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Din husstand overgår snart til ny affaldsordning
Fra starten af 2022 træder den nye affaldsordning i kraft i Faaborg-Midtfyn Kommune. Alle borgere skal
fremadrettet sortere i 10 affaldstyper, hvoraf de 9 afhentes ved husstanden. Indsamlingen af tekstil er udsat
til 2023. Med ordningen bliver det lettere at indsamle mere affald til genanvendelse.
FFV Renovation begynder at levere de nye beholdere fra midten af februar og forventer, at alle er udleveret i
slutningen af april. Umiddelbart før opstart kan du se ugerne for udlevering af dine nye beholdere på
www.ffv.dk/renovation.

De nye beholdere
Den nye affaldsordning medfører, at der skal være beholdere til flere affaldstyper ved husstanden.
Enfamiliehusstande tilbydes som standard to stk. 240 liters beholdere, som hver især er inddelt i to rum. Den
ene er til mad- og restaffald. Den anden er til glas/metal og pap/papir.
Derudover skal alle husstande fortsat bruge den beholder, som de har i forvejen. Den skal bruges til plast
samt mad- og drikkekartoner.

Områder med andre affaldsløsninger
Der findes flere typer beholdere afhængigt af, hvor og hvordan du bor i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Beholderne kan altså se forskellige ud, men alle skal sortere ens – uanset om man har egne beholdere eller
hører under en fællesløsning. Der gælder særlige forhold for Faaborg midtby, sommerhusområderne og
øerne. Læs mere på www.ffv.dk/renovation.

Din startpakke leveres med beholderne
For at hjælpe alle godt i gang med sorteringen inde i boligen leverer vi en startpakke, som indeholder:
Madaffaldsspand
Grønne poser til madaffald (ca. et års forbrug)
Sorteringsguide
Klistermærker til din indendørs sortering
Klistermærke til den gamle beholder (Plast & mad- og drikkekartoner)
Rød kasse til farligt affald*
*Vær opmærksom på, at afhentning af farligt affald er en tilmeldingsordning. Nærmere info følger.

Vælg den størrelse beholder, du har behov for
Viser det sig, at der er behov for en anden størrelse, efter du har taget beholderne i brug, kan du i perioden
maj og juni gebyrfrit skifte størrelse. Hold dig orienteret på vores hjemmeside.
Hvis du har ekstra restaffald over en længere periode, fx som dagplejer eller ved sygdom, så er der mulighed
for at tilkøbe en ekstra beholder. Kontakt vores kundeservice på ffv@ffv.dk for at høre nærmere.
Bor du til leje, er det ejeren af boligen, der skal forholde sig til, hvilken størrelse og type beholdere du skal
have. Du skal altså ikke foretage dig noget.

Har du spørgsmål?
Vi informerer løbende om den nye affaldsordning, tømmedage og korrekt sortering på vores forskellige
platforme. Så hold øje med Facebook og www.ffv.dk/renovation.
Information om tømmedag for de enkelte adresser vil være klar hurtigst muligt i forbindelse med opstart.
Herefter kan du finde tømmedagen via selvbetjening på www.ffv.dk/selvbetjening.
Hvis du har spørgsmål omkring din dagrenovation, kan du kontakte vores kundeservice på ffv@ffv.dk.
Vi håber, at alle vil tage godt imod den nye affaldsordning, som skal gøre det lettere at sortere mere affald til
genanvendelse – og dermed hjælpe miljøet og de kommende generationer.
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