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i Aarhus Kommune
- Håndtering af dagrenovation og genanvendeligt affald.
Retningslinjerne gælder affaldsordningen for dagrenovation (herefter restaffald) og genanvendeligt
affald i henhold til Regulativ for husholdningsaffald, Aarhus Kommune.
Etablering af anlæg til indsamling af affald samt sortering og håndtering af affald skal altid ske i henhold til de gældende regulativer for affald i Aarhus Kommune.
Formålet, med retningslinjerne, er at præcisere reglerne omkring håndtering af restaffald og genanvendeligt affald fra borgere i Aarhus Kommune.
Affaldsordningen omfatter følgende tre affaldstyper:
• Restaffald
• Papir og pap (genanvendeligt affald)
• Glas, plast og metal (genanvendeligt affald)

Kapacitet
I forhold til tømningsfrekvens og ejendommens valgte affaldshåndtering skal følgende minimumstal
benyttes ved kapacitetsberegning:
Husstand (villa, lejlighed, rækkehus, klyngehus eller lign.)
• Restaffald: 90 liter pr. uge
• Papir og pap: 40 liter pr. 14. dag.
• Glas, plast og metal: 40 liter pr. 14. dag.
Værelse (studieværelse, kollegieværelse, ungdomsbolig eller lign. boliger under 40 m²)
• Restaffald: 65 liter pr. uge
• Papir og pap: 30 liter pr. 14. dag
• Glas, plast og metal: 30 liter pr. 14. dag

Opsamlingsmateriel
Almindelige affaldsbeholdere og kuber leveres af AffaldVarme Aarhus til låns. Grundejeren er dog
ansvarlig for de udleverede beholdere. Desuden er grundejeren ansvarlig for at renholde beholderne.
AffaldVarme Aarhus vedligeholder affaldsbeholderne under forudsætning af, at de behandles hensigtsmæssigt af brugerne.
Nedgravede eller delvist nedgravede affaldsbeholdere skal bygherre selv etablere og betale.
Bygherre har selv det overordnede ansvar, samt drift og vedligehold af de nedgravede beholdere.
Etableringen skal ske i overensstemmelse med Retningslinjer for etablering af nedgravede affalds
løsninger, Aarhus Kommune.

Tømningsfrekvens
Som hovedregel tømmes affaldsbeholderne efter disse frekvenser:
Individuelle affaldsløsninger (bolig med egen beholder)
• Restaffald hver 2. uge
• Glas, plast, metal, papir og pap hver 4. uge
Fælles affaldsløsninger (fælles bebyggelser, hvor flere boliger deles om fælles beholdere)
• Restaffald hver uge
• Glas, plast og metal samt papir og pap hver 2. uge

Placering af materiel og adgangsveje
Beholdere til restaffald og genanvendeligt affald skal placeres i overensstemmelse med Regulativ for
Husholdningsaffald, Aarhus Kommune. Benyt link for at se regulativerne
Forholdene for adgangsveje skal som hovedregel følge Arbejdstilsynets vejledning om indretning og
brug af dagrenovationssystemer.

Individuel affaldsløsning
Har man egen affaldsbeholder til restaffald betyder det, at man også skal have egen beholder til
det genanvendelige affald (glas, plast og metal samt papir og pap). Beholderne skal placeres hensigtsmæssigt på grunden og tage hensyn til adgangsforhold som anvist ovenfor.
Fælles affaldsløsning
Har man en fælles affaldsløsning for restaffald betyder det, at man også skal have fælles beholdere
til det genanvendelige affald (glas, plast og metal samt papir og pap). Beholdere til restaffald og det
genanvendelige affald skal som udgangspunkt stå samlet.
Ved fælles affaldsløsninger gælder desuden, at:
• Beholdere til restaffald må højest placeres 75 meter fra fjerneste hoveddør.
• Beholdere til restaffald og genanvendeligt affald (glas, plast og metal samt papir og pap) skal
placeres grupperet inden for en indbyrdes afstand af højst 25 meter.
• Beholdere til genanvendeligt affald (glas, plast og metal samt papir og pap) må højst placeres
100 meter fra fjerneste hoveddør.
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