
 

 

 

 
  
  
 

 
 

 

  

Hvornår starter du med at sortere mere til genanvendelse? 
Der vil være forskellige tidspunkter for, hvornår du begynder at sortere mere til gen-

anvendelse.  
Fælles for alle i Ballerup Kommune vil være, at der bliver sendt information hjem til 

dig i god tid, når du skal til at sortere mere. 
 
Tidsplan 

Villakvarterer: opstart 1. april 2017 
Rækkehuse: 2018 

Etaboliger: 2018-19  
 
Villakvarterer 

I løbet af marts måned vil beboerne i villakvarterene få leveret tre nye todelte af-
faldsbeholdere til at sortere affaldet i.  

 
Sorteringsopdelingen hedder mad-/restaffald, plast/papir og glas/metal. Sammen 
med de tre beholdere hører en sorteringsguide, der via tekst og billeder forklarer, 

hvordan affaldet skal sorteres til genanvendelse – dit affald er nemlig for godt til at 
smide ud! 

  
Foruden en sorteringsguide sender vi information ud løbende om detaljerne i den 
nye affaldsordning som digital post. 

 
Husk derfor at holde øje med din e-boks og postkasse, hvor vi sender mere informa-

tion om den nye ordning henover februar og marts. 
 
Rækkehus 

Den nye affaldsordning gælder i første omgang kun villaejerne og vil først udrul-
les til rækkehusene i løbet af 2018. 

 
Bor du i rækkehus, der ikke umiddelbart har plads til tre affaldsbeholdere, skal du 

først senere starte med, at sortere mere affald. 
Når tidspunktet for dette ligger fast, vil du modtage et informationsbrev og en sorte-
ringsguide fra kommunen.  

 
Hvis du har spørgsmål til, hvornår du skal i gang med at sortere, kan du kontakte dit 

boligselskab/bestyrelse fra januar 2018, som der vil være i dialog med kommunen.   
 
 

Etage 
Den nye affaldsordning gælder i første omgang kun villaejerne, dernæst rækkehuse-

ne i 2018 og så etageboligerne i 2018/19. 
 
For etageboliger vil udrulningen af den nye affaldsordning ske løbende over en to-

årig periode. De første boligområder vil starte i 2019, og alle boligområder vil have 
nye beholdere ved udgangen af samme år. 
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Du vil blive orienteret og få brev fra kommunen, når dit boligområde går i gang. 

 
Viceværter vil blive orienteret løbende. 

 
 
 

Du kan læse mere om den nye affaldsordning på www.Ballerup.dk
 

http://www.ballerup.dk/

