
 
 
 
 
 
 
 

 

Forsøg med affalds
 
Der igangsættes et forsøg med udsortering af metal og plast i Mikkelborg 
Park. Du vil med forsøget få mulighed for 
derigennem bidrage til, at 
genanvendt.  

Hvad skal jeg gøre? 
Som beboer har du i forvejen mulighed for at udsortere papir, pap og glas 
fra det affald, der køres til forbrænding eller afleveres som storskr
forsøget får du nu mulighed for at sortere metal og plast fra til 
genanvendelse.  
 
Metal og plast afleveres i containere 
afleverer glas og papir. 
 
I oktober modtager du en folder, der beskriver
en sorteringsguide til, hvordan du kan sortere dit affald. Vi håber, at du vil 
læse folderen og øvrigt informationsmateriale.
 
I løbet af forsøget vil du også 
med udsortering af metal og plast
Mikkelborg Park. Du vil også få m
dit besyv med i forhold til udformningen af kommende 
kommunen. 

Hvornår? 
Forsøget igangsættes i uge 42 i
26 i juni 2017. 

Hvorfor igangsættes der et
I forbindelse med implementeringen af 
2014 ønsker kommunen at gøre det lettere for borgerne at sortere mere. 
 
Baggrunden er, at der i husholdningsaffald findes mange ress
stor del bliver i dag allerede sorteret ud, f.eks. glas
dog stadig en del ressourcer i det restaffald, som i dag går til forbrænding
der kan udsorteres til genanvendelse
 
Din deltagelse er afgørende for, at det lykkes, og
bidrage. På de næste sider kan du finde svar på en række typiske 
spørgsmål.  
 
Med venlig hilsen 
Hørsholm Kommune  
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affaldssortering i Mikkelborg Park 

forsøg med udsortering af metal og plast i Mikkelborg 
få mulighed for at udsortere mere af dit affald og 

derigennem bidrage til, at mere affald fra husholdningerne bliver 

Som beboer har du i forvejen mulighed for at udsortere papir, pap og glas 
fra det affald, der køres til forbrænding eller afleveres som storskrald. Med 
forsøget får du nu mulighed for at sortere metal og plast fra til 

containere i de tre affaldsøer, hvor du i dag 

oktober modtager du en folder, der beskriver forsøget og som indeholder 
, hvordan du kan sortere dit affald. Vi håber, at du vil 

og øvrigt informationsmateriale. 

også modtage information om, hvordan det går 
med udsortering af metal og plast, og hvor meget I har indsamlet i 

få mulighed for at evaluere forsøget og give 
udformningen af kommende affaldsordninger i 

2 i oktober 2016 og du kan sortere frem til uge 

Hvorfor igangsættes der et forsøg? 
I forbindelse med implementeringen af Hørsholm Kommunes Affaldsplan 

at gøre det lettere for borgerne at sortere mere.  

Baggrunden er, at der i husholdningsaffald findes mange ressourcer. En 
stor del bliver i dag allerede sorteret ud, f.eks. glas, pap og papir. Der er 

stadig en del ressourcer i det restaffald, som i dag går til forbrænding, 
til genanvendelse. 

Din deltagelse er afgørende for, at det lykkes, og vi håber derfor, at du vil 
På de næste sider kan du finde svar på en række typiske 
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forsøg med udsortering af metal og plast i Mikkelborg 
dit affald og 

bliver 

Som beboer har du i forvejen mulighed for at udsortere papir, pap og glas 
ald. Med 

deholder 
, hvordan du kan sortere dit affald. Vi håber, at du vil 

uge 
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Spørgsmål og svar – Mikkelborg Park
 

1. Hvornår starter og slutter forsøget?
Forsøget starter i uge 42 i oktober 

2. Hvad koster det at deltage i forsøget?
Det koster dig ikke noget at deltage. 
afholder udgifterne i forbindelse med forsøget.

3. Hvor lang tid skal hver husstand bruge på forsøget?
Det er svært at opgøre specifikt og vil afhænge af den konkrete deltagelse. 
Der vil blive udleveret en folder, som det anbefales at læse. Derudover 
tager det nogle minutter at sortere 

4. Hvilket affald skal sorteres?
I Mikkelborg Park udsorteres i forveje
dagrenovation. Med forsøget får du
metal og plast. 

5. Hvor vil containere til affaldet stå?
Der placeres to nye containere i 
container til metal og én conta

6. Hvordan ser containerne ud?
De nye containere er på 400 liter og afmærkes hhv. ”

7. Hvornår tømmes de nye containere?
Metal og plast tømmes torsdag hver 4. uge. Viser det sig, at du og dine 
naboer sorterer på livet løs, vil vi sørge for at tømme oftere. 

8. Vil forsøget give anledning til lugtgener?
Det forventes ikke, at forsøget vil give anledning til lugtgener, da der 
udsorteres tørre og rene affaldsfraktioner. 

9. Giver forsøget større risiko for rotter?
Nej, forsøget giver ikke anledning til problemer med rotter og andre 
skadedyr, da der skal udsorteres tørre og rene affaldsfraktioner
beholdere. 

10. Hvad sker der, hvis man ikke ønsker at 
Deltagelsen i forsøget med udsortering af metal 

11.  Vil beboerne blive hørt i forbindelse med forsøget?
Ja. Vi ønsker din feedback i forb
en række spørgsmål, som vil indgå i 
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Mikkelborg Park 

Hvornår starter og slutter forsøget? 
i oktober 2016 og varer til uge 26 i juni 2017. 

at deltage i forsøget? 
Det koster dig ikke noget at deltage. Hørsholm Kommune og Norfors 
afholder udgifterne i forbindelse med forsøget. 

tid skal hver husstand bruge på forsøget? 
specifikt og vil afhænge af den konkrete deltagelse. 

Der vil blive udleveret en folder, som det anbefales at læse. Derudover 
at sortere det daglige affald.  

Hvilket affald skal sorteres? 
i forvejen papir, pap og glas fra 

Med forsøget får du nu også mulighed for at udsortere 

Hvor vil containere til affaldet stå? 
Der placeres to nye containere i hver af de tre eksisterende affaldsøer – én 

container til hård plast. 

Hvordan ser containerne ud? 
er på 400 liter og afmærkes hhv. ”Hård plast” og ”Metal”.

Hvornår tømmes de nye containere? 
Metal og plast tømmes torsdag hver 4. uge. Viser det sig, at du og dine 
naboer sorterer på livet løs, vil vi sørge for at tømme oftere.  

anledning til lugtgener? 
Det forventes ikke, at forsøget vil give anledning til lugtgener, da der skal 
udsorteres tørre og rene affaldsfraktioner.  

Giver forsøget større risiko for rotter? 
anledning til problemer med rotter og andre 

skadedyr, da der skal udsorteres tørre og rene affaldsfraktioner i lukkede 

Hvad sker der, hvis man ikke ønsker at deltage i forsøget? 
med udsortering af metal og hård plast er frivillig.  

Vil beboerne blive hørt i forbindelse med forsøget? 
i forbindelse med forsøget. Du modtager bl.a. 

indgå i evalueringen af forsøget. 
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én 

”Metal”. 



 
 
 
 
 
 
 

 

12. Hvad vil der ske efter forsøget?
Forsøget vil blive evalueret i forbindelse med udformningen af
affaldsordninger i kommunen.

13. Hvor finder jeg information om forsøget?
Der vil blive omdelt en folder, der beskriver hvilket affald
frasorteres. 
 
Du kan også kontakte bestyrelsen eller Hørsholm Kommune på
post@horsholm.dk 
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Hvad vil der ske efter forsøget? 
i forbindelse med udformningen af fremtidens 

affaldsordninger i kommunen. 

Hvor finder jeg information om forsøget? 
blive omdelt en folder, der beskriver hvilket affald, der kan 

Du kan også kontakte bestyrelsen eller Hørsholm Kommune på mailto:tek-
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