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Ny affaldsordning i  
afdeling Lundebjerg  
 
Lundebjerggårdvej 270-324 
 
 
 
Regeringen har udarbejdet en ”Klimaplan for en grøn omstilling”, 
som alle landets kommuner skal efterleve. Ballerup Kommune 
har i den forbindelse udarbejdet en affaldsplan, som borgere i 
kommunen er forpligtet til at overholde. Derfor har ejendoms-
kontoret i samarbejde med Vestforbrænding Ballerup og afde-
lingsbestyrelsen udarbejdet en ny affaldsordning for Lundebjerg, 
som betyder, at beboerne skal til at sortere alt affald.  
 
 
På datoen, hvor den nye sorteringsordning starter, vil du fra 
Vestforbrænding Ballerup få leveret en startpakke. 
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Startpakken 
Startpakken indeholder et sorteringsnet (rumopdelt), bioposer 
og en lille spand til madaffald, en sorteringsguide samt pikto-
grammer, som du kan sætte på dine sorteringsspande el.lign. De 
sorte skraldeposer, som ejendomskontoret i dag omdeler, udgår 
og omdeles så ikke længere, når den nye sorteringsordning er 
trådt i kraft.  
 
 

Slut med at bruge dit nuværende  
skraldestativ 
Når ordningen træder i kraft må de nuværende skraldestativer i 
skuret ikke længere anvendes til affald.  
Du skal i stedet aflevere dit madaffald (i lukket pose) og restaf-
fald i de nye affaldshuse, som er opsat ved ind- og udkørslerne til 
området. Indkastlågerne i affaldshusene vil være markeret med 
piktogrammer til henholdsvis madaffald og restaffald. Restaffald 
er fx mælke- og juicekartoner, pizzabakker, snavset emballage, 
som ikke kan skylles rent, snavset plast og papir, støvsugerposer 
og bleer. 
 
 

Nye sorteringsrum til øvrigt affald 
De nuværende storskraldsrum/affaldsrum ved Lundebjerg 32 og 
Lundebjerggårdsvej 260 ændres til sorteringsrum, hvor du skal 
sortere plastaffald, keramik/porcelæn, småt elektronik, småt 
metal og farligt affald (fx terpentin, sprit, maling, grundrens, 
spraydåser og lyskilder såsom lysstofrør og el-pærer).  
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Glas, papir og pap 
Glas og papiraffald (aviser/reklamer) skal fortsat afleveres i eksi-
sterende kuber (opsat af Ballerup Kommune). 
Pap skal fortsat afleveres i de grønne containere (opsat af Balle-
rup Kommune). 
 
 

Storskrald skal til storskraldsgården 
Alt storskrald såsom møbler, hårde hvidevarer, stort elektronik 
(fjernsyn, computere, monitorer, lamper mm.) jern, gulvtæpper 
og glas/marmorborde, madrasser el.lign. skal fremover afleve-
res i storskraldsgården bagved Netto. Der vil være opsat billede-
plancher og piktogrammer, så du tydeligt kan se, hvordan du skal 
sortere dit storskrald i storskraldsgården. 
Du kan komme ind i storskraldsgården (lågen ved siden af brand-
hanen) med den samme nøglebrik, som du benytter til sorte-
ringsrummene/vaskeriet. 
 
 

Brændbart under 1 m.  
Småt brændbart storskrald under 1 meter (ikke restaffald og 
ikke køkkenaffald) skal fortsat afleveres i de eksisterende store 
blå containere, som står ved Lundebjerg 32 og på hjørnet ved 
Lundebjerggårdsvej 260. 
 
 

Sten, fliser, jord, grus 
Sten, havefliser, jord, grus mv. skal fortsat afleveres på genbrugs-
stationen Energivej 44 i Ballerup. 
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Lån en trækvogn eller sækkevogn 
Hvis du har brug for at låne en trækvogn og/eller sækkevogn til 
transport af storskrald, kan du - ved henvendelse til ejendoms-
kontoret - få adgang til nærmeste trækvognsrum via din nøgle-
brik (klares via en opringning). 
Det er naturligvis vigtigt, at du returnerer trækvognen/sække-
vognen i rummet igen efter brug, og at du passer godt på den, 
mens den er i din besiddelse. Der sidder en wirelås på trækvog-
nen, så du kan låse vognen fast til fx et cykelstativ el.lign., hvis du 
kortvarigt forlader den. 
 


