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Nye affaldsordninger og ny tømmedag
Inden længe er vi på vej med nye affaldsbeholdere til alle i Svendborg Kommune.
De første affaldsbeholdere er på gaden 28. september, og inden årsskiftet har alle
husstande fået nye beholdere. Fra den 28. september får mange husstande
desuden ny tømmedag.
I dette brev får du information om, hvad det betyder for dig. Brevet er sendt til
borgere i Svendborg Kommune over 18 år, samt til ejere/administratorer af
ejendomme i Svendborg Kommune.
De fleste husstande får to beholdere á 240
liter. Dette er den mindste løsning, der findes.

Svendborg
31. august 2020

Svendborg Affald
Tlf. 6321 5515
Mail: post@vandogaffald.dk
www.vandogaffald.dk

I ressourcespanden er der et rum til pap og
papir (blandet) og et rum til glas og metal
(blandet).
I energispanden er der et rum til restaffald og
et til madaffald.
Sammen med beholderne får hver husstand
en lille spand og poser til madaffald (til brug i
køkkenet).

Vigtigt: Ny tømmedag fra 28. september
Mange husstande får ny tømmedag fra den 28. september. Måske gælder det også
for dig? Orientér dig på vores hjemmeside via dette link:
www.vandogaffald.dk/affald/vi-gir-igen-nye-affaldsordninger2020/hvad-sker-der-hos-dig
For nogle husstande vil der gå mere end to uger fra sidste tømmedag i september
til første tømmedag i oktober. Disse husstande kan gratis sætte en ekstra
affaldssæk (110 liter, af plast eller papir) frem ved næste tømning.
Bemærk at affaldsbeholderne altid skal stå fremme kl. 6 på tømmedagen, med
undtagelse af enkelte veje, hvor de skal stå fremme kl. 5. Det gælder Sundbrovej,
Fåborgvej, Svendborgvej, Villabakken, Ørbækvej, Nyborgvej og Sankt Jørgens Vej.
Hvornår får du nye affaldsbeholdere?
Via ovenstående link kan du også se hvilke affaldsbeholdere, du får, og hvornår de
bliver leveret. Du kan gå i gang med at sortere, så snart beholderne er kommet.
Hvis det viser sig, at dine nye beholdere ikke passer i størrelsen, kan du få en
gratis ombytning inden for tre måneder. Kontakt Vand og Affald vedr. dette.
Takstændring i forbindelse med de nye affaldsordninger sker fra årsskiftet for alle.
Hvad med den gamle affaldsbeholder?
Har du bedt os tage den gamle beholder med, skal du lade den stå fremme, når du
får de nye beholdere, så henter vi den samme dag. Alle beholdere på 370 liter og
opefter bliver automatisk medtaget, da de er lejet af os, så lad også dem stå
fremme.
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Startpakke: Sorteringsguide og madaffaldsspand
Sammen med affaldsbeholderne får du en startpakke med:
▪
▪
▪

En grøn madaffaldsspand på 7 liter og cirka et års forbrug
af poser (240 stk.) til indendørs sortering af madaffald.
En sorteringsguide.
Klistermærker du kan bruge til indendørs beholdere.

Når du skal bruge nye poser til madaffald, hænger du en tom madaffaldspose på energispanden.
Hvis der er en vicevært eller lignende knyttet til din bolig, så spørg denne om startpakke og nye poser til
madaffald.
Hvor tit bliver affaldsbeholderen tømt?
Energibeholderen til madaffald og restaffald tømmes hver 2. uge hele året.
Ressourcebeholderen til pap/papir og glas/metal tømmes hver 4. uge hele året.
Ressourcebeholderen tømmes på samme ugedag som energibeholderen, blot kun
hver anden gang.
Sommerhuse og kolonihaver har andre tømningsfrekvenser, se vores hjemmeside.
Tilmeld dig beskedservice på vores hjemmeside eller i app’en Affaldsportal, så får du en sms eller mail
inden tømning.
Ny genbrugsbil
Fra januar 2021 bliver storskrald erstattet af genbrugsbilen. Den kører som i dag, dog skal du huske at
give besked, hvis vi skal tage noget med. Desuden får du mulighed for at aflevere farligt affald til
genbrugsbilen i en rød kasse, som udleveres primo 2021. Bor du i lejlighed, så tal med
vicevært/administrator om brug af genbrugsbilen. Haveaffald bliver fra 1. januar en tilkøbsordning. Du
får mere information om genbrugsbilen og ny ordning for haveaffald i december 2020.
Adgangsforhold og placering af affaldsbeholdere
Der vil fremover være samme krav til adgangsforhold og placering af affaldsbeholdere som i dag. Vær
opmærksom på, at du overholder retningslinjerne, se vores hjemmeside.
Mod ekstrabetaling kan du fortsat få afhentet beholderne op til 25 meter inde på grunden. Er du tilmeldt
afhentning på grund i dag, fortsætter det for alle nye affaldsbeholdere.
Mød os

I løbet af efteråret besøger vi alle lokalsamfund i Svendborg Kommune med vores informationsbil,
ligesom vi inviterer til informationsmøder. Se hjemmesiden eller Facebook for steder og tidspunkter.
Du kan læse mere om de nye affaldsordninger på www.vandogaffald.dk, og du er velkommen til at
kontakte os med spørgsmål på mail eller telefon.
Brug vores app Affaldsportal, hvor du kan finde tømmedage, sorteringsguide og meget
andet
Vi glæder os til mere affaldssortering!
Venlig hilsen, Vand og Affald
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