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Fakta om den nye
genbrugsbeholder
Hvorfor skal jeg have en ny genbrugsbeholder?
Vi ved fra kommuner, der allerede har genbrugsbeholdere, at indsamling ved husstanden øger mængden af affald til genbrug. Med genbrugsbeholderen
er du fri for at samle til genbrug i poser og papkasser, og du sparer turen til genbrugspladsen.

enbrug

Hvad koster den nye genbrugsbeholder?
Du skal ikke betale ekstra for den nye beholder.
Bruger du beholderen efter hensigten, får du derimod bedre plads i beholderen til dagrenovation. Det
betyder, at du måske kan nøjes med en mindre og
billigere beholder eller kun tømning hver 14. dag.

Hvem får den nye genbrugsbeholder?
Hvad skal jeg lægge i genbrugsbeholderen?
Der er to rum i din nye genbrugsbeholder. Det ene
rum er til papir og småt pap, og det andet er til rengjorte emballager af glas, hård plast og metal.

Alle husstande får den nye genbrugsbeholder. Der
kan dog være enkelte undtagelser, fx hvis boliger
ligger så tæt, at en fælles løsning er mere hensigtsmæssig. Favrskov Forsyning har kontaktet disse
husejere.

Hvad gavner det at samle ind til genbrug?
Papiraffald bliver til æggebakker, toiletpapir og genbrugspapir. Glas og flasker bliver gjort rene og fyldt
op igen. Er de gået i stykker, bliver skårene smeltet
om til nyt glas. Dåser bliver smeltet om til nyt metal,
mens plastflasker bliver til fleecetrøjer og fyld i
bamser og soveposer.

Hvor skal jeg stille min genbrugsbeholder?
Beholderen skal stå i skel på tømningsdagen. Det er
helt op til dig, hvor den skal stå til daglig. Men husk
at stille den frem til skel på tømningsdagen - ellers
bliver den ikke tømt.

Hvor tit bliver genbrugsbeholderen tømt?
Genbrugsbeholderen bliver tømt hver 4. uge. På
www.favrskovforsyning.dk kan du se, hvornår din
beholder bliver tømt. Du kan vælge at få en smspåmindelse, dagen før beholderen skal tømmes.

Hvornår får jeg min genbrugsbeholder?
Fra slutningen af april til slutningen af juni bliver
genbrugsbeholderen bragt ud til husstandene. Vi
begynder at hente genbrugsaffaldet i juni.

Hvor får jeg mere at vide?
Læs mere om den nye genbrugsbeholder på Favrskov Forsynings hjemmeside. Du er velkommen til at
ringe til os, hvis du har spørgsmål.

www.favrskovforsyning.dk
Telefon 8964 5000

