
Pilotforsøg med sortering af madaffald
- I er udvalgt til at teste den nye ordning

Fra oktober 2019 skal alle i Herlev Kommune sortere deres madaffald fra, lige som 
vi allerede gør det med papir, glas, metal, plastik og pap. For at kunne tilbyde den 
bedst mulige ordning har vi udpeget ca. 200 parcelhuse til at hjælpe os med at 
teste de nye beholdere, informationen m.m. 

Jeres grundejerforening er udvalgt sammen med endnu en grundejerforening samt 
800 etageboliger. Det betyder, at I fra februar 2019 vil modtage en ny affaldsbehol-
der, som er delt i to rum – et til restaffald og et til madaffald. I skal derfor ikke læn-
gere bruge jeres sæk eller beholder til restaffald, når I modtager den nye beholder.

I får mere at vide til januar 2019
I slutningen af januar vil du modtage et brev i e-post med information om, hvad 
der skal ske. Sammen med den nye beholder til rest- og madaffald vil du også mod-
tage udførlig information om, hvordan du skal sortere, og hvad der sker i forsøgs-
perioden. Vi afholder infomøde i uge 9, når forsøget er gået i gang.

Til maj vil vi evaluere både det praktiske i forhold til beholdere og tømning samt 
behovet for information og vejledning. I vil fortsætte med at sortere i den nye 
beholder derefter, og resten af Herlev følger efter til oktober.

Vi håber, at I vil tage godt imod den nye beholder. Jeres hjælp har stor betydning 
for os. Den 20. eller 21/12 modtager du et affaldsmagasin i din postkasse. Her kan 
du læse om baggrunden for, at vi indfører en ordning for madaffald.

Vær opmærksom på adgangsvejen
På næste side kan du se, hvilke regler vedr. adgangsvejen du skal være opmærksom 
på, så skraldemanden let kan køre din beholder ud til bilen.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6456 eller sende en mail til 
affald@herlev.dk.

Venlig hilsen og godt nyt år.

Anita Aagaard Kristensen 
Center for Teknik og Miljø
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ADGANGSVEJ OG 
PLACERING AF 
AFFALDSBEHOLDERNE 
- TJEKLISTE
Når du får en affaldsbeholder til rest- og madaffald, skal du være opmærksom på, 
om din adgangsvej lever op til kravene. Det gælder specielt, hvis du i dag har sæk.

Skraldemændene henter din nye beholder til rest- og madaffald inde på din grund, 
og han skal nemt kunne komme hen til beholderen. Derfor skal vejen hen til behol-
derne leve op til disse krav:

 √ Der skal være et jævnt, plant og fast underlag af fx fliser, beton eller asfalt

 √ Ingen trin

 √ Stigninger på max 10 %

 √ Vejen skal være ryddet for sne og saltet/gruset

 √ Min. 2,1 meter frihøjde på adgangsvejen 
(Beskær træer og buske, så de ikke går ind over adgangsvejen)

 √ Ingen forhindringer, fx cykler eller haveredskaber

 √ Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv

 √ Oplyst adgangsvej

 √ Max 50 meter lang

 √ Min. 1 meter bred.

Lever din adgangsvej ikke op til kravene, kan du altid vælge at stille beholderen 
til rest- og madaffald ud til fortovet senest kl. 7 på tømmedagen.
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