
KOLONIHAVE

MERE AFFALDSSORTERING  
I TÅRNBY KOMMUNE
Hele Danmark skal sortere mere affald. Det skal vi også i Tårnby 
Kommune, hvor vi fra 1. april 2023 udvider affaldsordningen med 
madaffald, mad- & drikkekartoner og farligt affald i kolonihaver. 
Det betyder, at du fra 1. april skal sortere i 9 typer affald tæt på din 
kolonihave: restaffald, madaffald, pap, papir, metal, plast, mad- & 
drikkekartoner, glas og farligt affald. Her kan du læse om, hvordan  
din affaldsordning kommer til at se ud fra 1. april 2023.

Opstart 1. april 2023

De nye ordninger træder 
i kraft 1. april. Men du er 
velkommen til at sortere  
mad- & drikkekartoner og 
farligt affald, så snart det er 
muligt der, hvor du bor. 

 Du vil opleve følgende ændringer:

• Du skal fra 1. april 2023 aflevere madaffald 
i en ny beholder til madaffald. Der vil i 
løbet af april blive placeret en eller flere 
beholdere til madaffald der, hvor du er vant 
til at aflevere dit affald. 

• Du skal fra 1. april 2023 aflevere mad- & 
drikkekartoner i beholderen til plast. 
Vi sætter et ekstra klistermærke på 
beholderen i løbet af april. 

• Du vil enten få mulighed for at aflevere dit 
farlige affald i en fælles miljøboks eller i 
et miljøskab fra 1. april 2023. Kontakt den 
affaldsansvarlige i din haveforening for 
mere information. 

• Du får mulighed for at hente en lille grøn 
køkkenspand og bioposer til madaffald 
samt en sorteringsvejledning, så du kan 
komme godt i gang med sortering. Det 
er den affaldsansvarlige i haveforeningen, 
der udleverer dette. Som udgangspunkt 
udleveres det ved haveforeningens 
”fælleshus”.

Ekstra om madaffald

Grøn køkkenspand til madaffald 
Den grønne køkkenspand er til at samle madaffald i. Har du 
en spand, du hellere vil bruge end den omdelte spand, må du 
gerne det. Hvis du ikke vil bruge den grønne spand, kan du 
aflevere den på kommunens genbrugspladser, så sørger vi for, 
at den bliver genbrugt.

Brug bioposer til madaffald 
Bioposer skal bruges til madaffald. Andre typer poser, fx 
bionedbrydelige 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.  

Sådan får du nye bioposer 
Den affaldsansvarlige i din haveforening kan bestille nye 
bioposer. Enten placeres bioposerne på et centralt sted eller 
også udleverer den affaldsansvarlige bioposerne til haverne. 
Alternativt kan bioposer hentes på genbrugspladsen eller på 
bibliotekerne. 

Nye affaldstyper:

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.

Kontaktoplysninger

Center for By, Miljø, Klima 
Tårnby Rådhus 
Amager Landevej 76 
2770 Kastrup 
Telefon: 32 47 15 07 
E-mail: renovation@taarnby.dk

Telefontider

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

TÅRNBY KOMMUNE


