Affaldsløsninger i Greve Kommune
_______________________________________________________________________________________
Løsning 1 Sortering i to 2-delte beholdere og en enkeltbeholder/to-delt beholder (+ evt. tilvalg af papbeholder)

Løsning 1

Opdeling

Beholdertyper

Restaffald
Madaffald*
Papir/karton
Glas
Plast
Metal (småt)
Pap (stort)

60
40
60
40

240 l to-delt beholder

Pap (stort)
Rent træ

%
%
%
%

240 l to-delt beholder
240 l enkeltbeholder
Evt. to-delt beholder
240 l enkeltbeholder
(frivillig)
Sække eller bundtet
Sække eller løst

Tømningsfrekvens
14-dages tømning
Måned

Standplads/standplads
(op til 5 m fra skel)
Skel

Måned

Skel

Måned

Skel

Måned
Måned

Skel
Skel

*KLAR Forsyning udleverer almindelige plastposer til madaffald

Forventet genanvendelsesprocent: 50%

Beregnet CO2-besparelse i forhold til nuværende løsning: 1.400 ton/år
Forventet merudgift for den fulde løsning: ca. 430 kr./år/husstand

Sted
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Løsning 2 Sortering i to 2-delte beholdere (+ evt. tilvalg af pap- og/eller plastbeholder)

Løsning 2

Opdeling

Beholdertyper

Restaffald
Madaffald*
Papir/karton
Glas
Plast

60
40
60
40

240 l to-delt beholder

Tømningsfrekvens
14-dages tømning

240 l to-delt beholder

Måned

Standplads/standplads
(op til 5 m fra skel)
Skel

240 l enkeltbeholder
(frivillig)
Sække
240 l enkeltbeholder
(frivillig)
Sække eller bundtet
Sække
Sække eller løst

Måned

Skel

Måned
Måned

Skel
Skel

Måned
Måned
Måned

Skel
Skel
Skel

Plast
Pap (stort)
Pap (stort)
Metal (småt)
Rent træ

%
%
%
%

*KLAR Forsyning udleverer almindelige plastposer til madaffald

Forventet genanvendelsesprocent: 49%

Beregnet CO2-besparelse i forhold til nuværende løsning: 1.100 ton/år
Forventet merudgift for den fulde løsning: ca. 280 kr./år/husstand
Hvis 5% tilmelder sig plastordningen (beholder), bliver det ca. 220 kr./år/husstand
Hvis 75% tilmelder sig plastordningen (beholder), bliver det ca. 390 kr./år/husstand

Sted

Affaldsløsninger i Greve Kommune
_______________________________________________________________________________________
Løsning 3 Sortering i to 2-delte beholdere (+ evt. tilvalg af papbeholder)

Løsning 3

Opdeling

Beholdertyper

Restaffald
Madaffald*
Papir/karton
Glas
Pap (stort)

60
40
60
40

240 l to-delt beholder

Tømningsfrekvens
14-dages tømning

240 l to-delt beholder

Måned

Standplads/standplads
(op til 5 m fra skel)
Skel

240 l enkeltbeholder
(frivillig)
Sække eller bundtet
Sække
Sække eller løst

Måned

Skel

Måned
Måned
Måned

Skel
Skel
Skel

Pap (stort)
Metal (småt)
Rent træ

%
%
%
%

Sted

*KLAR Forsyning udleverer almindelige plastposer til madaffald

Plast skal afleveres på MiljøCenter Greve, og småt metal skal afleveres i sække (fortovsindsamling).
Forventet genanvendelsesprocent: 49%

Beregnet CO2-besparelse i forhold til nuværende løsning: 700 ton/år
Forventet merudgift for den fulde løsning: ca. 140 kr./år/husstand
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Løsning 4 Fælles opsamlingssteder med 660 l containere og/eller nedgravede containere.
Kan kun bruges tæt-lav bebyggelse (rækkehuse og lign.)

Denne løsning er kun mulig i boligområder med tæt-lav bebyggelse, da det ikke er muligt at finde en
god løsning til at opstille beholdere i parcelhuskvarterer.
Tæt-lav bebyggelse og etageejendomme skal indsamle samme fraktioner som parcelhusene.
I tæt-lav bebyggelse vil en fælles løsning typisk betyde inddragelse af p–pladser til containerne.
Grønne fælles arealer ligger oftest ikke tilgængeligt for borgere og skraldebiler.
Der er ikke lavet beregninger på CO2-besparelse eller merudgift på denne løsning, da det kan variere meget i

forhold til de forskellige boligområder.

