere/
stativer samt til hus, træer el. lign.

11.

Ved sne og is: ryddet og saltet/gruset senest
kl. 7 på tømmedagen
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