
 

 

 

  

 
  

 

BALLERUP KOMMUNE 
   

 
Dato: 21. april 2017 

 

 

Kære Grundejerforening, 

 
Med ikrafttrædelse af den nye affaldsordning den 1. april 2017, er der ændret 

tømmedage for alle borger i kommunen. 
 

Det betyder også, at storskraldsordningen er ændret fra 14. dags afhentning til 

hver 4. uge. Dette gælder også for alle. 
 

Vil du se, hvornår du får afhentet dit affald, kan du se dine tømmedage på Bal-
lerup.dk. 

Gå ind på ballerup.dk/affald og klik på Selvbetjening for affald. Her indtaster 
du by, adresse og husnummer, og du vil få en oversigt over dine tømmedage. 

Du kan også tilmelde dig NemSMS på borger.dk med dit NEMID. Er du allerede 
tilmeldt, vil du automatisk få besked om de nye tømmedage på SMS. 

Har du ikke mulighed for dette, er du altid velkommen til at ringe eller skrive 
til kundeservice og de vil printe dine tømmedage ud og sende til dig. 

 
Du kan kontakte kundeservice på tlf.: 70 25 70 60 eller på mail: Kundeser-

vice@vestfor.dk 
 

Vi beklager at det ikke er fremgået tydeligt for borgere i rækkehuse o.lign., 

som først får nye beholdere i 2018, at tømmedage og storskraldsafhentning 
ændres nu, og ikke først når I skal i gang med den nye affaldsordning.  

 
Samtidig er der borgere som har oplevet manglende afhentning på de nye 

tømmedage. Vi arbejder sammen med Vestforbrænding på højtryk på at få 
hentet affaldet. For at sikre en afhentning er det derfor vigtigt, at alle borgere 

melder manglende afhentning ind til Vestforbrændingen.  
 

Ballerup Kommune er en del af et samarbejde der hedder Indsamling på 
Tværs. For at sikre en mere effektiv affaldsindsamling, reducere benzinforbru-

get og nedbringe CO2 udslip, kører skraldebilerne på tværs af kommunerne. 
Det påvirker også jer, der endnu ikke er med i den nye affaldsordning, da det 

betyder, at affaldsbeholderne vil blive tømt forskellige dage om ugen i en peri-
ode - især nu hvor der også bliver hentet haveaffald. Vi vil så vidt muligt prøve 

at fastholde de nye tømmedage for dagrenovation, når I overgår til den nye 

ordning. 
 

Med venlig hilsen 
Ballerup Kommune 
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