
MERE AFFALDSSORTERING 
I TÅRNBY KOMMUNE

Hele Danmark skal sortere mere affald. Det skal 
vi også i Tårnby Kommune, hvor vi fra 1. oktober 
2022 udvider affaldsordningen med madaffald, 
mad- & drikkekartoner og farligt affald.

Det betyder, at du fra 1. oktober skal sortere i 8 
typer affald ved din bolig: restaffald, madaffald, 
pap, papir, metal, plast, mad- & drikkekartoner 
og farligt affald. Du skal fortsat aflevere glas i de 
offentlige kuber.

For at det kan lade sig gøre, vil du i løbet af 
september modtage nyt materiel.

Du vil modtage:

• En ny affaldsbeholder til blandet plast og 
mad- & drikkekartoner

• En miljøboks til farligt affald
• En køkkenspand og bioposer til madaffald - 

samt en sorteringsvejledning og et velkomst-
brev. Køkkenkurv, bioposer og sorteringsvej-
ledning vil ligge i miljøboksen. Så husk at åbne 
den.

 
Vi ændrer også i sammensætningen i nogle af 
dine nuværende beholdere, så de fremover vil 
være opdelt som på billedet:

Nye affaldstyper:

Opstart 1. oktober
De nye ordninger træder i kraft 1. oktober. Men du 
skal sortere efter de nye inddelinger, så snart du 
modtager den nye beholder og der er kommet 
nye klistermærker på de eksisterende beholdere – 
med undtagelse af madaffald.

Madaffald indsamles først fra 1. oktober. Du skal 
derfor først sortere madaffald fra 1. oktober.

Levering ad to omgange i september 
Du kan forvente, at ændringerne vil ske 
ad to omgange, da vi ikke kan levere nyt 
materiel og skifte klistermærker i samme 
arbejdsgang. Der kan derfor gå et par dage, 
fra du ser de første ændringer, til det hele er 
på plads. Du bedes derfor vente med at kon-
takte kommunen til 1. oktober, hvis du ikke 
har modtaget det nye materiel eller fået 
skiftet klistermærker på dine beholdere.

Ny ordning ved husstanden 
fra 1. oktober
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TÅRNBY KOMMUNE

Kontaktoplysninger 
Plan, Byg og Miljø 
Tårnby Rådhus 
Amager Landevej 76 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 47 15 07 
E-mail: renovation@taarnby.dk

På Affaldsportal kan du bl.a. 
se dine tømmedage, tilmelde 
dig en sms-ordning, så du 
får besked, inden vi henter 
dit affald, og melde fejl og 
afvigelser ind.

Nye tømmedage 
- se dem fra 1. oktober
Tømmedagene ændres efter 1. oktober, så det 
fremover bliver rullende tømninger ligesom 
ved haveaffald og storskrald. Fra 1. oktober, 
kan du se dine nye tømmedage og down-
loade en tømme kalender på hjemmesiden og 
Affaldsportal app’en.

Nye tømmefrekvenser:

 Restaffald og madaffald: 1 gang om ugen

 Plast og mad- & drikkekartoner: Hver 4. uge

 Pap: Hver 4. uge

 Papir og metal: Hver 6. uge

 Farligt affald: 4 gange om året (tilmeldeordning)

 Haveaffald: Hver 4. uge 

 Storskrald: Hver 4. uge.

Nyt materiel
Beholder til blandet plast og mad- & 
drikkekartoner: Plast fylder meget hos mange. 
Med den nye beholder, får du derfor mere plads. 
Mad- & drikkekartoner er fx mælke- og 
kakaokartoner og kartoner til yoghurt, 
flåede tomater og bechamelsauce. 
Kartonerne skal være tømt for indhold, 
før de kommes i skraldespanden.

Rød miljøboks til farligt affald: Miljøboksen er til 
farligt affald, batterier og småt elektronik. Ordnin-
gen er en tilmeldeordning. Se mere på miljøbok-
sens låg. Hvis du ikke ønsker at bruge miljøboksen, 
kan du aflevere den på kommunens genbrugs-
pladser, så sørger vi for, at den bliver genbrugt.

Grøn køkkenspand til madaffald: Den grønne 
køkkenspand er til at samle madaffald inde i køk-
kenet. Hvis du ikke vil bruge den grønne spand, 
kan du aflevere den på kommunens genbrugs-
pladser, så sørger vi for, at den bliver genbrugt.

Brug bioposer til madaffald: Bioposer skal bruges 
til madaffald. Andre typer poser, fx bionedbryde-
lige poser, accepteres ikke. Bioposer er KUN til 
madaffald og må ikke benyttes til andet affald. 
Husk at slå knude på bioposen, inden du lægger 
den i beholderen til madaffald. Vær opmærksom 
på, at madaffald først indsamles fra 1. oktober.

Sådan får du nye bioposer: Når du er ved at løbe 
tør for bioposer, kan du binde en pose fast på 
håndtaget af beholderen til mad- og restaffald. Så 
lægger skraldemanden nye poser på din beholder, 
næste gang den bliver tømt. Nye bioposer kan 
også hentes på kommunens genbrugspladser og 
biblioteker.

Telefontider 
Mandag-onsdag: kl. 8-15.15 
Torsdag: kl. 9-18 
Fredag: kl. 8-14.15

Læs mere 
Hvis du vil vide mere om, hvordan de nye 
(og gamle) affaldstyper bliver genanvendt, 
kan du besøge www.affald.dk. På 
kommunens hjemmeside, kan du læse 
mere om vores ordninger.
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