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I får tømt jeres plastaffald oftere  9. august 2017 

 
Vej, Park og Miljø 
Frederiksberg Rådhus 
2000 Frederiksberg 
www.frederiksberg.dk 
 
Telefon: 3821 2121 
 
E-mail: 
affald@frederiksberg.dk 
 
Telefontid 
Mandag-Torsdag: 10-14 
Fredag: 10-13 
 
Selvbetjening 
www.frederiksberg.dk/affald 
 
Personlig henvendelse 
Kun efter aftale 

  
Vedr.: Henrik Ibsens Vej 1 
 
Fra uge 32 vil I få tømt jeres plastaffald hver 2. uge i stedet for hver 4. uge. 
Samtidig bliver det nu også muligt at sortere blød plast fra til genanvendelse. 
Den bløde plast skal lægges i beholderen til hård plast. 
 
Sådan foregår indsamlingen. 
Affaldsbeholderen til plast bliver tømt hver 14. dag. I vil kunne se, hvornår vi 
kommer og tømmer beholderne i tømmekalenderen. Tømmekalenderen kan  
findes og downloades på vores hjemmeside i selvbetjeningen.  
Skraldemanden henter selv beholderne på samme måde, som de hele tiden 
har gjort. Hvis der er tale om affaldsbeholdere på 2 hjul, skal I blot sørge for at 
stille dem, så håndtag og hjul vender ud mod skraldemanden på tømmedagen 
 
Hvordan gør vi, hvis der stadig ikke er plads nok til plastaffaldet? 
I skal gå ind på vores hjemmeside for boligforeninger 
www.frederiksberg.dk/affald . 
Vælg Tilmeld eller tilpas. Vælg derefter Tilpas beholdere til hård/blød plast. 
Du kan her skrive i et tekstfelt at du ønsker en vurdering af kapaciteten på 
plast. 
 
Beholdere til hård/blød plast koster ikke ekstra. 
Der er ingen udgifter forbundet med at der bliver tømt oftere. Omkostningerne 
for afhentningen er inkluderet i det gebyr for genanvendeligt affald, som 
ejendommen allerede betaler i dag. Gebyret for genanvendeligt affald er et 
fast gebyr uanset om I har beholderne til genanvendeligt affald. 
 
Ændring af papirtømning. 
I forbindelse med hyppigere tømning af plast, har vi været nødsaget til at flytte 
rundt på tømningsdagene på papirordningen. I kan se, om jeres 
papirbeholdere har fået nye tømmedage på vor hjemmeside. 
 
Yderligere information 
I kan finde mere information om sortering af papir, pap, hård plast og metal på 
kommunens hjemmeside www.frederiksberg.dk/affald 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Affald & Genbrug 
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