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Ulrik Danneskiold-Samsøe

Fra: Jens Borregaard <A13U@tmf.kk.dk>
Sendt: 25. juni 2015 14:37
Til: 'ulrik@danneskiold-samsoe.dk'
Emne: SV: Vedrørende Affald KBH.

Kære Ulrik Danneskiold-Samsøe 

 

Tak for din henvendelse, hvor du har spurgt til, om to naboer kan deles om de nye affaldsbeholdere, der bliver kørt ud 

til villa-rækkehus i København fra september som en del at Kommunens nye villakoncept. 

 

Jo, man kan sagtens deles om de nye beholdere til genanvendeligt affald. Jeg vil nedenfor uddybe svaret, og supplere 

med nogle oplysninger af villakonceptet.  

 

Som det fremgår af det nyeste nummer af Affald KBH, er der tale om tre nye beholdere. En obligatorisk to-kammer 

beholder til hård plast og metal samt to frivillige beholdere til pap henholdsvis bioaffald.  

 

Beholderen til hård plast og metal rulles ud til alle villaer, mens beholderne til pap og bioaffald rulles ud til alle, der 

tilmelder sig ordningerne ved at følge tilmeldingsproceduren på Nem Affaldsservice.  

 

For at starte med de to frivillige beholdere aftaler du med din(e) nabo(er), hvem der skal bestille pap beholderen og 

hvem der skal bestille bioaffalds beholderen. Får man det gjort i løbet af  tilmeldingsperioden vil beholderne i løbet af 8-

12 uger blive opstillet på de to adresser. 

 

Ønsker man at deles om hård plast/metal beholderen, bliver man desværre nødt til at vente til den er blevet leveret, og 

derefter gå ind på Nem Affaldsservice via ’Ændringer’ og give besked om, hvilken husstand man ønsker at dele med. 

 

Desuden kan du – også i Nem Affaldsservice via ’Ændringer’ få din papirbeholder (som typisk er på 240 l) skiftet til en 

mindre på 140 l. 

 

I starten af juli når tilmeldingsvinduet for Østerbro bliver åbnet, vil der samtidigt blive sendt informationsmateriale om 

det nye villakoncept ud til villa-rækkehusene i bydelen.  

 

Håber det besvarer dit spørgsmål. 

 
Med venlig hilsen  

Jens Borregaard 

Projektleder 

Affald og Genbrug 

_______________________________ 

KØBENHAVNS KOMMUNE  

Teknik- og Miljøforvaltningen  

Byens Drift  

Islands Brygge 37  

Postboks 326  

2300 København S  

Direkte 2053 8763 

Mobil 2053 8763 

Email a13u@tmf.kk.dk 

Web www.kk.dk/affald 

EAN 5798009493149 
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Fra: Affaldsnyt  

Sendt: 22. juni 2015 15:58 

Til: Jens Borregaard 
Emne: VS: Vedrørende Affald KBH. 

 

Delebeholdere 

 

Fra: Ulrik Danneskiold-Samsøe [mailto:ulrik@danneskiold-samsoe.dk]  

Sendt: 22. juni 2015 10:22 

Til: Affaldsnyt 
Cc: 'Birthe Høj'; Erik Winther; ulrik@danneskiold-samsoe.dk; Vincent Fella Hendricks 

Emne: SV: Vedrørende Affald KBH. 

 

Kære Merete Ebdrup 

 

Det, som oprindeligt gjorde mig meget opmærksom på det nye juni nummer, var annonceringen af nye beholdere til os 

her på Østerbro i juli 2015.  

Det er jo meget snart, og da vi bor i rækkehuse, så vil de mange beholdere - vi har i forvejen tre – fylde godt i 

forhaverne. Du kan se fotos fra vort kvarter her: 

http://www.solvaenget.dk/default.asp?menuIDX=119&parentFkey=118 

KLIK på illustrationerne og få dem op i stor størrelse i et nyt vindue. 

 

Vil der være en mulighed for, at to nabohuse eller eventuelt flere huse vil kunne deles om en beholder? 

Venlig hilsen 

Ulrik Danneskiold-Samsøe 

 

Fra: Affaldsnyt [mailto:affaldsnyt@tmf.kk.dk]  

Sendt: 22. juni 2015 09:43 

Til: 'Ulrik Danneskiold-Samsøe' 
Emne: SV: Vedrørende Affald KBH. 

 

Kære Ulrik Danneskiold-Samsøe, 

  

Du får her både udgaven til villaer og rækkehuse plus den til lejlighed, som du kan distribuere. 

  

Mange hilsner og tak for interessen 

  

Mette Ebdrup 

Informationskoordinator 

Affald og Genbrug 

  

Fra: Ulrik Danneskiold-Samsøe [mailto:ulrik@danneskiold-samsoe.dk]  

Sendt: 20. juni 2015 15:34 
Til: Affaldsnyt 

Emne: Vedrørende Affald KBH. 
  

Byens Drift 

  

Mange tak for nyhedsbrevet ”Affald KBH” fra juni 2015, som ligger foran mig på bordet. 

Alle vore medlemmer har modtaget det. Også de medlemmer som har ”Reklamer Nej Tak” på postkassen. 

  

Så vidt så godt. Men jeg har prøvet at finde en PDF-udgave på kk.dk/affald. Og at kunne downloade bladet til egen 

udprint kan være relevant for de medlemmer, som af den ene eller af den anden grund har mistet papirudgaven. 

  

Men jeg kunne ikke finde en PDF-udgave på hjemmesiden. Kan Byens Drift sende mig en link? 
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Venlig hilsen 

  

 

Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. 

www.solvaenget.dk  

Ulrik Danneskiold-Samsøe, formand 

  
Ulrik Danneskiold-Samsøe 
Soldalen 12 
2100  KØBENHAVN Ø 
T:  39 29 61 30     M:  31 37 61 30 
E:  ulrik@danneskiold-samsoe.dk 

  

  


