
Hvordan er beholderne opdelt?

240 liter beholderne 
Beholderne er delt 60/40. 
 
I den ene beholder er det lille rum til  
madaffald og det store rum til restaffald.
I den anden beholder er det lille rum til  
papir & småt pap og det store rum til  
metal, glas og hård plast. 

180 liter beholderne 
180 liter beholderen er delt 50/50. Bliver 

affaldet 
virkelig  
holdt  
adskilt?

Ja, dit sorterede 
affald bliver  
hentet i skralde- 
biler med flere 
rum. Skralde-
manden kører de 
forskellige typer af 
affald til forskellige 
typer anlæg. Det 
sikrer, at ressour-
cerne i dit sorte-
rede affald bliver 
genanvendt. 

Er det rigtigt,  
at jeg må  
blande metal,  
glas og hård 
plast?
Ja, det er rigtigt. Vi sørger for,  
at glas, metal og hård plast 
bliver sorteret. 

Hvornår bliver mine nye 
beholdere tømt første gang?

Vi tømmer de nye beholdere første gang  
efter den 1. oktober. 

Hvor meget fylder  
beholderne?
Ønsker du at lave en ny plads  
eller et skraldeskjul til dine nye 
beholdere, skal du minimum gå  
ud fra målene, som er markeret  
på tegningerne. 

Hvor ofte får jeg hentet  
mit sorterede affald?
Affaldssække bliver fortsat tømt  
en gang om ugen. Beholderen til 
rest- og madaffald bliver tømt 
hver 14. dag og beholderen til glas, 
metal, hård plast, papir & pap 
bliver tømt hver 4. uge.

Hvornår får jeg mine nye beholdere?
Vi kører de nye beholdere ud i perioden 30. juli-30. september 2018.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du vil modtage en startpakke med en sorte-
ringsguide, en folder, der viser reglerne for 
adgangsvejen til dine beholdere og hvor du 
må sætte dem. Derudover får du 3 ruller  
plastikposer til madaffald.
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