
__________________________________________________________________________ 

 

OMBYTNING ELLER UDLEVERING  

AF BEHOLDER PÅ GENBRUGSPLADS 
 

 

VIGTIGT: SKRIV MED BLOKBOGSTAVER – MANGE TAK! 

 

Navn:

Adresse:

Postnr. & By:

Telefonnr.:

Jeg er ejer:                          Fuldmagt medbragt. Jeg er lejer, og har fået accept af ejer:

Beholder, der er afleveret: (sæt kryds)

________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Sækkestativ 400 l. mini container  
 

140 l. beholder 660 l. mini container  
 

180 l. beholder 240 l. beholder til papir og glas/metal (2-rum) 
 

240 l. beholder 240 l. beholder til genanvendeligt affald (1-rum) 

 

Beholder, der udleveres (sæt kryds) (OBS: Beholder kan være genbrug) 

 

Sækkestativ 400 l. mini container  
 

 

 

140 l. beholder 660 l. mini container  

 240 l. beholder  240 l. beholder til papir og glas/metal (2-rum)

 240 l. 

 

 

 

 

beholder til genanvendeligt affald (1-rum) 

Årsag til udlevering: (sæt kryds) 

Byt til en anden størrelse beholder 

Opstart af tømningsordning 

Beholderen var itu _________________________________      

 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

                                               Årsag:

Tømningsfrekvens – hvor ofte skal beholderen tømmes: (sæt kryds)  

hver uge

hver 2. uge

 26. tømninger om året (* kun sommerhus)  

 34. tømninger om året (* kun sommerhus)  

Dato:   Underskrift

Miljøvejleder/ 

DENNE SEDDEL SKAL AFLEVERES PÅ GENBRUGSPLADSEN. 

AFLEVERER DU EN BEHOLDER SKAL DEN VÆRE REN. 
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