
Affaldsbeholdere 

Pr. 1. september i 2015 indfører Københavns kommune 3 nye 
affaldsordninger til villaerne - med udrulningsstart på Østerbro. Én af de 

nye ordninger er obligatorisk for alle (plast/metal i to-kammer beholder), 
mens to andre (pap og bio) er frivillige. 

Det betyder, at der i villaerne fremover minimum vil være 3 obligatoriske 

beholdere: dagrenovation, papir samt den nye plast/metal.  

Københavns kommune er åben overfor at søge en anden løsning end 3 
spande i hver have. Det kan have betydning for, at beslutningen bliver 

rykket til efter september 2015. 

Husejerforeningens Affaldsgruppe er i dialog med Kommunen om den 
endelige løsning på baggrund af tidligere indkomne forslag. 

For at sikre en så bred inddragelse som muligt, ønsker vi at alle beboere 

får mulighed for at komme med forslag til den fremtidige 
affaldsindsamling: 

 Frem til Tirsdag den 26. Maj , er det muligt at komme med forslag 
til affaldsindsamling til Affaldsgruppen. 

 Forslagene skal tilgodese det overordnede formål om sortering af 
affaldet og gerne beskrive hvorledes de praktisk kan gennemføres 

(trafikale hensyn, adgangsforholde etc.).  
 Forslagene skal sendes på mail til Flemming på: 

doctortoft@gmail.com 
 Der vil ikke blive en direkte tilbagemelding på de indkomne forslag 

 

Efterfølgende vil affaldsgruppen redigere & samle de indkomne forslag, for 
derefter at præsentere dem på et møde med kommunen i starten af Juni. 

Vi tænker derefter at disse forslag vil indgå i Kommunens overvejelser, og 
håber at invitere Kommunen til et orienterende møde efter sommerferien. 
 

Mere information følger efter vort møde med Kommunen 
 

Med venlig hilsen 
 
Affaldsgruppen 

 

Københavns Kommune Fremtidig affaldsordning 

 
Kommunen har i en folder ultimo dec 2014 orienteret alle husejere om, at 

vi i løbet af 2015 får en affaldsbeholder til metal og hård plast.  
 

Derudover bliver der 2 frivillige spande, nemlig henh. Pap og Bio. 

mailto:doctortoft@gmail.com


Nedenstående er en oversigt over de to nuværende obligatoriske spande, 
plus den kommende tredje obligatoriske: Plast/metal spanden og de to 

frivillige spande: Pap & Bio.  

Obligatoriske spande  Størrelse  Størrelse  Tømmes hver:  

Dagrenovation  240  140  Uge  

Plast/metal  240  
 

Ottende uge  

Papir  240  140  Ottende uge  

Frivillige spande  
   

Pap  240  
 

Ottende uge  

Bio  140  
 

Anden uge  

 


