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Affaldsordning til erhvervslivet i Kalundborg: 

Urbaser er markedsledende inden for affaldsløsninger, og har i mange år været førende 
indenfor effektiv renovation i Storkøbenhavn og omegn. Vi afhenter dagligt affald for 
mange borgere, virksomheder og institutioner.  
 
Vi udarbejder gerne et tilbud, til jer, på en skræddersyet affaldsløsning. 
Løsningen vil naturligvis indebære at: 

• Levering af beholdere, hvis dette ønskes (se mere på side 2) 
• Alle beholdere tømmes rettidigt 
• Afsætning foregår til de retmæssige sorterings-/forbrændingsanlæg 
• Specificeret fakturering, med vejebilag, antal tømninger mv. 
 

Vi forhandler de bedste priser hjem på afsætningen, af de forskellige fraktioner, så I har 
mindst mulige omkostninger ifm. afsætningen. Derudover sikrer vi jer det nødvendige 
fokus på genanvendelse, igennem vores tætte samarbejde med flere forskellige 
virksomheder, der står for genanvendelse og behandling af affaldet. 
 
Vi håndterer de 10 fraktioner der, som minimum skal sorteres, jf. det nye lovkrav der 
træder i kraft fra 1. januar 2023. 

 

 
 
Vi anser os selv, som en miljøvirksomhed, hvorfor vi prioriterer: 

• Specialiserede ruter mhp. minimering af brændstofforbrug 
• Kørselsanalyse mhp. optimal kørselsadfærd mhp. hensigtsmæssig og 

miljøhensigtsmæssig kørsel 
• Vejledning af vores kunder mhp. optimering af fraktionernes kvalitet og dermed 

genanvendelse  
 
Vi er desuden ISO-certificeret i ISO-14001, Miljøledelse. 
 
Vi kører hele året rundt og kendetegnes især på kvaliteten af vores arbejde. 
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Services hos Urbaser A/S 

Udover de 10 fraktioner tilbyder vi blandt andet også 

• AFHENTNING AF STORSKRALD 
• AFHENTNING AF HAVEAFFALD  
• AFHENTNING AF REST – OG MADAFFALD  
• AFHENTNING AF ELEKTRONIKAFFALD 
• AFHENTNING AF BYGGEAFFALD 
• AFHENTNING AF JORD, MULD OG STEN 
• SIKKERHEDSMAKULERING 
• VASK AF BEHOLDERE OG CONTAINERE 

Vi tilbyder, som de eneste i Europa, vask af både 1 og 2-kammerbeholdere, beholdere og 
containere. Derudover kan vi, som nogle af de eneste i branchen, tømme jeres beholdere for 
affald, samtidig med at vi vasker. På den måde slipper I for logistikken ved at få renovatør 
ud og tømme affaldet først - https://youtu.be/8CVPz1wQQHs  

 
CONTAINERTYPER 

• Lukket eller åben container, samt 2-delte i alle størrelser, også kaldet maxi-containere 

• Komprimatorcontainer 
• Vippecontainer, også kaldet midi-containere i alle størrelser 
• Minicontainer i alle størrelser: 

o  120 - 370 Liters, 2 hjul, både 1-rums og 2-rums  
o 400 - 1000L, 4 hjul til alle fraktioner, 1-rums og 2-rums 

 

MILJØRIGTIG AFHENTNING AF AFFALD 

Når du vælger Urbaser, som renovatør, er du sikret, at: 
• alle vores biler er godkendt til at køre i alle miljøzoner.  
• vi sørger for at afsætte fraktionerne til den mest miljøhensigtsmæssige behandling, så det 

har størst gavn for naturen. 
o Jern og metal bliver eksempelvis genbrugt, mens genbrugstræ genanvendes til 

spånplader. Brændbart storskrald, som reoler, borde, stort emballageaffald, bliver 
kørt til et forbrændingsanlæg, hvor det bliver omsat til elektricitet og fjernvarme. 

 
Sammen arbejder vi hen imod et samfund, hvor vi genanvender mest muligt og bidrager til et 
bedre miljø for os alle sammen. 
 
 

Stefan Thirup-Bielefeldt 
Driftschef / COO I&C 
Industri, Kran og Erhverv 
Urbaser A/S 
Erhvervsparken 19 | 4621 Gadstrup | Danmark 
Tel. +45 4390 0097  | sbielefeldt@urbaser.dk  
www.urbaser.dk 
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