
 

 

 

Vedrørende adressen: Peter Appels Vej

 
 

Ny affaldsordning: Nu får du snart  

resten af dine nye affaldsbeholdere 

I sommer modtog du en ny beholder til dit mad- og restaffald, og nu får du snart 
også nye beholdere til dit genanvendelige affald. Vi kører beholdere ud i løbet af 
december 2022 og januar 2023.  

Udrulningen i sommers har været problematisk. Vi har evalueret den sidste ud-
rulning, både internt, med Vestforbrænding og leverandøren. På baggrund af 
evalueringen og forsinkelse hos leverandørerne har vi justeret planen for udrul-
ning af de sidste beholdere.  

Fra midten af december 2022 begynder vi at levere de sidste beholdere. Der er 
selvfølgelig pause mellem jul og nytår, som følger skolernes juleferie. Du risike-
rer derfor ikke at få nye beholdere hen over juledagene. 

Til dig, der ikke har en 4-i-1 beholder 

Hvis du i dag ikke har en 4-i-1 beholder, vil du få tre nye beholdere: en beholder 
til pap, en to-delt beholder til glas og metal samt en to-delt beholder til plast 
plus mad- og drikkekartoner og papir.  

Til dig, der har en 4-i-1 beholder  

Hvis du i dag har en 4-i-1 beholder, vi du få to nye beholdere: en beholder til 
pap og en to-delt beholder til glas og metal. Samtidig vil din 4-i-1 beholder blive 
ombygget til en to-delt beholder til hhv. plast plus mad- og drikkekartoner og 
papir.  

Vi ombygger din beholder på din adresse. Derfor vil du og dine naboer kun-
ne opleve en renovationsmedarbejder i indkørslen, som er der for at ombygge 4-
i-1 beholderen.  

4-i-1 beholderen skal være tom, når den skal ombygges. Når din 4-i-1 be-
holder er tømt for sidste gang inden ombygning, lukker vi den med et stort kli-
stermærke hen over låget, så du kan se, at du skal vente lidt med at bruge den 
igen. Vi fjerner klistermærket, så snart beholderen er ombygget til en to-delt 
beholder og klar til brug igen.  
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Download Affaldsportalen og hold dig orienteret 

Scan QR-koden eller gå ind på egedalsorterer.dk/mitaffald. Her og i 
app’en Affaldsportal kan du bl.a. se, hvornår dine beholdere bliver 
tømt, bestille og tilkøbe en ekstra beholder til Restaffald, og tilmel-

de dig en sms-service, som kan huske dig på, hvornår vi henter dit affald. Er der 
fejl eller andet med dine nye beholdere, skal dette meldes ind under “Udbring-
ning” i selvbetjeningsløsningen. 

Hvor kan dine nye beholdere stå? 

Du vil få flere beholdere på din grund, og du kan derfor være nødt til at gøre din 
standplads større. Men du kan også vælge at flytte de beholdere, der tømmes 
sjældnere, til et andet sted på din grund og køre dem frem senest kl. 6 om mor-
genen på tømmedagen. Fx vil beholderen til glas og metal blive tømt hver 10. 
uge, så du kan nøjes med at stille denne frem hver 10. uge. Resten af tiden kan 
den stå, hvor du helst vil have den.  

Du kan som altid tilmelde dig en sms-service og få en påmindelse om tømmeda-
ge dagen før via app’en Affaldsportalen eller på egedalsorterer.dk/mitaffald 

Hvornår bliver dine beholdere tømt?  

Du kan begynde at bruge dine nye beholdere, så snart du har fået dem. Har du 
en 4-i-1 beholder, kan du bruge den, så snart den er ombygget og klistermær-
ket, der holder den lukket er fjernet igen. Beholderne bliver alle tømt fra januar. 
I løbet af uge 1 i januar 2023 vil du kunne se dine tømmedage for de nye behol-
dere i kalenderen i Mit affald på egedalsorterer.dk og i app’en Affaldsportal. 

Derfor skal alle sortere i 10 typer affald 

Hvis du ikke sorterer dit affald, men kommer det hele ned i beholderen til restaf-
fald, så ryger det til forbrænding. Når vi sender alt til forbrænding, så ender vo-
res affaldsressourcer som CO2, tungmetaller og dioxiner i vores atmosfære og 
miljø, og de værdifulde materialer går op i røg.  

Når du sorterer dit affald, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye 
produkter. Derfor nytter det at sortere. 

Øget affaldssortering er led i en bred politisk aftale, som regeringen indgik i 
2020 for at skabe en mere grøn affaldssektor i Danmark. Det er derfor lovpligtigt 
for alle husstande i landet fremover at sortere i 10 typer affald.  
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Find svar på egedalsorterer.dk/10fraktioner 

Du kan finde svar på mange spørgsmål om den nye affaldsordning på egedalsor-
terer.dk/10fraktioner. 

Tømning mellem jul og nytår 2022 

Der er i år ingen ændringer i tømmedagene mellem jul og nytår. Har du mere af-
fald mellem jul og nytår end der kan være i din beholder, kan du købe ekstra 
sække i udvalgte supermarkeder i kommunen. Ekstra sækken sættes ved siden 
af beholderen til Rest- og Madaffald på næste tømmedag, så tager skraldemæn-
dene den med. Læs mere på egedalsorterer.dk/ekstrasække. 

Kontakt os  

Har du brug for fx vejledning om standplads, eller kan du ikke finde, hvad du sø-
ger på hjemmesiden, så kontakt kommunens affaldsgruppe. 

E-mail: affald@egekom.dk eller på tlf.: 7259 7664 

Det er Vestforbrænding, der står for besvarelserne på telefonen, da vi i forbin-
delse med den nye affaldsordning oplever mange henvendelser. Derfor er der 
desværre også generelt længere svartid på henvendelser omkring affald. 

Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt.  

Husk også at orientere dig på egedalsorterer.dk 

 

 

Egedal Rådhus 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

Åbningstider 

Mandag – onsdag 

Torsdag 

Fredag 

 

10.00-14.00

10.00-17.30

10.00-12.00

 

Telefon 7259 6000 

Mail kommune@egekom.dk 

Web Egedalkommune.dk 


