NY BEHOLDER TIL
MADAFFALD OG RESTAFFALD

Fra den 1. oktober 2018 skal du sortere dit
madaffald fra det øvrige affald. Madaffald kan vi
nemlig omdanne til energi og gødning.
Du får en ny affaldsbeholder med 2 rum. Det ene
rum er til madaffald, og det andet er til restaffald.
Læs mere på de følgende sider.

TO RUM I DEN NYE BEHOLDER
Du får en ny affaldsbeholder med 2 rum. Det mindste
rum er til madaffald, og det største er til restaffald.
Vi tømmer beholderen hver anden uge.
Hvis du accepterer vores forslag til beholder (se brev),
er prisen uændret i 2018.
Skraldebilerne har 2 rum, der svarer til rummene i din nye
affaldsbeholder. Begge rum bliver tømt i én arbejdsgang.
Affaldet bliver på intet tidspunkt blandet sammen.

MADAFFALD

RESTAFFALD

MÅL PÅ BEHOLDERE
240 liter
Bredde: 58 cm
Højde: 110 cm
Dybde: 74 cm

400 liter
Bredde: 82 cm
Højde: 108 cm
Dybde: 78 cm

600 liter
Bredde: 126 cm
Højde: 124 cm
Dybde: 78 cm

240 liter

SÅDAN STILLER DU DINE AFFALDSBEHOLDERE
Affaldsbeholderne skal stå så tæt på skel som muligt, dog højst 25 meter fra vejen.
Hjulene på beholderne skal vende ud mod skraldemanden.
Adgangsvejen til beholderen skal være mindst 1 meter bred.
Adgangsvejen til beholderne skal have et kørefast underlag svarende til fliser eller asfalt.
Læs mere i ’Regulativ for husholdningsaffald’ på www.forsyningen.dk

(Indsæt billede af affaldsbeholdere og adgangsvej
fra side 4 i hæftet ’Fra
bioaffald til biogas’)

SORTÉR RIGTIGT I DEN NYE BEHOLDER
MADAFFALD
Madaffald er for eksempel kartoffelskræller, kød, grøntsager og emballage, der er
helt eller delvist fyldt med madrester.

RESTAFFALD
Restaffald er for eksempel bleer,
mælkekartoner, pizzabakker og
anden tom emballage.

KØKKENSPAND OG AFFALDSPOSER
Sammen med den nye affaldsbeholder får du en
køkkenspand til madaffaldet.
Du må bruge alle typer affaldsposer i køkkenspanden.
Vi vedlægger den første rulle poser.
Bind en knude på den fyldte pose og læg den ud i
rummet til madaffald i affaldsbeholderen.

MADAFFALD BLIVER TIL GRØN ENERGI
Vi sorterer madaffaldet og fjerner affaldsposerne i et nyt
sorteringsanlæg. Herefter kører vi madaffaldet til et biogasanlæg, hvor vi udvinder biogas af affaldet.
Biogassen bliver brugt til produktion af el, varme og brændstof.
Restproduktet bliver brugt til gødning på landbrugsmarker.

EL

VARME

BRÆNDSTOF

GØDNING
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