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Affald og Genbrug: påskehilsen og information 
 

  

Kære frederiksberger  
 
Der har været store omvæltninger i byen i den seneste tid på grund af risikoen for corona-smitte. 
Frederiksberg Kommune følger sundhedsmyndighedernes anbefaling og tilpasser løbende 
ydelserne i bestræbelserne på at undgå smitte samtidig med, at vi leverer den service, som byen har 
brug for. 
Byens skraldemænd har i de seneste uger kun hentet restaffald og madaffald. Det giver imidlertid 
store udfordringer for mange frederiksbergere at skulle opbevare eksempelvis plast og pap, som 
fylder meget. Derfor begynder skraldemændene at hente flere typer affald igen, og servicen 
fortsætter, så længe, det er forsvarligt i forhold til at undgå smitte.  
 
Men der vil fortsat være ændret service og sjældnere besøg af skraldemanden. Du kan se i bilaget, 
hvilket affald vi henter i den kommende tid. 
 
Desværre har genbrugsstationen også være lukket. Men vi har gennem dialog med Amager 
Ressourcecenter og Kommunernes Landsforening presset på og fundet en løsning, så den kan 
åbne igen fra den 31. marts. 
 
Vi opfordrer dig til at følge med på vores hjemmesider www.frederiksberg.dk/corona og 
www.frederiksberg.dk/affald eller ringe til Borgerservice på telefon 38 21 21 21 for information. Tak 
fordi du er opmærksom. 
 
God påske. 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
 

Simon Aggesen 
Borgmester 

Jan E. Jørgensen 
Udvalgsformand 

By- og miljøudvalget 
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Bilag 1 
 

Nødberedskab Corona-virus 

Afhentning af affald fra boligforeninger 
 
Vi henter følgende affaldstyper fra boligforeninger til og med den 13. april 2020. 
 
• Restaffald 
• Madaffald 
• Pap. Hver 14. dag i lige uger fra uge 14 og indtil videre. Samme tømmedag, som I plejer. 
• Plast. Hver 14. dag i ulige uger fra uge 15 og indtil videre. Samme tømmedag, som I plejer. 
• Glas fra de offentlige containere. Glas på bestilling, hvis I selv har glasbeholdere. 
• Leje af jerncontainere til haveaffald, Stort brændbart eller Stort jern. Containerne koster det 

samme som normalt og skal bookes ved at ringe til Borgerservice. 
 
Vi ved, at det er vanskeligt for alle, når man ikke kan komme af med sit affald. Men vi håber, I vil 
hjælpe os i denne svære situation og opbevare jeres affald indtil videre og smide så lidt ud som 
muligt. 
 
Vi har vedhæftet plakater som bilag 2 og 3, som I kan hænge op i ejendommen. 
 

Sådan får du nyt at vide om dine affaldsordninger 
I kan følge med i vores driftsinformation i APP'en Affald Frederiksberg eller i selvbetjeningen på 
www.frederiksberg.dk/affald. Vi sender desuden information på mail til kontaktpersoner, og mail og 
sms, hvis du er tilmeldt påmindelser på afhentning. 
 

Sådan passer du på (fx hvis du har været syg) 
• Har du været syg, så put hygiejneaffald i en pose og bind knude på. Aflever posen som 

restaffald. Brug i øvrigt altid en pose til affald som er støvende, fx støvsugerposer og aske, 
og bind altid knude på. 

• Vask dine hænder og pas på dig selv og dine omgivelser. Hold afstand til skraldemand og 
naboer, når du er syg. Følg i øvrigt sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

  

Sådan hjælper du til 
• Kør affaldsbeholderen frem til skel, porten eller skraldebilen, når den skal tømmes. Stil 2-

hjulede beholdere med håndtag vendt mod skraldemanden. Gør plads så skraldemanden 
kan komme til beholderne. 

• Aflever så lidt affald som muligt og opbevar genanvendeligt affald i poser eller klare 
plastsække indtil videre. Hjælp beboerne med klare sække til plast og store kasser eller 
bigbags til pap. 

• Du kan gøre ekstra gavn ved at vaske låget på affaldsbeholderen. Brug en stor børste og 
sæbevand. Vask gerne affaldsbeholderen indeni, når den trænger, og hvis du kan. Det er 
stadig ejendommens ansvar at holde beholderne rene, selvom det kan være vanskeligt for 
nogen. Normalt kan man købe vask hos kommunen, men det kan vi ikke tilbyde i øjeblikket. 
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Svar på spørgsmål om affaldsordningerne 
 
Hvorfor henter I ikke alt affald? 
Det meste affald bliver hentet af kommunens egne skraldemænd, som er kommunalt ansatte. For 
at mindske spredning af smitte, har vi valgt kun at hente det mest kritiske affald og noget af det 
genanvendelige affald. Resten af skraldemændene er på vikarvagt, så de kan træde til, når der er 
sygdom blandt dem, som henter kritisk affald. 
 
Skal jeg stadig sortere mit affald? 
Ja. Beboerne skal stadig sortere deres affald, men gemme det, som vi ikke henter. Det er ikke 
tilladt at fylde genanvendeligt affald i restaffald, eller blande de genanvendelige typer sammen i de 
beholdere, hvor der er bedst plads.  
 
Hvad skal jeg gøre med det affald, som I ikke henter? 
I skal gemme jeres affald indtil videre. Vi foreslår, at I fx gemmer affald i klare plastsække, hvis I 
kan skaffe dem. På den måde kan skraldemanden tage dem med, når vi henter igen. Samtidig er 
det nemmer for jer selv at køre på genbrugsstationen, når I ikke længere kan vente på os. 
 
Vi er løbet tør for grønne poser til madaffald, hvad gør jeg så? 
Hvis I løber tør for poser, så må I indtil videre bruge almindelige affaldsposer til madaffald. Vi ser 
helst, at I bruger gennemsigtige affaldsposer, hvis I kan skaffe det. Men enhver pose kan bruges. I 
skal fortsat sortere madaffald. 
 
Hvad skal jeg gøre med vores haveaffald? 
I er nødt til at have haveaffaldet på jeres grund, eller køre på genbrugsstationen. Vi foreslår, at I 
venter med at putte haveaffald i papirsække indtil det kan hentes eller I kører afsted. I kan også 
leje en jerncontainer til haveaffald. 
 
Hvad skal jeg gøre med storskrald? 
I er nødt til at opbevare storskraldet indtil videre. Fortæl beboerne, at det ikke er nu, de skal tømme 
deres kælderrum, loftsrum og pulterkammer. De er velkomne til at sortere og rydde op, men hold 
affaldet i rummene indtil videre fx i klare sække. I kan leje en jerncontainer til stort brændbart eller 
til stort jern, hvis I ringer til Borgerservice eller arrangere fælles transport til genbrugsstationen. 
 
Hvorfor henter I stadig glas? 
Glas bliver hentet af den private virksomhed Remondis med en særlig kran-skraldebil. Glas bliver 
hentet i det offentlige rum. Vi har indtil videre vurderet, at risikoen for smitte er begrænset. Derfor 
fortsætter vi afhentning af glas. 
 
Hvorfor kører I containere, som jeg skal betale for? 
Vores containerchauffør kører allerede med containerbilen for Kommunens egne anlægsprojekter 
og drift. Når vi opretholder driften af den bil til os selv, synes vi også, vi skal tilbyde den til jer som 
normalt. Containerne vil være til jer, der normalt bruger containerløsningen og betaler særskilt for 
den. Vi opfordrer ellers til, at man bruger genbrugsstationen, som ikke koster ekstra. 
 

Venlig hilsen 

Affald og Genbrug 
Rådhuset 



KÆRE BEBOER. 
TAK FORDI DU ER OPMÆRKSOM.

Bevar roen, pas på hinanden og hjælp 
 hinanden igennem denne svære tid.

SÅDAN PASSER DU PÅ OG HJÆLPER TIL:

Hygiejneaffald er 
restaffald. Bind altid 

knude på affalds
posen.

Vask hænder, når du 
har afleveret 

affald

Hold afstand til 
naboer og 

 skraldemand

Aflever så lidt som muligt. 
Gem genanvendeligt affald 

i poser i din bolig så 
længe som muligt.

Affald og Genbrug 
Rådhuset
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Telefon 3821 2121
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KÆRE AFFALDSANSVARLIG.
TAK FORDI DU HJÆLPER TIL.

Sammen gør vi en forskel

SÅDAN HJÆLPER I TIL OG GØR EKSTRA GAVN:

Pak altid støvende 
affald i poser og bind 

knude på.

Kør selv på genbrugs
stationen, når den 

åbner igen.

Hold afstand til 
skraldemand og 

 beboere og vask 
hænder ofte.

Kør beholderne frem til 
skraldemanden. Eller sørg for 

at der er fri passage til 
be holdere til restaffald 

og madaffald.

 Vask låget på affalds
beholderne med sæbevand.
Vask restaffaldsbeholderne 

indeni, hvis I kan.

Arranger opbevaring 
af genanvendeligt affald 

for beboerne. Køb fx klare 
sække til plast og 
bigbags til pap.


