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FAQ - MADAFFALD 
 
Hvornår får vi de nye beholder til madaffald? 
Beholderne bliver omdelt etapevis fra februar 2022 til villaer, rækkehuse, etageboliger samt 
institutioner. Det forventes at alle har fået beholdere ved udgangen af 2022. 
 
Skal jeg udskifte mit sækkestativ til dagrenovation? 
Ja, de nye beholdere erstatter det nuværende sækkestativ.  
Det skyldes et nationalt krav om, at indsamling af madaffald skal ske i faste beholdere af samme slags 
som beholderne til det genanvendelige affald (plast/papir, glas/metal og pap). 
Kommunen leverer og ejer de nye beholdere uden ekstra betaling ligesom da beholderne til det 
genanvendelige affald blev leveret. 
 
Skal jeg udskifte min beholder på hjul til dagrenovation? 
Ja, de nye beholdere er 2-delte, ligesom beholderne til plast/papir og glas/metal. 
Skraldebilerne er delt i 2, så de nye 2-delte beholdere let kan tømmes heri. Og mad og restaffald bliver 
holdt adskilt. 
 
Hvem ejer de nye beholdere til madaffald? 
Kommunen ejer de nye 2-kammer beholdere på hjul, som bliver stillet op ved alle villaer og 
rækkehuse, som har individuelle beholdere. Kommunen ejer også de nye beholdere til madaffald, som 
stilles op ved etageboliger og rækkehuse. 
 
Hvad gør jeg hvis jeg har ekstra mad- eller restaffald? 
Skraldebilen kan rent teknisk ikke modtage de sække, som i dag bruges. Man kan derfor ikke længere 
benytte ekstrasække, når man har fået den nye beholder. 
 
Man kan i stedet bestille en ekstratømning af den nye beholder, som vil blive udført dagen efter den 
er bestilt. 
 
Har man generelt mere affald end der kan være i den nye beholder, kan man enten bestille en ekstra 
beholder eller man kan bestille ugetømning. 
 
Kan jeg få hentet mit sækkestativ? 
Kommunen tilbyder at afhente dit gamle sækkestativ, både det af træ og det runde af metal 
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Du vil modtage detaljeret information herom via e-boks, da vi skriver direkte til alle grundejere om de 
nye beholdere ca. 3 måneder før, de køres ud i dit område. 
 
Hvor tit bliver de nye beholdere tømt? 
Villaer og rækkehuse med egne beholdere vil få tømt beholderen med mad- og restaffald hver 14. dag, 
men hver uge i de varme måneder juni, juli og august. Man kan dog vælge at tilkøbe tømning hver uge 
hele året rundt. 
Hver 14. dag er valgt af en række årsager: Mindre kørsel er godt for miljøet, det giver mindre støj og 
trafik, og det sparer penge. 
 
Etageboliger og rækkehuse med fælles beholdere vil få tømt madaffald og restaffald hver uge. 
 
Hvornår kan vi begynde at smide madaffald i den nye beholder? 
Du må først benytte den nye beholder på den dato, som vil stå på beholderen, når du får den leveret. 
Det skyldes, at udbringningen af de nye beholdere skal passe sammen med tømningen af beholderne. 
 
Hvor skal den nye beholder til madaffald stå? 
Den nye beholder skal stå sammen med de øvrige beholdere man har i forvejen til genanvendeligt 
affald (plast/papir, glas/metal og pap), og der gælder de samme krav til underlag, afstand mv. som for 
disse. 
 
Har du i dag et sækkestativ til dagrenovation, kan det være en god idé at tjekke, om din standplads og 
adgangsvej lever op til kravene i kommunens regulativ. Den nye todelte beholder til mad- og restaffald 
er på hjul, og der findes lidt skrappere regler for placering af affaldsbeholdere med hjul end der gør for 
sækkestativer - f.eks. underlag og afstandskrav fra skel. 
 
Du kan også vælge selv at køre beholderen frem til tømning. Mellem tømningerne kan du placere 
beholderen, hvor du vil, og du kan køre den frem til vejskel inden kl. 6.00 på tømmedagen. Du kan 
tilmelde dig vores SMS-service, så du får besked dagen før din beholder skal tømmes.  
 
Hvor stor er den nye beholder? 
Beholderen rummer i alt 240 liter. Den er 2-delt, hvor det ene rum er lidt mindre end det andet. Det 
lille rum er til madaffald og det store til restaffald. Beholderen har samme ydre mål og udseende som 
beholderne til plast/papir, glas/metal og pap. 
(Farve: antracitgrå. Mål: Højde: 112 cm. Bredde: 58 cm. Dybde: 73,4 cm) 
 
Hvad sker der med madaffaldet efter det er indsamlet? 
Det bliver kørt til et forbehandlingsanlæg i Ølstykke. Madaffaldet vil blive behandlet på et 
biogasanlæg, men hvilket er endnu ikke afklaret. Dette vides først i slutningen af 2021. 
 
Hvordan bliver man opkrævet for den nye ordning til madaffald? 
Man betaler for det antal og størrelse beholder man har stående samt hvor ofte man får den tømt. 
Betalingen vil ske over ejendomsskattebilletten ligesom det i dag sker for dagrenovation. 
 
Hvilke regler gælder fra februar 2022? 
Reglerne for de nye ordninger for madaffald samt mad- og drikkekartoner står beskrevet i regulativ for 
husholdningsaffald 2022, som har været i høring i efteråret 2021. Det nye regulativ forventes at træde 
i kraft i slutningen af 2021/starten af 2022, når regulativet er endeligt vedtaget af byrådet. Men der vil 
være en overgang, hvor det nugældende regulativ af 6.5.2020 vil gælde for dagrenovation indtil den 
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enkelte adresse har fået de nye beholdere til mad/rest ved villaer og beholdere til madaffald ved 
etageboligerne. Herefter gælder reglerne i det nye regulativ (regulativ for husholdningsaffald 2022). 
For den nye ordning for mad- og drikkekartoner gælder reglerne i det nye regulativ i hele kommunen, 
når ordningen indføres i starten af januar 2022. 
 
Reglerne for de øvrige ordninger fx glas, metal mv. gælder udfra beskrivelserne i det nye regulativ for 
husholdningsaffald 2022, når dette er vedtaget. 
 
FAQ – MAD- OG DRIKKEKARTONER 
 
Hvorfor skal kartoner sorteres med plast? 
Når kartoner fra fx mælk, juice, flåede tomater og meget andet skal sorteres sammen med plast, 
skyldes det et krav i lovgivningen. 
Efterfølgende bliver kartoner og plast skilt ad og genanvendt hver for sig. 
Selv om kartoner måske kan minde om pap, må de ikke sorteres sammen med pap. 
Allerød Kommune begynder at indføre den nye ordning i 2022. 
 
Hvad gør jeg, hvis der ikke er plads nok til både plast og mad- og drikkekartoner? 
Beholderen med plast og papir, der i 2022 også vil rumme mad- og drikkekartoner, vil fortsat blive 
tømt hver 3. uge for villaer og rækkehuse med individuelle beholdere. 
 
Det er kommunens vurdering, at de fleste husstande vil have plads nok i beholderen, også til 
drikkekartonerne, og udledningen fra bilerne og støjen i villaområderne kan holdes på næsten samme 
niveau som i dag. 
 
Du kan bestille en ekstra beholder, hvis du har mere plastaffald, end der kan være i din nuværende 
beholder. En ekstra beholder koster ikke ekstra at få tømt for den enkelte bolig, da grundejer betaler 
et gennemsnitsgebyr for indsamling af det genanvendelige affald herunder plast, mad- og 
drikkekartoner. Hvis du vil bestille en ekstra beholder, skal du sende en mail 
til renovation@alleroed.dk. Alternativt må du køre på genbrugspladsen med det ekstra sorterede 
affald, der ikke er plads til i beholderen. 
 
Må jeg fylde plast og mad- og drikkekartoner i poser? 
Ja, man skal helst fylde blød plastaffald i en pose. Ved at fylde plast i poser kan man komprimere 
affaldet, så det fylder mindre og det ikke flyver væk under tømning. 
 
FAQ – GENERELT 
 
Er det frivilligt at have alle beholdere stående? 
Beholdere ved husstandene bliver obligatoriske. Der var tidligere mulighed for at afmelde beholderne, 
dog var der sorteringspligt for det genanvendelige affald (papir, pap, glas, metal og plast) dvs. at 
alternativt skulle bringeordninger benyttes, f.eks. genbrugsplads.  
 
Nye nationale regler betyder, at alle borgere skal sortere ved husstanden enten ved at beholderne er 
placeret på matriklen (en-familieboliger) eller beholdere er tilgængelige i umiddelbar nærhed af 
boligen, dvs. kort gåafstand (kun muligt for etageboliger og rækkehuse). 
 
Hvem ejer de nye beholdere til restaffald ved etageboliger? 
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Ved etageboliger og rækkehuse, som har fælles løsninger, overgår ejerskabet af beholdere på hjul, i 
takt med at udslidte beholdere udskiftes. Ejendomme får først udskiftet beholdere, når de nuværende 
ikke længere er funktionsdygtige. 
 


