
To nye affaldsbeholdere fra marts 2022
- krav til placering og afhentning 
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De to nye affaldsbeholderene 
Dimensioner og sorteringsvejledning til seks affaldsfraktioner 

Mål på affaldsbeholder: B = 70 cm, D = 87 cm (inkl. håndtag), H = 103 cm.
Det anbefales at sætte de to beholdere samlet, og at der afsættes ca. 1,7 x 0.9 m til dem. 

Alle i Danmark skal sortere mere affald fra til genanvendelse - det skal vi også på Samsø. 
Fra foråret 2022 skal vi alle sortere madaffald, hård plast, mad- og drikkevarekartoner, 
metal og papir fra restaffaldet. Derfor får alle husstande to nye beholdere.  

Den ene beholder er ”våd”, med to kamre, hvor der skal placeres madaffald og 
restaffald i lukkede plastposer. Beholderen tømmes hver 2. uge. 

Den anden beholder er ”tør”, også med to kamre, hvor der opsamles hård plast, mad- og 
drikkevarekartoner, metal i det ene, og papir i det andet. Beholderen tømmes hver 4. uge. 

Det er vigtigt, at renovatørerne nemt kan 
komme til beholderene, når de skal tømmes. 
Beholderne tømmes fra en standplads på 
din egen grund, der står maks. 2 meter fra 
skel. Du kan også vælge at stille beholderene 
frem til skel inden kl. 6.00 på tømmedagen. 
Beholderne skal stilles, så håndtagene vender 
frem mod renovatørerne.  
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Krav til tilkørselsvej og vendemuligheder 

Den nye affaldssortering medfører, at affaldet skal afhentes af større indsamlings-
vogne end de nuværende. Derfor er der nye krav til tilkørselsvejen og vognens 
mulighed for at vende. 

Tilkørselsvejen 
Tilkørselsvejen er den vej, som indsamlingsvognen benytter for at nå frem til din 
beholders standplads. Tilkørselsvejen kan være den offentlige vej eller en privat 
fællesvej. Vognen kommer kun helt frem til din ejendom, hvis følgende kriterier er 
opfyldt: 

•  Vejen er indrettet til brugen. Den skal være opbygget således, at tunge køretøjer
     kan køre på den uden at synke i 
•  Vejen har en fri bredde på 3,5 m og en frihøjde på 4,5 m i hele dens bredde 
•  Vejen ikke har hulvejskarakter dvs. har dybe hjulspor, hvor midterrabatten og
     siderabatterne er så høje, at vognen ikke kan manøvrere frit på det 3,5 meter
     brede frie areal 
•  Vejbanen er jævn, så indsamlingsvognens udstyr ikke beskadiges 

Der kan også køres på privat vej, hvis grundejer ønsker det, under forudsætning af, 
at ovennævnte kriterier er opfyldt. Da denne type vej typisk er tilknyttet gårde og 
fritliggende ejendomme, skal man ved anlægsarbejder indhente de relevante god-
kendelser fra hhv. fredningsmyndigheden og Naturstyrelsen. 

Vendemuligheder 
Forholdene ved nogle private fællesveje har hidtil været sådan, at den lille indsam 
lingsvogn har kunnet bakke på disse vejstrækninger. Med den nye renovationsord 
ning og de større indsamlingsvogne, siger lovgivningen, at der nu maksimalt må 
bakkes 70 m. Der skal ved længere vejstrækninger derfor etableres vendemulighe 
der med kørefast bund. 

Vendemuligheden kan være et eksisterende T-kryds eller andet, som svarer til den 
beskrivelse, der fremgår af bilaget til Regulativ for husholdningsaffald 2022 – 2031. 
Alternativt kan grundejere i området gå sammen om etablering af en vendeplads, 
der samtidigt kan fungere som fælles opsamlingsplads til husholdningsaffaldet. 

Regulativ for husholdningsaffald 2022 – 2031 kan findes via følgende link: 
https://www.samsoe.dk/kommunen/nyheder-og-hoeringer/nyheder/regulativ-for-husholdningsaffald-i-hoering 

https://www.samsoe.dk/kommunen/nyheder-og-hoeringer/nyheder/regulativ-for-husholdningsaffald-i-hoering
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Hvad sker nu? 

Hvilket opsamlingsudstyr leveres? 
Der leveres 2 beholdere på 2 hjul (240 liter) fra AVK Plast, begge med 2 kamre 
og med to mindre låg, så det er muligt at placere det sorterede affald i det rette 
kammer, uden at skulle åbne hele låget. 

På hver beholder er der påklæbet piktogrammer, der vejleder om brugen af det 
enkelte kammer. Desuden er der påklæbet en adresselabel. 

Det vil blive muligt at bestille 360 liters 2-kammerbeholdere på 2 hjul fra AVK 
Plast, som er udstyret med et samlet låg. 

Hvor leveres opsamlingsudstyret? 
Det komplette beholdersæt leveres på den enkelte ejendom, på et af følgende 
tre steder: 

• Den af grundejer etablerede beholderstandplads
• I indkørslen til ejendommen
• På adgangsstien til ejendommens hovedbygning

Leverancen bliver fotodokumenteret.

De gamle stativer tilhører grundejerne, og afhentes ikke.

Hvornår kan beholderne tages i brug? 
Beholderne bliver leveret i løbet af januar og februar, og i god tid inden den 
forventede opstart 28. februar 2022. 

BEMÆRK: Beholderne må ikke tages i brug før det nye indsamlingssystem 
igangsættes. Man skal altså vente med, at opsamle specielt mad- og restaffald 
i beholderne. Da beholderen med disse fraktioner tømmes hver 2. uge, kan en 
for tidlig opsamling i værste fald medføre et oplag i 2 måneder, med de lugtge 
ner dette vil give. 

Yderligere spørgsmål? 
Kontakt Teknisk Forvaltning på;  post-teknisk@samsoe.dk  eller tlf.  87 92 22 00 

mailto:post-teknisk@samsoe.dk
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