
 

 

Faktaark for system med 2-kammerbeholdere 

Systemet benyttes bl.a. i Rødovre, Gentofte, Gladsaxe, Ishøj, Furesø, m.fl.  til mad-

/restaffald, glas/metal og plast/papir. 
 

Udgangspunktet er: 

1 spand på 240 liter til restaffald og bioaffald 

1 spand på 240 liter til plast og papir 

1 spand på 240 liter til glas og metal 

Pap afleveres på genbrugsstationen 

 Fordele Ulemper 

 Genanvendelsesprocent 
 2018: 43,5 %  
 Mål: 2022 50 % 
 Mål: 2025 55 % 

 Systemet forventes at nå en    
genanvendelsesprocent på 50,4 % 

Service 6 affaldstyper i tre 

spande 

 Pap skal afleveres på 
mini-GBS eller GBS 

I hjemmet Affaldet kan 

afleveres direkte i 

beholderen 

udenfor. 

 Der skal sorteres i 7    
fraktioner indendørs 



 

 

I indkørslen Det er enkelt at 

sortere mange 

fraktioner,  

 Der skal etableres plads 
til alle beholdere, fast 
underlag. 

Spandene Beholderne er ens, og 

giver et enkelt udtryk. 

Beholderne er billigere 

end 4-kammertypen, og 

der er mindre 

vedligeholdelse. 

 

Tømning og kørsel  Antallet af     
tømninger/husstand 
reduceres fra 52 til 45 
om året   

Der kan kun tømmes en 

spand ad gangen i bilen. 

Systemet kræver to- 

kammerbiler. For at have 

en fornuftig kapacitet, bør 

bilerne være større end 

12 tons for at rumme 

opdelingen. 

Afhentning Bio/rest tømmes hver 2. uge. 

Plast/papir tømmes hver 4 - 5 uge Glas/metal 

tømmes formentlig hver 8. uge. 

Belastning af veje  Kan godt lade sig gøre 
med eksisterende12 
tons-biler, men det vil 
give øget kørsel pga. lav 
volumenkapacitet i 
bilerne. Større biler, vil 
øge belastningen på 
vejene, især i 
sommerhusområderne. 

Fleksibilitet ift. fremtiden Hvis det ikke længere er relevant at indsamle papir, 

kan rummet til papir i stedet bruges til en anden type 

affald. Det er også muligt at lave blandingsfraktioner i de 
eksisterende beholdere.  

Plast-forbrug Der skal indkøbes tre beholdere/husstand for at kunne 

sortere seks typer affald, dvs. ca. 45 kilo plast. 

Derudover bruges 0,8 kg. Bioposer om året. 

Det svarer til et årligt plastforbrug på 5,3 kg over 
en 10-årig periode. 

 


