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Nemmere og bedre aﬀaldsordning fra maj 2018
Kære sommerhusejer i Slagelse Kommune!
Byrådet har vedtaget at lave lidt om på aﬀaldsordningen for din ejendom. Selvom ændringerne først træder i kraft til maj næste år, skal du allerede nu vide lidt om planerne.
Sortér for fremtiden
Det er besluttet, at vi i Danmark skal genanvende 50% af alt vores aﬀald i 2022. Derfor
er mange kommuner i gang med at gøre det lettere og mere eﬀektivt for borgerne at
sortere aﬀaldet. Det gør vi også her i Slagelse Kommune. Det er baggrunden for de
ændringer, vi indfører i kommunens aﬀaldsordning fra maj næste år. Ordningen gælder
også for sommerhuse.
To nye beholdere erstatter de gamle – og madaﬀald og haveaﬀald holdes adskilt
I løbet af næste forår får din ejendom to nye aﬀaldsbeholdere, som skal erstatte de
to, du har nu. De to nye beholdere er på 240 liter hver og er derfor lidt større end de to
nuværende. De nye beholdere er større, fordi der er to rum i hver:
I den ene beholder skal du i fremtiden sortere papir og småt pap i det ene rum, mens det
andet er til plast, metal og glas. I den anden beholder skal du sortere restaﬀald i det ene
rum og madaﬀald i det andet. Der må ikke komme haveaﬀald i beholderen, da madaﬀaldet skal kunne udnyttes til produktion af biogas.
Vi henter stadig haveaﬀald – og nu også storskrald
Selvom du til næste år skal sortere lidt anderledes, henter vi stadig gerne dit haveaﬀald,
så det også kan gøre nytte. Som en ekstra service vil vi fra maj 2018 også hente dit storskrald. Når du har haveaﬀald og storskrald, skal du bestille afhentning på kommunens
hjemmeside. Så ta’r vi det med på afhentningsdagen, når du har sat det frem til vejen.
Mere service til dig
Med de nye sorteringsmuligheder sparer du turen til kuberne og genbrugspladsen - for
vi henter dit sorterede aﬀald lige ved døren. Du er selvfølgelig stadig altid velkommen
på genbrugspladsen, hvis du har mere aﬀald, du gerne vil af med. Der er ikke lagt op til, at
ændringerne bliver dyrere for dig. Men vi ved først hvad du skal betale, når ordningerne
har været i udbud, og politikerne har vedtaget gebyrerne til oktober.

4. april 2017

Se beholderne og få mere information
Kommunens aﬀaldsselskab AﬀaldPlus afholder traditionen tro også Store Genbrugsdag
i år. Det sker den 20. maj. Ved den lejlighed kan du se eksempler på rumopdelte beholdere
og få svar på spørgsmål om din kommende aﬀaldsordning. Se mere om arrangementet
på Store Genbrugsdag (www.aﬀaldplus.dk/store-genbrugsdag-2017).
Du kan ﬁnde sidste nyt om aﬀaldsordningen på www.slagelse.dk/aﬀald2018.

Med venlig hilsen
Aﬀald og Genbrug
Slagelse Kommune

Vi er klar til at høre
din mening
Rammerne for den kommende
ordning er beskrevet i Regulativet
for husholdningsaﬀald. Regulativet
er i høring indtil 1. maj 2017.
Hvis du har kommentarer til den
kommende ordning, skal du gå ind
på kommunens hjemmeside ved at
klikke på dette link:
www.slagelse.dk/affald2018

Denne orientering er sendt til ejer eller administrator
af sommerhuse.

Mere information her
På de følgende sider kan du se, hvornår vi henter dit aﬀald. Du kan også se, hvordan
beholderne ser ud, og hvor meget de fylder. Så kan du forberede dig på, hvordan de skal
stå, så både du og skraldemanden kan komme til dem.

Sådan henter vi dit affald fra maj 2018
Restaﬀald & madaﬀald

hver anden uge (hver uge fra midten af maj til midten af september)

Pap, papir, karton, plast, metal og glas

hver fjerde uge

Storskrald

hver fjerde uge

Haveaﬀald (april til november)

hver fjerde uge

Bemærk at vi kun henter aﬀald fra sommerhuse i månederne april til og med oktober. Helårstømning er mulig mod ekstra betaling.
Når ordningen træder i kraft til maj 2018, kan du se de præcise tømme- og hentedage på www.slagelse.dk/husholdningsaﬀald

To todelte
240 liters affaldsbeholdere
I den ene beholder skal du sortere papir og småt pap i
det ene rum, mens det andet er til plast, metal og glas.
I den anden beholder skal du sortere restaﬀald i det ene
rum og madaﬀald i det andet.
Beholderne er lidt større end de gamle. Du skal derfor
afsætte ca. 130 x 75 cm plads til de to beholdere.
Hvis du har brug for ﬂere eller større beholdere, kan det
være nødvendigt med mere plads.

Husk kravene til adgangsvej
og standplads
Beholderne skal stå på et plant og fast underlag.
Beholderne skal stå, så håndtagene vender udad mod skraldemanden.
Adgangsvejen må højst være 20 m lang.
Der skal være 1 m bred passage hele vejen til beholderen.
Ingen grene eller udhæng – 2,2 m frihøjde hele vejen til beholderen.
Adgangsvejen skal være plan og jævn.
Der skal være belysning, når det er mørkt.
Om vinteren skal der ryddes for sne og saltes.

Frihøjde
minds 2,2 m
Minds 1 m
Maks 20 m

Brug låget – nu også til
småt elektronik
Fra maj 2018 kan du også komme af med småt elektronik
ved at lægge det på låget af dine beholdere.
Du kan fortsat komme af med
brugte batterier på låget.
Husk at pakke batterier og småt
elektronik ind i hver sin klare
plastpose, så skraldemanden
kan se, hvad der er i.

Sæt storskrald og haveaffald frem
Hvis du skal af med storskrald og haveaﬀald, skal du tilmelde det på
kommunens hjemmeside.
Sæt aﬀaldet frem til vejen, så ta’r vi det med på afhentningsdagen.

Vi blander ikke affaldet
Dine aﬀaldsbeholdere bliver tømt i skraldebiler, som
er opdelt i ﬂere rum, så dit sorterede aﬀald ikke bliver
blandet sammen.
Når aﬀaldet ankommer til sorteringsanlægget, bliver
plast, metal og glas sorteret maskinelt til genanvendelse.
Det samme sker med papir og pap.

Illustrationerne viser standardløsninger.

