
 

Faktaark for system med 4-kammer- og 2-kammerbeholder 

Systemet benyttes i bl.a. Egedal kommune. 4-kammerbeholder til: glas, 

metal, plast og papir, 240 l eller 370 l beholder. På billedet er det 370 l 

beholder. 240 l beholder til rest- og madaffald. 
 

 

Udgangspunktet er: 

En 2-kammerbeholder på 240 liter til rest- og madaffald 

En 4-kammerbeholder på 370 liter til metal, glas, plast og papir.  

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 2 
beholdere.   

Kan kun fungere på brede 

og asfalterede veje, da 

der benyttes større og 

tungere biler (18-26 tons) 

til tømning af 4-

kammerbeholder. 

Konsekvensen bliver 

formentlig at systemet 

ikke kan udrulles i flere 

sommerhusområder. 
 
Pap skal afleveres på 
mini-GBS eller GBS 

I hjemmet Affaldet kan smides 

direkte i 

beholderen 

 Der skal sorteres i 7 
fraktioner indendørs 



 

udenfor. 

 

Spandene Mulighed for at 

kildesortere 6 fraktioner 

i 2 beholdere. Samme  

antal beholdere som nu 

ved haveboliger. En 

ekstra beholder ved 

sommerhuse 

Der er mange dele, der 

kan gå i stykker, og 

spanden er forholdsvis 

dyr i indkøb og 

vedligehold. 

To beholderstørrelser 240 l beholder: Skal tømmes hver 14 dag (rest og 

mad) 

370 l beholder: Skal  tømmes hver 4 eller 5 uge 
(metal, plast, papir, glas) 

Tømning og kørsel Man kan hente fire typer 

affald på én gang. 

 

Den store spand vil 
formentlig skulle 
tømmes en gang hver 
4 – 5 uge mens bio- 
og restaffald tømmes 
hver 14. dag. 

Pap vil formentlig ikke 

kunne sorteres i denne 

type spand, da det sætter 

sig fast. Plasten har 

tendens til at sætte sig 

fast.  

 

Når et kammer er fyldt, 

er det nødvendigt at 

køre til omlastning, 

pladsen i bilen udnyttes 

dermed ikke optimalt.  

  
 



 

 

Afhentning Lange intervaller mellem 
afhentning og derved 
reduceret kørsel. 

 

Antallet af 
tømninger/husstand 
reduceres fra 52 til 39 
om året.  

Der kan kun tømmes en 

spand ad gangen i bilen, 

og en tømning tager 

markant længere tid end 

andre typer spande pga. 

tømmeteknikken. 

Belastning af veje Kørslen vil reduceres 

med 25 procent ved 

helårsbebyggelse og 

øges med 25 procent 

i 

sommerhusområder.  

Skraldebilen er meget 

stor og vil belaste vejene 

markant. Den vil ikke 

kunne køre på grusveje og 

mindre veje pga. 

størrelse. 

 

Fleksibilitet ift. fremtiden Man kan skifte affaldet i 

de enkelte kamre ud, så 

papirkammeret i 

fremtiden bruges til fx 

tekstil. Men man kan ikke 

umiddelbart indføre 

sortering af en ekstra 

affaldstype uden at købe 

en spand mere. 
Evt. Blandingsfraktioner 
fx metal og glas i 
samme kammer. 

 

Plast-forbrug Ca. 20 kilo plast for 4-kammerbeholderen og ca. 12 

kilo plast for 2-kammerbeholderen samt uddeling af 

0,8 kilo bioposer om året. 

Det giver et årligt plast-forbrug på ca. 4 kilo over 
10 år. 

 


