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Hvordan vælger man de rette affaldsbeholdere?
Når man i en kommune skal indføre nye affaldssystemer og nye fraktioner til udsortering, skal man ofte vælge nye beholdere. Erfaringer fra
andre, der har været processen igennem, kan give dig en ide om både
muligheder og udfordringer. Her får du – via fem centrale spørgsmål –
en kort udgave af det, kommunerne fandt vigtigst.

›

Hvad passer til min kommune: et-kammer, to-kammer eller firekammerbeholdere?

Der er fordele og ulemper forbundet med de forskellige beholdertyper. Det
handler derfor om at finde den beholdertype, der passer til netop din indsamling.
For eksempel er et-kammerbeholdere nemmere at tømme, men det kræver
mange beholdere hos borgeren, hvis der skal sorteres i flere fraktioner.
To- og fire-kammerbeholdere giver mulighed for sortere i flere fraktioner pr. beholder. Det tager dog længere tid at tømme dem og kræver lidt mere opmærksomhed ved indkøring.

›

Skal vi have låg-i-låg eller enkelt låg?

Låg-i-låg er god borgerservice, da borgeren ikke skal vende sin affaldsbeholder
før tømning. Det er dog vigtigt at have klare aftaler om, hvem der skal sørge
for, at låget-i-låget er låst for at undgå skader på det. Nogle kommuner foretrækker enkeltlåg, da det har erfaring med bedre holdbarhed ved enkelt låg.

›

Hvilke kombinationer af fraktioner giver mening og hvilke årsvolumener kan
vi forvente?

Kommunerne har oplyst, hvilke kombinationer af fraktioner de indsamler, og
hvilke årsvolumener de bruger for de forskellige fraktioner. Dette kan bruges
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som inspiration, når du skal vælge kombinationer af fraktioner i forhold til forventede årsvolumener pr. husstand i din kommune.

›

Hvordan finder jeg den rette beholderstørrelse?

Erfaringen viser, at man som minimum bør have 240 L for 2-kammerbeholdere
– ellers risikerer man, at affaldet sætter sig fast. Derudover har man set, at
190L beholderen til blandede fraktioner blev for lille til at rumme affaldet fra én
husstand. En for lille kapacitet kan være problematisk, da en overfyldt beholder
ikke fremmer borgernes lyst til at sortere.

›

Hvordan kan vi undgå skader på beholder og indkøringsvanskeligheder?

Det er en god ide, hvis man i udbuddet henviser til EN-840 normerne for beholdere for dimensioner, gribekant, godstykkelse mv. I udbuddet til renovatøren
anbefales at henvise til DS 1501, der angiver krav til liften på renovationsbilen.
Det har været en succes at lave tests sammen med renovatøren inden udrulning, så man sikrer sig, at indstillingerne på indsamlingsbilerne er korrekte.
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