Nye affaldsordninger
i Køge Kommune
Februar 2019
Nyttige oplysninger
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VI SORTERER AFFALD

FORDI DET NYTTER!

Kære politikere og kolleger
Denne lille folder indeholder nyttig information om
de nye affaldsordninger, som træder i kraft iKøge
Kommune i maj 2019.
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Du får måske brug for disse informationer, når vi i
Affald og Genbrug udsender e-boksbreve til alle
borgerne i enfamilieboliger i løbet af januar og februar
2019. Brevene vil måske give anledning til henvendelser og spørgsmål fra borgere, som vi med denne folder
gerne vil klæde dig på til at kunne besvare.
På de næste sider kan du læse om de enkelte ordninger og se den foreløbige tidsplan for, hvornår borgerne
modtager information om de nye affaldsordninger.
Der vil sikkert komme spørgsmål, som denne folder
ikke besvarer. Derfor vil vi løbende lægge spørgsmål og
svar ud på vores hjemmeside www.koege.dk/affald.
Har du selv spørgsmål, er du altid velkommen til at
kontakte os i Affald og Genbrug. Se kontaktoplysninger
på bagsiden.

Venlig hilsen
Affald og Genbrug
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Hvorfor nye affaldsordninger
- og hvad sker der rent praktisk?

Forventet tidsplan for den nye
affaldsordning i 2019

I Danmark har vi lovet hinanden, at vi i 2022 vil sortere mindst
50% af vores husholdningsaffald fra til genanvendelse. Det skal vi
selvfølgelig også gøre her i Køge Kommune. Det giver god mening,
for når vi sorterer affaldet, bidrager vi til at værdifulde ressourcer
kan bruges igen i stedet for at gå op i røg.

Februar 2019
Alle borgere i villa, række- eller parcelhus modtager orientering om
den nye ordning og om, hvornår de nye beholdere bliver kørt ud og
hvornår de kan tages i brug.

F.eks. brænder konservesdåser eller vådt madaffald ikke godt.
Begge dele bliver derfor bedre udnyttet ved at lave dem om til
nye cykler eller eftertragtet gødning og biogas.
De nye affaldsordninger blev vedtaget af Køge Byråd henholdsvis
den 28. marts (énfamilieboliger) og den 23. maj (flerfamilieboliger)
2017.
Bedre muligheder for at borgerne kan sortere affald tæt ved
husstanden skal gerne give mere og bedre sortering. Det viser
erfaringer fra andre kommuner også. Her i Køge Kommune betyder
den nye affaldsordning, at alle borgere skal sortere madaffald, glas,
papir, plast og metal fra til genanvendelse.
I løbet af foråret 2019 får alle borgere, som bor i villa, række- eller
parcelhus to nye affaldsbeholdere. En beholder med to kamre
til mad- og restaffald og en med fire kamre til glas, papir, metal
og plast.
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Februar 2019
Udsendelse af faktura med opkrævning af affaldsgebyr for
1. halvår af 2019.
Februar-april 2019
Udstilling med de nye beholdere på de 2 genbrugspladser, i
Borgersevice på Rådhuset og i Det grønne Hus.
1. marts 2019
Udkørsel af nye beholdere begynder. Med de nye beholdere følger
også en lille spand til at have i køkkenet plus bionedbrydelige poser
til at emballere madaffaldet i samt sorteringsvejledning.
23. april 2019 - og frem
Sidste tømning af gamle dagrenovationsbeholder og sækkestativ.
Maj 2019
Ny ordning i gang. RenoNorden starter indsamling af madaffald 1.
maj og ETK starter indsamling af papir, plast, glas og metal 2. maj.
Fra maj 2020 bliver alle etageejendomme i Køge Kommune også
omfattet af den nye affaldsordning.
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Ny beholder til mad- og restaffald
Som noget nyt skal alle borgere i Køge Kommune til at sortere deres
dagrenovation i rest- og madaffald.
Madaffaldet består af madrester, skaller og skræller fra grøntsager,
æg, nødder m.v. – kort sagt alt det affald, som skal sendes til bioforgasning. Restaffaldet er det affald, som ikke kan genanvendes,
men skal brændes – typisk ting som snavset plast- eller papir, bleer,
mælke- og juicekartoner og støvsugerposer.

Alle husstande modtager samtidig med de nye beholdere en lille
køkkenspand og ruller med grønne, biologisk nedbrydelige affaldsposer, som skal bruges til emballere madaffaldet i. På den måde
hjælper vi borgerne med at etablere gode sorteringsvaner i køkkenet. Når borgerne er ved at løbe tør for poser, binder de blot en tom
pose på affaldsbeholderens håndtag. Så sørger skraldemanden for
nye poser.

I villaer, parcel- og rækkehuse bliver stativer og den nuværende
beholder til dagrenovation udskiftet med ny ruminddelt beholder,
hvor madaffaldet skal i det ene rum og restaffaldet i det andet.
De to typer affald holdes dermed adskilt både i beholderne
og senere i skraldebilen, så madaffaldet kan sendes til videre
forarbejdning og blive til energi og gødning, mens restaffaldet
kommer til forbrænding og dermed indgår i fremstillingen af
fjernvarme og el. I første omgang bliver madaffaldet kørt til
anlæg i Jylland, hvor affaldet bruges til produktion af biogas.
I løbet af et par år regner vi med, at Argos fælles udbud
vedrørende behandling af madaffald vil resultere i, at affaldet
bliver behandlet på anlæg på Sjælland.

6

sammen
tande får
s
s
u
h
e
ll
A
n en
enspande
med køkk
g og
svejlednin
sortering
iale om
onsmater
ti
a
m
r
fo
in
rdning.
den nye o

7

Mere sortering af alt plast, metal,
papir og glas
Alle villaer, parcel- og rækkehuse får en helt ny beholder med fire
rum. Her kan borgerne komme af med alt deres papir, plast-, metalog glasemballage.
Alle fire affaldstyper bliver afleveret på Argos anlæg i Gadstrup,
hvor det bliver kontrolleret og presset i baller, hvorefter materialerne bliver afsat på markedet.

I nogle tæt/lav-bebyggelser kan det knibe med at få plads til firekammerbeholderne. Mange af disse bebyggelser har allerede i dag
kun stativer og beholdere til dagrenovation ved hoveddøren – og
fælles opsamlingssted til papir og glas et andet sted i bebyggelsen.
Disse steder vil vi som udgangspunkt kun levere beholdere til madog restaffald og bibeholde de nuværende containere til papir og
glas på fælles opsamlingssted. Vi vil herefter i samarbejde med de
enkelte boligforeninger finde ud af, om de senere eventuelt gerne vil
gå over til også at have firekammerbeholdere ved hvert hus.
Når vi nærmer os maj 2020 vil alle etageejendomme også modtage
nye containere til madaffald, plast- og metalemballager, så de kan
sortere de forskellige typer affald.
Alle husstande får en sorteringsvejledning, så de ved, hvordan de
skal sortere, og hvilken slags affald der skal i hvilke rum.
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maj 2020
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Beholdernes størrelse

Nye skraldebiler har flere rum

Der er tre størrelser af todelte beholdere til mad- og restaffald:
190 l, 240 l og 370 l.
Fire-kammerbeholderne findes i to størrelser:
240 l og 370 l.

Når affaldet er sorteret, blandes det selvfølgelig ikke sammen igen.
Derfor er det nye skraldebiler med to adskilte rum, som henter madog restaffald. På den måde holdes affaldet adskilt og kan sendes
videre til de rigtige anlæg.
På tilsvarende vis er der til de nye fire-kammerbeholdere anskaffet
særlige biler med fire kamre.

Langt de fleste husstande vil få et ”standardsæt” bestående af en
240 l beholder til mad- og restaffald og en 370 l til papir, plast, glas og
metal.

Det er RenoNorden, som tømmer to-kammerbeholderne og ETK,
som tømmer firekammerbeholderne.

Vi sørger så vidt muligt for, at de nye beholdere kan rumme den
samme mængde affald, som de gamle beholdere. Hvis det siden viser
sig, at de nye beholdere ikke passer til husstandens behov, bytter vi
190
l
l
370
l
gerne
til en anden240
størrelse
eller et andet
antal.
107 cm

107 cm

107 cm

69 cm
55 cm

72 cm
58 cm

72 cm
77 cm

uligt
så vidt m
Vi sørger
ldere kan
nye beho
e
for, at de
e mængd
en samm
d
e
m
m
ru
holdere.
gamle be
e
d
m
o
s
,
affald
sig, at de
iden viser
Hvis det s
asser til
ere ikke p
ld
o
h
e
b
e
ny
, bytter
ens behov
e
husstand
n størrels
l en ande
ti
e
rn
e
g
i
v
det antal.
eller et an

10

11

Haveaffald og gamle beholdere

Storskrald

Fra 1. maj 2019 kan kun husstande, som har fire-kammerbeholder, få
hentet haveaffald, idet det nye affaldsregulativ afgrænser haveaffaldsindsamlingen til de ejendomme, der har egen beholder til papir,
glas plast og metal. De husstande, som ikke har individuel opsamling af disse fire affaldstyper, skal derfor heller ikke betale gebyr
for haveaffald fremover. Men alle husstande kan naturligvis også i
fremtiden bruge genbrugspladserne til at komme af med haveaffaldet – hvis de ikke foretrækker at kompostere affaldet hjemme i egen
have.

Der vil fortsat være indsamling af storskrald i Køge Kommune.
Her kan borgerne blandt andet aflevere pap, møbler, cykler, løbehjul,
køleskabe, komfurer, støvsugere og andre udtjente effekter.

Hvis ikke husstanden ønsker at beholde den gamle papir- og glasbeholder til haveaffald, vil den blive hentet sammen med den gamle
beholder til restaffald. Sækkestativerne er borgernes ejendom, og
de kan enten beholde dem til andre formål eller aflevere dem på
genbrugspladsen eller til storskraldsordningen. Der vil følge særlige
“Tag mig med”- klistermærker med informationsmaterialet, som kan
sættes på beholderne, så det er tydeligt, at de skal afhentes.
Kommunen sørger naturligvis for, at de indsamlede beholdere og
stativer bliver genanvendt på bedst mulig måde.

Fra 1. maj 2019 ændres det årlige antal afhentninger fra 9 til 6.
Som noget nyt skal husstande i landzone også tilmelde sig
afhentning af storskrald inden tømmedagen, så vi undgår at køre
lange ture forgæves.
Som borger kan man nemt tilmelde sig sms-service og får besked
om, hvornår kommunen henter storskrald.
Det vil også fortsat være muligt at få hentet storskrald ved
etageboliger.

Der bliver fortsat hentet haveaffald to gange om året, nemlig i april
og oktober.
Har borgerne mere haveaffald, end der kan være i beholderen, tager
genbrugspladserne gerne imod det.
Ligesom i forbindelse med afhentning af storskrald kan borgerne
tilmelde sig sms-service og få besked om, hvornår haveaffaldet
bliver hentet. Husstande i landzone skal forud for tømning af haveaffaldsbeholder tilmelde sig, hvis de ønsker at få hentet haveaffald
ved næste tømning.
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SMS-service, se din affaldskalender og brug af
affaldsapp’en ”Affaldsportal”
Borgerne har fortsat mulighed for at tilmelde sig
kommunens sms-service, så de kan blive husket på,
hvornår deres beholdere bliver tømt og hvornår der
er afhentning af storskrald og haveaffald. På hjemmesiden eller via den gratis app ”Affaldsportal” kan
man også se tømmedagene for sin egen adresse eller
klage over manglende afhentning.
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Vi ændrer gebyrerne

3 eksempler

De nye affaldsordninger med flere affaldstyper, nye beholdere og
nye skraldebiler betyder, at vores affaldsgebyrer ændres og generelt
stiger.

Alle gebyrer er incl. moms og for et helt år.

Ændringerne varierer alt efter, hvor store beholderne er og om man
har fælles eller individuel opsamling af papir, glas, metal og plast.
Der bliver som hidtil udsendt en faktura i februar, som er 1. rate for
2019.
På denne faktura vil affaldsgebyrerne være sammensat af de
gamle gebyrer for de beholdere, som man allerede har i dag (de
første 4 mdr.), og gebyrerne for de nye ordninger, som træder i kraft
1. maj 2019 (de næste 2 mdr.) Anden rate for 2019 (som udsendes i
august) vil kun bestå af gebyrerne for den nye affaldsordning.

Parcelhus som p.t. er tilmeldt med 110 l sæk (kun en beboer) og og
som fremover får to-delt 190 l beholder til mad- og restaffald og 240 l
fire-kammerbeholder:
Samlede
affaldsgebyrer

2018

2019

2020
(hvis uændret fra 2019)

2.873,75

3.355,55

3.592,50

Parcelhus som p.t. er tilmeldt med 190 liter beholder (3 beboere) og
som fremover får to-delt 240 liter beholder til mad- og restaffald og
370 liter fire-kammerbeholder.
Samlede
affaldsgebyrer

2018

2019

2020
(hvis uændret fra 2019)

3.311,25

3.600,33

3.742,50

Rækkehus tilmeldt med 110 liter sæk (kun 1 beboer), som har fælles
opsamling af papir og glas,og som fremover får tildelt to-delt 190
liter beholder til mad- og restaffald*
Samlede
affaldsgebyrer

2018

2019

2020
(hvis uændret fra 2019)

2.836,25

3.009,70

3.095,00

*Hertil kommer så den enkelte boligs betaling af en del af bebyggelsens gebyrer for indsamling af papir og glas i fælles containere – og fra 2020 også fælles containere til plast
og metal. Dette beløb afhænger dels af antallet af husstande, der deles om containerne,
dels af antallet af containere til hver affaldstype.
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Kontakt
Kontakt Affald og Genbrug på telefon
56 67 24 28 eller på mail affald@koege.dk,
hvis du har spørgsmål.

