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Ny affaldsbeholder og ny henteordning

Har du en mad- og restaffaldsbeholder med hjul?
Det kan både være din egen eller en fælles affaldsbeholder med hjul.
Hvis det er tilfældet, får du snart en ny todelt affaldsbeholder i samme størrelse, fordi du fra december
2022 får hentet dit genanvendelige affald derhjemme.

Bruger du nedgravede affaldscontainere?
Hvis du sorterer mad- og restaffald i nedgravede affaldscontainere, vil du få hentet dit genanvendelige
affald lidt senere, - nærmere bestemt i sommeren 2023.
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Hvornår kommer den nye affaldsbeholder?
Den bliver leveret ved siden af din nuværende affaldsløsning i løbet af september-november 2022.
Vi kan desværre ikke fortælle dig, hvornår den præcist vil blive leveret på din adresse.

Genbrugs telefontider
Mandag-torsdag 9.00-15.00
Fredag 9.00-13.30

Hvad er det nye?
Du skal fortsat bruge din mad- og restaffaldsbeholder. Det nye er, at du vil få hentet genanvendeligt
affald derhjemme.
Du får hentet: (1) Papir og småt pap samt (2) småt metal, småt plast og mad- og drikkekartoner
Ud over din nye affaldsbeholder får du også en miljøkasse til farligt affald. Glas skal fortsat afleveres i
en glasbeholder eller på genbrugspladsen.
Miljøkassen vil desværre blive forsinket til alle fælles affaldsløsninger, både til fællesløsninger med
hjulbeholdere og til nedgravede containere.

Hvor må den nye affaldsbeholder stå?
Reglerne for adgangsforhold er de samme. Det nye er, at du skal have plads til to beholdere.
Det er vigtigt, at du får indrettet korrekte arbejdsforhold for skraldefolkene, som kommer hos dig. Når
forholdene er i orden, bliver affaldsbeholderne tømt.

Hvordan kan den indendørs sortering indrettes derhjemme?
Det er en god ide, hvis du indretter dine indendørs sorteringsløsninger, så de passer med rummene i
de affaldsbeholdere, som du har udenfor.

Hvis du spørger en vejleder på din genbrugsplads, kan du fra uge 33 få klistermærker med
affaldspiktogrammer til din indretning. Du kan både få klistermærkerne på dansk og på
dansk/tysk/engelsk.

På www.rksk.dk/henteordning finder du de gældende regler for adgangsforhold, mål på beholderne
samt flere inspirationsbilleder. Du kan desuden finde svar på de spørgsmål, vi ofte hører i forbindelse
med henteordningen.

Tak fordi du sorterer!
Land, By og Kultur - Genbrug

