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Lovpligtig affaldssortering 

Orienteringsmøde d. 23. marts 2022 kl. 17-18  

på græsplænen mellem nr. 38 og 44 

 

Furesø kommune og Vestforbrænding A/S har siden 2016 udrullet en ny 

affaldssorteringsordning for husstande, der skal gælde alle kommunens 

husstande.  

Nu er turen kommet til Garnisonsparken og der skal besluttes en konkret 

ordning på generalforsamlingen d. 5. april 2022. 

Dagsorden for orienteringsmødet: 

1. Velkomst v/ bestyrelsen 

2. Orientering om ordningen – v/ konsulent fra Vestforbrænding A/S 

3. Orientering om bestyrelsens kriterier og forslag v/formand Lars Wilms 

4. Opklarende spørgsmål og diskussion med andre beboere og bestyrelsen. 

 

Tag din store frakke på og mød op. Hvis det regner, krybber vi i læ i en 

vognport. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

På  

https://www.farumkaserne.dk/bebyggelserne/garnisonsparken/praktisk-

information/  

eller nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af den lovpligtige ordning samt 

bestyrelsens kriterier og anbefalinger. 

 

 

 

 

https://www.farumkaserne.dk/bebyggelserne/garnisonsparken/praktisk-information/
https://www.farumkaserne.dk/bebyggelserne/garnisonsparken/praktisk-information/
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Beskrivelse af den lovpligtige affaldsordning  

- og bestyrelsens kriterier og anbefalinger. 

 

Byrådet har besluttet, at der skal sorteres i syv forskellige fraktioner: 

- Madaffald (tømmes hver uge) 

- Restaffald (tømmes hver uge) 

- Plast (tømmes hver uge) 

- Papir (tømmes uge) 

- Pap (tømmes hver uge) 

- Glas (tømmes hver fjerde uge) 

- Metal (tømmes hver fjerde uge) 

Endvidere forudsættes, at beboerne skal kunne aflevere de sorterede affald 

inden for en afstand på 50-100 meter og at arbejdsmiljøreglerne for 

renovationspersonalet overholdes. Affaldskuberne ved fjernvarmecentralen 

fjernes.  

Affaldssortering tjener et overordnet samfundsmål og kræver ændret (og 

disciplineret) adfærd hos alle. Vestforbrændings erfaring er, at det sker relativt 

hurtigt og smertefrit. 

Affaldet kan afleveres på forskellige måder. En mulighed er beholdere på hjul, 

som findes i affaldsrummene i dag. En anden mulighed er kuber magen til 

dem, som står nede ved fjernvarmecentralen. En tredje mulighed er 

nedgravede systemer som de, der anvendes i det nye byggeri længere oppe ad 

Garnisonsvej. Det giver ikke mening længere at anvende nedfaldsskakterne, 

fordi de kun kan anvendes til en fraktion. Derfor bliver de blændet. 

Beboerne har via generalforsamlingen indflydelse på hvilket udstyr, der skal 

afleveres til – pap kan dog ikke afleveres i kuber. 

Bestyrelsens kriterier for valg af løsning: 

- det skal være så nemt som muligt at sortere affaldet korrekt 

- bedst mulig anvendelse af nuværende affaldsrum og -containere 

- ordningen skal være omkostningseffektiv 

- standpladser med udstyret skal være til at holde ud at se på og må ikke 

kunne komme i konflikt med kommende ladestandere til elbiler 

- tømningen skal være let for renovatøren og give færrest mulige gener for 

naboerne til affaldsrummene og standpladserne 
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Ud fra disse kriterier foreslår bestyrelsen følgende løsning: 

Hver af de 21 bygninger ses som en enhed, så begge affaldsrum i hver 

bygning benyttes af alle bygningens beboere. Herved begrænses udgifterne og 

eksisterende faciliteter genbruges. Det indebærer, at 

- madaffald og restaffald afleveres i affaldsrummet nærmest Garnisonsvej 

(affaldsrum 1). 

Der anbringes en grøn 140 l madaffaldscontainer i rummet og restaffaldet 

afleveres i en af de to nuværende blå 660 l containere. Når ordningen er 

indkørt, forventes den ene af de blå containere at kunne fjernes. 

- Plast og papir afleveres i hver sin container i affaldsrummet længst væk 

fra Garnisonsvej (affaldsrum 2). 

- Glas, metal og pap afleveres i et nedgravet system på to standpladser, 

som etableres ud mod Garnisonsvej på to af de store græsplæner. 

Kommunen har givet tilsagn om at godkende, at der kun etableres to og 

ikke - som ellers krævet - fire standpladser, fordi der kun er tale om tre 

mindre fraktioner. Kommunen skal senere tage stilling til placeringen af 

de to pladser.  

Anlægsudgiften til de to standpladser med nedgravede systemer anslås til 

200.000 - 250.000 kr. Hvis beholdere på hjul i en lille indhegning vælges, kan 

anlægsudgiften formentligt blive lidt mindre – men også mindre æstetisk? 

Affaldsgebyret vil ved denne løsning stige med 121 kr. pr. bolig om året i 

gennemsnit. Hertil kommer en midlertidig stigning på ca. 200 kr. pr måned i 

seks måneder til at finansiere anlægsudgiften. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


