
Ny affaldsordning 
i 2022
I løbet af 2022 etablerer vi en ny affaldsordning for 
alle husstande i Dragør Kommune. Det betyder, at du 
skal sortere dit affald i flere forskellige affaldstyper, 
og du vil derfor modtage nye affaldsbeholdere.



Ny affaldsordning i 2022

Den nye affaldsordning er et led i den nationale klima-plan og de nationale 
krav til sortering af affald. Vi skal alle sammen være med til, at vigtige 
ressourcer i vores affald ikke brændes af, men i stedet for sendes til 
genanvendelse. Det er Dragør Kommunalbestyrelse, som har besluttet, 
hvordan den nye affaldsordning konkret skal være i Dragør Kommune. Den 
nye affaldsordning kommer til at se forskellig ud – alt efter, om du bor i hus, 
rækkehus, lejlighed eller anden tæt-lav bebyggelse.

I denne folder kan du læse mere om den nye ordning og tidsplan for gennemførelse. Du kan 
også blive klogere på de beholdere, som du vil få ved din husstand, og de krav der er til place
ring og adgangsforhold. Endelig kan du læse mere om mulighederne for at gå sammen med 
andre om at etablere en fælles affaldsordning.

Almindelige villaer vil modtage tre nye affaldsbeholdere

De tre nye beholdere vil erstatte den tidligere affaldsordning for villaer/parcelhuse. På den måde 
vil det være muligt at sortere syv affaldstyper fra den almindelige dagrenovation. Det drejer sig 
om: Madaffald, restaffald, papir, pap, plast, metal samt drikke og fødevarekartoner.

Placering af beholdere  

Mere information

Du vil inden opstarten af den nye affalds
ordning i dit område, modtage et brev 
via digital post/eBoks. Indtil da kan du finde 
mere information på kommunens hjemme
side dragoer.dk/affald, hvor vi løbende 
lægger informationer ud om den nye 
affaldsordning.

Tidsplan for etablering af 
ny affaldsordning

Forår 2022
Hustande i almindelige 
villaer/parcelhuse

Sommer 2022
Husstande i etageboliger, rækkehuse, 
tætlavbebyggelse, kolonihaver og 
sommerhusområder

Vinter 2022
Hustande i Dragør Gamle By
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Sådan ser den nye ordning ud

For hustande i almindelige villaer får du leveret tre beholdere på hver 240 l. 
Beholderne måler i højden 100 cm, i bredden 60 cm og i dybden 73 cm, altså 
100 x 60 x 73 cm. I beholderne sorterer du i alt syv slags affald.

Restaffald

Madaffald

Metal

Plast

Mad og 
drikkekartoner

Pap

Papir

Farligt
Affald

Til dit madaffald får du desuden en 
kurvespand til at have stående i køkkenet 
og bioposer, som passer til. Bioposerne er 
nedbrydelige lige som madaffaldet selv.

Farligt affald
Du får også en rød boks til farligt affald (fx 
batterier, tomme spraydåser).

Glasaffald
Ordningen for indsamling af glas i kuber, 
som i dag er placeret rundt om i kommunen, 
fortsætter som hidtil.

Se de nye affaldsbeholdere
Du kan allerede nu se de nye beholdere. De 
står udstillet:
• Genbrugspladsen, Bachermindevej 15
• Dragør Rådhus, Kirkevej 7

Den nye affaldsordning som fælles-
ordning/kombinationsordning

Det er ikke alle husstande, der har plads 
til tre nye beholdere. Derfor indfører vi 
fællesordning for affaldssorteringen de 
steder, hvor der ikke er plads. Det er fx ved 
etageejendomme, tætlavbebyggelse og 
rækkehuse. Her vil sortering af affald ske ved 
større containere.

Du kan læse mere om fælles affaldsordning 
på side 5.
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Placering af beholdere 
og adgangsforhold ved 
almindelige villaer

Det er vigtigt, at du sørger for en god og sikker standplads og adgangsvej 
for skraldemanden, hvis du vil have hentet dine beholdere inde på din 
grund. Lever din adgangsvej og standplads ikke op til kravene, kan du altid 
sætte dine beholdere ud til tømning senest kl. 06 på din tømmedag.
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Krav til adgangsvej og standplads

1. Dine beholder må højst stå 10 meter fra
vejen. Du kan hjælpe din skraldemand ved at
sætte den så tæt på skel som muligt

2. Adgangsvejen skal være jævn, plan og fast af
fx fliser, beton eller asfalt

3. Ingen trin og højst en stigning på 10 % på
adgangsvejen

4. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred
5. Standpladsen og adgangsvejen skal have

mindst 2,2 meter frihøjde
6. Ingen hindringer, fx cykler eller

haveredskaber, beskær eventuelt træer og
buske

7. Højst én havelåge, og lågen skal kunne stå
åben af sig selv

8. Der skal være mindst 20 cm imellem
beholderne, og de placeres med håndtaget
vendt ud ad

9. Vejen skal være ryddet for sne og saltet/
gruset

10. Adgangsvejen skal være oplyst.

Bemærk

Har du længere end 10 meter til vejen, altså 
fra dine beholderes standplads til skel, er 
det muligt at få dispensation fra kravet mod 
en øget betaling. Kontakt Center for Plan, 
Teknik og Erhverv for at høre mere: 
affald@dragoer.dk
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Ny affaldsordning i 
rækkehuse, tæt-lav bebyggelse 
og etageboliger

Bor du i rækkehuse, tæt-lav bebyggelse 
eller etageboliger vil den nye affaldsordning 
højst sandsynligt komme til at se anderledes 
ud, end den vi etablerer ved almindelige 
villaer.

Bor du i en ejendom med en fælles affalds-
ordning, vil du opleve, at vi skifter nogle af de 
nuværende containere ud med de ny contai
nere til de nye affaldstyper.

Nogle steder vil du opleve, at der vil blive 
indført en fællesordning for affaldsindsam
lingen, som erstatter den tidligere indsam
ling ved husstanden.

Sammen med repræsentanter fra om
råderne (typisk foreningsbestyrelsen eller 
vicevært) er vi i gang med at finde ud af, 
hvordan den nye affaldsordning kan kom
me til at se ud i jeres område.
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Gå sammen om en 
fælles affaldsløsning

Det er muligt for hustande i almindelige villaer at gå sammen om at 
etablere en fællesløsning frem for at have affaldsordninger ved hver enkelt 
husstand.

Hvis en fælles affaldsløsning har interesse, kræver det følgende:

• At hele grundejerforeningen eller en tilstrækkelig tilslutning af husstande er enige om 
en fælles affaldsløsning

• At der kan tilvejebringes et areal, hvor den fælles affaldsordning kan placeres
• At husstandene selv betaler for udbygning af affaldspladsen, heraf fx opsætning af 

affaldsskur m.m.
• At der angives en ansvarlig person, der står for korrekt sortering i beholderne og for at 

holde affaldsområdet ryddet.

Giv besked inden den 15. februar 2022

Hvis en fællesløsning har interesse, er I velkommen til at kontakte os inden 15 januar 2022. 
Efter den dato kan vi sammen vurdere den videre proces.
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Kontakt kommunen
Har du spørgsmål til den nye affaldsordning, eller vil du gerne i dialog om 
fx en fællesløsning, kan du kontakte Center for Plan, Teknik og Erhverv: 
affald@dragoer.dk

Dragør Kommune
Center for Plan, Teknik og Erhverv
Kirkevej 7, 2791 Dragør
Tlf. 32 89 01 00
Sikker mail på www.dragoer.dk
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