AFFALDSSKURE

INDRETNING OG
ADGANGSVEJE

AFFALDSSKURE
Boligselskaber og ejerforeninger har selv ansvar for indkøb, etablering og vedligeholdelse af affaldsskure.
De skal placeres og tømmes på egen grund og følge bygningsreglementet samt kommunens
affaldsregulativ. Se: www.glostrup.dk/affaldsregler
AFFALDSSORTERING
Etageejendomme, rækkehuse, kolonihaver og andre samlede bebyggelser, der har fælles
affaldshåndtering, skal fra maj 2022 sortere i følgende affaldstyper:
Husholdningsaffald
Emballage, glas, madaffald mv:
• Affaldet skal sorteres i særskilte
beholdere ved samme affaldsø/skur.
• Sørg for tydelig skiltning.
Find plakater til opgange mv. på: 		
www.glostrupforsyning.dk/affald
Samme beholder

Farligt affald
Batterier, maling, spraydåser, lyskilder mv:
• Opstil batteribokse ved affaldsø
• Opstil miljøskabe/rød boks til farligt affald
Storskrald
Møbler, porcelæn, madrasser, elektronik mv:
• Etabler et skur til storskrald
• Gør plads til klare poser med tekstil
• Gør gerne plads til et byttehjørne
BEHOLDERE OG DIMENSIONERING
Glostrup Forsyning indkøber og betaler for materiel dog ikke til dagrenovation. Det gælder også
miljøskabe til farligt affald og affaldsbeholdere på hjul.
Se mere om beholdere, tømningsdage og -priser på: www.glostrupforsyning.dk/affald

ADGANG, AFSTAND OG MÆNGDER
For at opnå sikker og effektiv tømning er det vigtigt, at både lastbil og mandskab har gode
adgangsforhold og plads til manøvrering. Glostrup Kommune anbefaler:

Størrelse og antal af jeres affaldsbeholdere afhænger af antal boliger, pladsforhold og tømningsfrekvens.
I skal gøre plads til et eller flere skure til storskrald og som udgangspunkt dimensionere beholdere til
husholdningsaffald ud fra følgende nøgletal:
Affaldstype

Affaldsmængde Tømmefre(liter/bolig/
kvens
uge)
(i uger)

Restaffald

90

1

Madaffald

11

1

Glas

7

2

Papir

15

2

Pap

16

2

Plast/
fødevarekarton

25

2

Metal

6

2

Porcelæn

240 l-beholder

4

Småt elektronik

240 l-beholder

4

batteriboks

4

Batterier

KØREVEJ
• Vejbredde: mindst 3,6 m
• Styrke: funderet til tung trafik (med et akseltryk
på minimum 25 ton)
• Adgang: affaldsbil skal kunne køre til og fra
tømningssted uden at bakke

ADGANGSVEJ
• Belysning: minimum 25 lux efter solnedgang
• Underlag: fast og plant (fx fliser, beton, asfalt)
• Niveau: adgangsvej i niveau med kørevej (dvs.
ingen trin, stigninger eller kantsten)
• Afstand: maksimum 20 m fra skur til kørevej

Storskraldsrum

Størrelse

Tømmefrekvens

•
•
•
•
•
•
•

½ m2 pr. lejlighed
dog minimum 20
m2.

4. uge

Elektronik
Hårde hvidevarer
Indendørs træ
Jern
Tekstil i klare poser
Rest efter sortering
Farligt affald

Miljøskab

SKUR
• Belysning: minimum 25 lux efter solnedgang
• Underlag: fast og plant (fx fliser, beton, asfalt)
• Niveau: skuret skal være i niveau med
adgangsvej
• Ventilation: skuret skal have naturlig ventilation
• Frihøjde: minimum 2,1 m
• Åbning: minimum 0,9 m (beholdere på 660 l og
under), minimum 1,2 m (når over 660 l)
• Dør/låge: skal kunne holdes åben, maksimalt en
dør/ låge mellem adgangsvej og beholdere
• Gangplads: minimum 1,2 m fri passage

AFSTAND
• Storskrald: maks 5 m mellem affaldsskur og vej
• Facade: minimum 5 m fra skur til facade med
vinduer og/eller døre
• Opgang: maksimalt 50 m fra skur til opgang
(hvis hensigtsmæssigt for beboerne op til 75 m)
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