
Den 20. juni 2017 kl. 13.01 skrev Jens Granholm <jens.granholm@albertslund.dk>: 
 

Nye afhentningsdage for storskrald, haveaffald og pap. 
  
Til berørte boligområder i Albertslund Kommune. 
  
Boligområder, der er tilmeldt bestilleordningen for storskrald og haveaffald, 

vil fra 1. juli 2017 få hentet på en nye ugedage. 
  
Dette betyder at udsat storskrald og småt haveaffald, som ønsket, fra 1. 

juli vil blive afhentet på én bestemt dag. De nye datoer gælder også for 

områder, som sætter affaldet ud i fælles bunker. 
  
Boligområder med fælles bunker og boligområder med koteletgrunde vil 

inden for den nærmeste fremtid blive kontaktet af os med henblik på at vi 

finder nogle bedre løsninger for storskrald og haveaffald. 
  
Der vil også blive informeret i Albertslund Posten om de nyt 

afhentningstidspunkter. 
  
Kontakt til Vestforbrænding’s kundeservice kan stadig foregå telefonisk via 

7025 7060, viahttps://selvbetjening.vestfor.dk/ 
  
eller via 
  
http://www.vestfor.dk/Om-Vestforbraending/Kundeservice/Mail-til-

kundeservice 
  
  
  
De nye tidspunkter er: 
  
Storskrald 
Villaer og rækkehuse vil fra juli måned kunne bestille en afhentning af 

storskrald med følgende afhentningsdage: 
  
• 1. onsdag i måneden 

• 3. onsdag i måneden 

mailto:jens.granholm@albertslund.dk
https://selvbetjening.vestfor.dk/
http://www.vestfor.dk/Om-Vestforbraending/Kundeservice/Mail-til-kundeservice
http://www.vestfor.dk/Om-Vestforbraending/Kundeservice/Mail-til-kundeservice


  

Første gang bliveronsdag den 5. juli. Frist for bestilling er mandag kl. 
23.59 samme uge. 
Mandag den 26. juni og tirsdag den 27. juni bliver sidste gang med de 

nuværende afhentningsdage. 
  
Pap 
Villaer og rækkehuse vil fra juli måned kunne bestille en afhentning af pap 

med følgende afhentningsdage: 
  
• 2. onsdag i måneden 

• 4. onsdag i måneden 

  

Første gang bliver onsdag den 12. juli. Frist for bestilling er mandag kl. 
23.59 samme uge. 
Mandag den 19. juni og tirsdag den 20. juni bliver sidste gang med de 

nuværende afhentningsdage. 
  
Småt haveaffald 
Villaer og rækkehuse vil fra juli måned kunne bestille en afhentning af småt 

haveaffald, med følgende afhentningsdag 
  
• Torsdag i ulige uger 

  

Første gang blivertorsdag den 6. juli. Frist for bestilling er tirsdag kl. 

23.59 samme uge. 
Mandag den 19. juni og tirsdag den 20. juni bliver sidste gang med de 

nuværende afhentningsdage. 
  
Haveaffald med grab 
Haveaffald med grab kan fortsat bestilles til afhentning onsdag hver 14. 

dag ulige uger. Frist for bestilling er mandag kl. 23.59 samme uge. 
  
Bemærk: Hvis du allerede har bestilt afhentning af storskrald, småt 



haveaffald og/eller pap med afhentning efter 1. juli 2017, bliver dine 

bestillinger automatisk ændret til de nye tømmedage, og du vil modtage en 

mail eller kontaktet telefonisk med information om ændringen. 
  
  
  
  
  

 

  

   
Med venlig hilsen 
  
Birte Kvamm 
Miljømedarbejder - Affald & genbrug 
  
Miljø & Teknik – Affald & Genbrug 
BY, KULTUR, MILJØ & BESKÆFTIGELSE 
Direkte: 43 68 68 21 (ma – on 10-14, to tillige 16-17:30, fr 8:30 – 12) 
Mobil: 24 64 96 83 
birte.kvamm@albertslund.dk 
 ___________ 
  
Albertslund Kommune 
Nordmarks Allé 1 
2620 Albertslund 
  
www.albertslund.dk 
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