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Din ejendom får en affaldsbeholder til madaffald

23. februar 2018

I får leveret en eller flere udendørs affaldsbeholdere til madaffald på
ejendommen med ejendomsnummeret 43155 og hovedadressen Frøbels Alle
0.

Affald og Genbrug
By- og Miljøområdet

I kan forvente at modtage affaldsbeholdere i uge 11.
Sådan bliver affaldsbeholderen placeret
Affaldsbeholderen vil som udgangspunkt blive placeret ved siden af jeres
papirbeholder. I tømmekalenderen kan du allerede nu se, hvor mange
beholdere I får, og hvor de skal stå. Når beholderen er blevet leveret, kan du i
tømmekalenderen se, hvornår beholderen bliver tømt.
I modtager startpakker til beboerne indendørs
Startpakken indeholder en køkkenkurv, to ruller madaffaldsposer og
information om sortering. Alle startpakkerne bliver leveret pakket og stablet
ved siden af den udendørs affaldsbeholder.
Til din orientering har vi sendt et brev til alle beboerne i ejendommen med
information om, at de skal sortere madaffald, og at der bliver leveret
startpakker til boligerne til ejendommen.

87272984

I har oprettet en kontaktperson for affald i ejendommen
I har oprettet en kontaktperson til uddeling af startpakker til madaffald i
ejendommen. Ejendommens kontaktperson er: Peter Levring Madsen
Sådan fungerer ordningen for madaffald
I får tømt beholderen til madaffald en gang om ugen (eller hver 14. dag, hvis
ejendommen har 7 eller færre lejligheder). Affaldsbeholderen er på 140 liter,
har to hjul og et rundt dobbelt-låg med magnet, som godt kan være lidt stramt.
Men beholderens låg kan også åbnes normalt uden magnet fra den modsatte
side.
Hvis beholderen ikke bliver tømt af skraldemanden, skal I straks give os
besked via selvbetjeningen.
Der må kun være grønne plastposer med madaffald i beholderen.
Beholderen til madaffald er til alle typer mad. Derfor hedder ordningen
madaffald. Beholderen må ikke bruges til hygiejneaffald eller affald fra
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kæledyr, som altid er restaffald. Beholderen er heller ikke til affald fra haven
eller altanen som fx blade, ukrudt, planter, jord, græs eller lignende. Vi har en
ordning for haveaffald, som I kan tilmelde jer, hvis I har meget haveaffald. I
kan også selv aflevere haveaffald på genbrugsstationen.
Sådan får beboerne nye poser til madaffald
Beboerne kan selv hente nye madaffaldsposer til sortering i Borgerservice på
Rådhuset, på genbrugsstationen eller købe lignende grønne skraldeposer i
supermarkedet.
Ejendommens kontaktperson kan også lave en samlet bestilling på nye poser
til alle beboerne. Kontaktpersonen vil da få leveret en kasse med poser ved
siden af den udendørs affaldsbeholder. Herefter bestemmer kontaktpersonen,
om madaffaldsposerne skal deles ud eller lægges til afhentning i et fællesrum.
Poser og levering er betalt af affaldsgebyret og koster ikke ekstra for jeres
ejendom. Men hjælp os med at undgå spild ved at poserne kun bliver brugt til
madaffald, og at poserne ikke bliver sat til afhentning, hvor der er offentlig
adgang.
Vi skriver til jeres nuværende kontaktpersoner og fortæller, hvordan man
fremover kan bestille nye poser via vores webshop.
Yderligere information
Du kan se mere om ordningen i bilaget Madaffald i boligforeninger og på:
www.frederiksberg.dk/madaffald
Tømmekalenderen finder du på:
https://affald.frederiksberg.dk
Borgerservicecenteret på Rådhuset er åbent:
Mandag og torsdag: klokken 9-17.
Tirsdag, onsdag og fredag: klokken 9-13.
Bispeengen Genbrugsstation på Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg er åben
på hverdage fra klokken 10-18 og i weekenden fra klokken 10-17.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din nye ordning
for madaffald.
Venlig hilsen
Carsten Sølyst
Miljøchef
Bilag: Madaffald i boligforeninger

AFFALDSORDNING

MADAFFALD

BOLIGFORENINGER

Ordningen for madaffald
i boligforeninger starter i
marts 2018.

VÆRD AT VIDE

Ordningen for madaffald er obligatorisk for boligforeninger
på Frederiksberg. Ordningen bliver løbende implementeret
fra marts 2018.
Boligforeningen får en eller flere madaffaldsbeholdere udenfor.
Beboerne kan få en startpakke til sortering indenfor. Startpakken er en kurv, to ruller grønne poser og information.
Beboerne kan løbende få nye grønne poser, når de løber tør.
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Madrester: rå, tilberedte, for gamle
Ben og skrog fra kød, kylling og fisk
Ris, pasta, kartofler
Grøntsager, frugt, citrusfrugter, skræller
Ost, pålæg
Brød, kager, nødder, skaller
Æg, æggeskaller
Krydderier, krydderurter uden jord
Kaffegrums, kaffefiltre af papir
Teblade, tefiltre af papir
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SÅDAN FUNGERER ORDNINGEN

• Ejeren og beboerne får direkte besked, når boligforeningen får ordningen for madaffald.
• Madaffaldsbeholderen bliver tømt hver eller hver anden
uge, alt efter antallet af lejligheder i ejendommen.
• Beboerne må kun bruge grønne poser til at sortere madaffald.
• Hvis ejendommen vælger en kontaktperson, kan kontaktpersonen få leveret nye poser direkte til ejendommen.

AFFALDSBEHOLDEREN UDENFOR

Affaldsbeholderen udenfor er en 2-hjulet beholder på 140 liter. I får det
antal beholdere, der svarer til jeres behov, som udgangspunkt 1 beholder til cirka 30 lejligheder med tømning en gang om ugen. Hvis I er 7 eller færre lejligheder bliver beholderen tømt hver 14. dag.
Giv os besked, hvis beholderen bliver overfyldt, så kan I få flere beholdere.
Sådan får I tømt affaldsbeholderen
Affaldsbeholderen har en fast tømmedag hver uge (eller hver anden
uge), som du kan se i tømmekalenderen. Hvis I ikke har fået tømt beholderen som planlagt, skal I give besked via selvbetjeningen.
Beholderen skal stå med hjul og håndtag vendt udad.
Sådan fungerer det særlige runde låg
Affaldsbeholderen har et særligt dobbeltlåg med et rundt låg øverst. På
den måde kan man åbne låget og aflevere madaffaldsposer fra begge sider af beholderen. På den måde kan beholderen altid stå klar til tømning
til skraldemanden.
Det runde låg lukker med en kraftig magnet. Så det kræver lidt kræfter at
åbne låget. Hvis låget er for stramt for jeres beboere, så vend beholderen, så det almindelige låg vender udad. Men husk at vende beholderen
tilbage, når den skal tømmes af skraldemanden.

140 liter beholder til madaffald.
Særligt dobbeltlåg med rundt låg øverst.

Sådan holder I affaldsbeholderen ren
Affaldsbeholderen vil blive snavset indeni på samme måde som jeres beholdere til restaffald. Derfor skal beholderen vaskes en gang i mellem, så
den ikke lugter, og så der ikke kommer insekter eller andre skadedyr.
Hvis I ikke selv kan vaske beholderen, så kan I købe en vask i selvbetjeningen. Se priserne på hjemmesiden.

Brug selvbetjeningen til at give besked, hvis I ikke har fået hentet affald. Find selvbetjeningen på: www.frederiksberg.dk/affald

STANDPLADS OG ADGANGSVEJ

Justering af restaffald

Standpladsen til madaffald måler 58 x 58 cm per affaldsbeholder. Der
skal være 130 cm friplads foran beholderen. Adgangsvejen skal være minimum 100 cm bred og belægningen skal svare til asfalt eller fliser.
Se mere i vejledningen om standpladser og adgangsveje på
www.frederiksberg.dk/affald

Når I bliver gode til at sortere madaffald,
kan I måske undvære en
beholder til restaffald.
Men vi ændrer ikke på jeres affaldsbeholdere det
første halve år. Det tager
cirka et halvt år før beboernes sorteringsvaner er
ændret.

Der gælder de sædvanlige regler for standplads og adgangsvej. Standpladsen er der, hvor affaldsbeholderen står, og adgangsvejen er ruten fra
standpladsen og ud til skraldebilen.
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STARTPAKKER TIL MADAFFALD

Startpakken består af en kurv, to ruller madaffaldsposer og information
om sortering. På den måde kan beboeren gå i gang med at sortere madaffald med det samme.
Beboerne kan selv hente en startpakke kvit og frit i Borgerservice på
Rådhuset eller på genbrugsstationen. Startpakkerne er betalt via affaldsgebyret.
Nogle boligforeninger får leveret startpakker til ejendommen, da de har
oprettet en kontaktperson inden den 1. januar 2018.

KURV TIL MADAFFALD INDENFOR

Kurven er til at sortere madaffaldet i indenfor. Kurven kan stå på køkkenbordet, under vasken eller kan hænges op. De fleste har den stående
under vasken og tager den frem, når de laver mad.
Kurven måler cirka 20x25 cm (det svarer cirka til en sammenfoldet avis)
og er 21 cm høj.
Kurven skal blive i lejligheden, når beboeren flytter (med mindre der er
en anden sorteringsløsning). Beboerne må gerne bruge deres egne affaldssystemer til at sortere madaffald indenfor i stedet for kurven.
På sigt er det en god idé at indrette boligforeningens lejligheder til madaffald, så der altid er to stativer/spande under vasken til restaffald og til
madaffald.

GRØNNE MADAFFALDSPOSER

Madaffald skal i grønne madaffaldsposer, som passer ned i kurven.
Poserne skal afleveres i affaldsbeholderen til madaffald udenfor. Poserne til
madaffald er lavet af genbrugsplast.
• Poserne skal være grønne så skraldemanden kan se, at der kun er madaffald i beholderen, når han tømmer den.

Sådan får beboerne nye madaffaldsposer
Beboerne kan altid selv hente madaffaldsposer kvit og frit i Borgerservice
på Rådhuset og på genbrugsstationen. Poserne er pakket i 2 ruller af 50
styk i en plastpose.
I kan oprette en kontaktperson for boligforeningen, der kan bestille en
kasse madaffaldsposer, og dele dem ud til beboerne. I bestemmer selv,
hvordan I deler poserne ud til beboerne. Men hjælp os med, at poserne
kun bliver brugt til madaffald. Poserne er betalt via affaldsgebyret, som
bliver opkrævet per lejlighed i jeres boligforening.
3 gode råd om brug af madaffaldsposer
1. Skift først posen, når den er fuld. Skift kun posen før, hvis den
begynder at lugte.
2. Bind altid knude på poserne, når I smider dem i affaldssbeholderen
udenfor. Så får I færre lugtgener og insekter eller andre skadedyr. Hvis
I får skadedyr, skal I vaske affaldsbeholderen, eller købe en vask af os.
3. Brug kun grønne poser til madaffald. Skraldemanden laver en
visuel kontrol, når beholderen bliver tømt. Grønne poser betyder, at I
har sorteret jeres madaffald rigtigt.
Poserne bliver sorteret fra inden madaffaldet ender på biogasanlægget.
Poserne bliver til energi (el og varme) på et forbrændingsanlæg.
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Hjælp os med

,
at poserne kun bliver brugt til
madaffald. Stil ikke poserne til fri
afhentning, hvor der er offentlig
adgang.

Kontaktpersonen kan bestille nye
poser til beboerne i selvbetjeningen:
www.frederiksberg.dk/affald

Stil (eller hæng) kurven på køkkenbordet eller i et skab.

KONTAKTPERSON FOR
MADAFFALD

Poserne er lavet af plast lige som
almindelige skraldeposer.

Affaldsbeholderen bliver tømt hver
eller hver anden uge, alt efter hvor
mange I er om at bruge beholderen.

Nye poser:

Kontaktpersonen for madaffald hjælper beboerne, så de
Spørg i din boligforening, om I har en kontaktkan sortere madaffald. Forperson
eksempel
ved at bestille nye
for MADAFFALD. Få poserne af ham
grønne poser og dele dem ud til beboerne.
eller hende. Du kan også hente dem kvit og frit i
Borgerservice på Rådhuset – eller købe lignende

Hvem kan blive kontaktperson?
Kontaktpersonen kan være ejeren selv, medlem af bestyrelsen, medlem af gårdlauget, beboer, frivillig eller ansat af ejendommens ejer/
ejere.
Kontaktpersonen skal helst aftale med ejeren eller bestyrelsen, at vedkommende opretter sig som kontaktperson.
For kontaktpersonen
kan
Alle former
for mad må komme
i MADAFFALD:
desuden bestille ekstra ydelser i selvbetjeningen, som skal betales af
+ Madrester – rå og tilberedte
boligforeningen.

grønne poser af plast i supermarkedet. Din ejendoms kontaktperson kan kontakte kommunen via
frederiksberg.dk/madaffald, hvis I har brug for
flere poser.

Hvad er madaffald?

Se mere om sortering af madaffald på
frederiksberg.dk/madaffald

+ Kød, ben, fjerkræ, fisk

Sådan opretter man sig som kontaktperson
+ Ost, pålæg, æg, æggeskal
Man skal oprette sig som kontaktperson +i tømmekalenderen.
Ris, pasta, kartofler
Kontaktpersonen opretter sig med navn, mail og mobiltelefon på ejen+ Brød, kage, mel, gryn
dommens adresse i tømmekalenderen.
+ Frugt,så
grønt,
kerner,
Når man ikke længere vil være kontaktperson,
kan skræller,
man logge
indnøddeskaller
og slette sig som kontaktperson.
+ Kaffegrums, teblade, papirfiltre

OBS - Nej tak!
Ingen emballage.
Hverken pap, papir, glas, plast eller metal.
Kontaktpersonen
kan
bestille nye
poIngen dyre-høm-høm,
dyrestrøelse,
jord
og bleer.

DEL NYE POSER UD

ser til beboerne i selvbetjeningen.

Se mere om sortering af madaffald på

Husk
at sætte en seddel op i opganfrederiksberg.dk/madaffald
gen, så beboerne ved, hvordan de får
nye poser af dig.

Kontaktpersonen skal oprette sig i tømmekalenderen på

https://affald.frederiksberg.dk

Hvorfor sorterer vi madaffald?
Dit madaffald bliver omdannet til energi og nye
afgrøder: Vi laver biogas af madaffaldet, og
resterne bruges som gødning på markerne.

MADAFFALD BLIVER TIL BIOGAS OG
GØDNING

Poserne bliver skåret op og sorteret fra, så der
ikke kommer plast på markerne.

Du sorterer til madaffald

Madaffald giver biogas, som kan laves til naturgas
eller bruges i stedet for fyringsolie eller
diesel. Resterne fra biogasanlægget ender Nye afgrøder
som gødning og giver ny næring til
landbrugsjord. Poserne bliver sorteret
fra og giver energi (el og varme).

Vi indsamler madaffald

Gødning til
landbrugsjord
Behandlingsanlæg
Afgasset biomasse

Poserne bliver sorteret fra.
Madaffaldet bliver lavet til biomasse.

Biogasanlæg
Biomassen kommer i
biogasanlæg til forgasning.

Biogas
Biogassen kan laves til naturgas
eller bruges som brændsel.

Love og regler om affald
Rådhuset
Alle beboere skal sortere deres affald og aflevere
det i Kommunens
Smallegade 1
affaldsordninger. Når boligforeningen har en ordning
for madaffald,
2000 Frederiksberg
frederiksberg.dk/madaffald
skal alle beboere sortere madaffald fra deres restaffald.
De lokale regler for affald på Frederiksberg står i Regulativ for hus10474 Madaffaldskampagne_ beboerplakat.indd 2

AFFALDSORDNINGER
MADAFFALD I BOLIGFORENINGER – SIDE 4 AF 4

holdningsaffald på www.frederiksberg.dk/affald.
De nationale love og regler for affald er beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen og i Miljøbeskyttelsesloven på www. retsinfo.dk
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