
NY AFFALDSORDNING 2023
SORTERING I 10 AFFALDSTYPER



AFTENENS PROGRAM
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● Velkommen
● Hvorfor mere affaldssortering?
● De 10 affaldstyper
● Affaldsbeholdere ved din ejendom
● Glas og tekstilaffald
● Tømning og priser
● Vaner og adfærd
● Indendørssortering
● Sorteringsvejledning på dine dagligvarer
● Sammensat affald
● Få besked inden vi tømmer
● Sådan stiller du beholderne
● Affaldsskjul
● Tilkørselsforhold
● Vi har ikke glemt genbrugspladsen
● Hvornår får jeg de nye beholdere?
● Spørgsmål?



HVORFOR MERE AFFALDSSORTERING?

Folketinget har bestemt, at den danske 
affaldssektor skal være klimaneutral i 2030, samt 
at vi skal sortere i 10 affaldstyper.

I Frederikshavn Kommune starter vi den 1. januar 
2023.
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Bred aftale i Folketinget juni 2020 - Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomiAftalen udmøntes efterfølgende i ny lovgivning på affaldsområdetAffaldsselskabet arbejder herefter på indstilling til Frederikshavn Byråd om, hvordan indsamling skal foregå i Frederikshavn Kommune.Et enigt byråd træffer i maj 2021 beslutning.I efteråret 2021 godkender byrådet regulativ for håndtering af husholdningsaffald. Frederikshavn Affald skal agere efter de bestemmelser, der fremgår af regulativet.



DE 10 AFFALDSTYPER

Sortering af mad- og restaffald fortsætter.

Fra 1. januar 2023 skal vi sortere:
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AFFALDSBEHOLDERE VED DIN EJENDOM
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Du får en ekstra beholder 
med et rum til
• plast, metal samt mad-

og drikkekartoner
• pap samt papir 

Du beholder din 
nuværende beholder 
til mad- og restaffald.

En mindre miljøkasse til 
farligt affald (sommerhus 
undtaget – her afleverer 
du på genbrugspladsen)

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Der indsamles mere papir/pap nu end ved den tidligere spejder-ordning. Skraldemændene oplevede tidligere, at der var meget papir/pap i restaffaldet. 



GLAS OG TEKSTILAFFALD
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Du kan fortsat aflevere glas i 
glasboblerne og på genbrugspladsen. Indsamling af tekstilaffald er stadig uafklaret.



TØMNING
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Den nuværende beholder
tømmes hver anden uge.

Den nye beholder (240 liter)
tømmes hver tredje uge.

Det er muligt at få en større beholder.

Kasse til farligt affald-
tømmes efter behov
og samtidig med den 

nye beholder.

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Kasse til farligt affald skal tømmes efter behov – det vil sige, når denne er fyldt. 



PRISER

240 liter standardbeholder ved almindelig tømning

• For alm. hus: ca. 3.530 kr. *

• For sommerhus: ca. 3.093 kr. *

Inkl. miljø- og genbrugsafgift samt moms

*Med forbehold for Byrådets godkendelse i oktober 2022
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ADFÆRD & VANER
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Den nye ordning kræver ændrede vaner og adfærd.

Vi skal alle tage et ansvar.



NOGLE GANGE SKAL VI HJÆLPES LIDT PÅ VEJ
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INDENDØRSSORTERING
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Vi ved, at det kan skabe udfordringer.



INDENDØRSSORTERING
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Sorteringsløsninger fx
• spande hos byggemarkeder/IKEA 
• en papkasse til pap/papir
• en pose til plastik/metal/kartoner

Tøm når du lufter hund/går tur/tømmer rest-
eller madaffald

Få gode ideer ved familie/naboer/
kortklub/pensionistklub

Send gerne gode ideer til os.

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Hvis ingen opdager at lågen ikke kan lukkes gøres ingenting. Skulle der komme en bemærkning bliver han ”dagens vinder”



SORTERINGSVEJLEDNING PÅ DINE DAGLIGVARER
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SORTERINGSVEJLEDNING PÅ DINE DAGLIGVARER
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SAMMENSAT AFFALD
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Meget affald er sammensat af 
forskellige affaldstyper, fx:

• Plast + pap (sodavand)
• Pap + rest + plast på hank 
og hældetud (vin)
• Plast + metal (yoghurt)



PLAST
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• Dunke og bøtter fra fx opvaskemiddel og 
shampoo

• Poser fra rugbrød og salat
• Plastlåg fra flasker, dunke og bøtter
• Bakker fra kød, kager, kolde og lune 

færdigretter, pålæg
• Tuber til tandpasta og cremer

Skil affaldet ad
Bland ikke affaldet sammen med andre typer

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Husk at forklare hvorfor det ikke skal være i pose.



GENANVENDELSE AF PLAST
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METAL
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• Øl- og sodavandsdåser uden pant
• Konservesdåser
• Kagedåser
• Kapsler fra fx øl og sodavand
• Sølvpapir og foliebakker

Stort affald skal på genbrugspladsen.
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GENANVENDELSE AF METAL



MAD- OG 
DRIKKEKARTONER

20

• Mælkekartoner
• Yogurtkartoner
• Kartoner fra drikke, fx saft, juice
• Kartoner fra mad, fx flåede tomater, bønner, fløde

Få mere plads - fold dine mad- og drikkekartoner.



GENANVENDELSE AF KARTONER
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PAP
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• Papkasser og papemballage
• Paprør fra toilet- og køkkenrulle
• Skotøjsæsker 
• Karton
• Æggebakker (rene og tørre)

Pap skal være rent og tørt for genanvendelse 
Vådt og beskidt  restaffald



GENANVENDELSE AF PAP
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PAPIR
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• Aviser
• Reklamer
• Magasiner
• Brochurer
• Kontorpapir
• Kvitteringer 
• Kuverter med eller uden rude
• Papirposer 

Fortrolige oplysninger  restaffald

Papiret skal være rent og tørt.

Vådt og beskidt papir  restaffald



GENANVENDELSE AF PAPIR
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FARLIGT AFFALD
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• Batterier i klar pose
• Blæk- og printerpatroner
• Elsparepærer i klar pose
• Gasdåser/-patroner
• Gift til skadedyr og plantegift
• Klude med olie og kemikalier
• Malingsrester
• Neglelak og neglelakfjerner
• Småt elektronikaffald, fx cykellygter, 

el-tandbørster, mobiltelefoner



FARLIGT AFFALD

27

Miljøkassen villaer, rækkehuse og landejendomme 
(sommerhus undtaget)

Farligt affald for stort til miljøkassen  genbrugspladsen

Emballager (også tomme) med faresymboler  
miljøkassen/ genbrugspladsen

Batterier i klar pose + mindre elektronik må 
som tidligere lægges på låg af beholder (også sommerhus).



HÅNDTERING AF FARLIGT AFFALD
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GLAS
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• Rødbedeglas
• Dressingflasker
• Spiritus- og vinflasker
• Syltetøjsglas
• Glasskår fra ovennævnte

Glas afleveres som tidligere i 
glasboblerne.



GENANVENDELSE AF GLAS
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TEKSTILAFFALD

Tekstilaffald er udtjent tøj/tekstiler.
Tøj, der stadig er for godt til at smide ud 
genbrug, sælge eller give videre. 

• Tøj, fx jeans, trøjer, strømper
• Sengetøj
• Gardiner
• Håndklæder
• Viskestykker

Indsamling af tekstiler er stadig uafklaret.



GENANVENDELSE AF TEKSTILAFFALD
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MADAFFALD

• Mad i alle afskygninger, fx madrester og mad med mug
• Kaffefiltre
• Tefiltre/tebreve
• Æggeskaller
• Frugt- og grøntsagsskræller
• Mindre knogler, fx fra fjerkræ og spareribs
• Afskårne blomster og krydderurter

Husk at binde knude på posen.

Nye regler gældende: Ingen emballage i beholderen til 
madaffald.



GENANVENDELSE AF MADAFFALD  
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RESTAFFALD

• Beskidt emballage af pap/papir
• Chips- og kaffeposer
• Gavepapir og servietter
• Gavebånd
• Stearinlys
• Cigaretskodder
• Uhygiejnisk affald i helt lukkede poser
• Aske, dyrestrøelse, støvsugerposer i helt lukkede poser
• ”Sugemåtter” fra fx kødbakker

Ved tvivl om sortering, læg affaldet i beholderen til 
restaffald.



GENANVENDELSE AF RESTAFFALD
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FÅ BESKED INDEN VI TØMMER
Tilmeld dig 

vores 
SMS-service

• Du kan tilmeldig dig vores SMS-service og dagen inden få besked om, hvornår vi 
tømmer din beholder

• Er du allerede tilmeldt SMS-servicen, får du automatisk besked om tømning af den 
nye beholder



SÅDAN STILLER DU BEHOLDERNE
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• Håndtaget ud mod skraldemanden

• Fast underlag

• Plan, jævn og fri adgangsvej

• Helst ud til skel

• Max 25 meter til skraldebilen

• Ved sommerhuse: I skel



AFFALDSSKJUL
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Vi anbefaler, at målene mellem
beholdere og affaldsskjulet er 25 cm.



TILKØRSELSFORHOLD

• Udhæng skal beskæres passage min. 4 meter i
bredden og 4,5 meter i højden

• Tilkørselsvejen skal være jævn, kørefast og ryddet for sne

• Stigende vandmængder kan gøre det svært for 
renovationsbilen at komme frem
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MIN. PASSAGE 4,0 M



GENBRUGSPLADSERNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE
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Genbrugspladserne er stadig åbne som vanligt i 
Frederikshavn Kommune. 

Der er ingen ændringer i, hvad vi modtager på 
pladsen, men antallet af fraktioner vil også blive 
øget her.
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3. oktober – 15. december 2022

Nede i din nye beholder finder du miljøkassen samt en 
sorteringsvejledning.

Ved sommerhuse ligger vejledningen i sommerhusets postkasse.

Gamle papirbeholdere afhentes i januar 2023.

HVORNÅR FÅR JEG DE NYE BEHOLDERE?



ANDERS ELSKER AFFALD
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SPØRGSMÅL?

44


	Dias nummer 1
	AFTENENS PROGRAM
	HVORFOR MERE AFFALDSSORTERING?
	DE 10 AFFALDSTYPER
		AFFALDSBEHOLDERE VED DIN EJENDOM
	GLAS OG TEKSTILAFFALD
	TØMNING
	PRISER
	ADFÆRD & VANER
	NOGLE GANGE SKAL VI HJÆLPES LIDT PÅ VEJ
	INDENDØRSSORTERING
	INDENDØRSSORTERING
	SORTERINGSVEJLEDNING PÅ DINE DAGLIGVARER
	SORTERINGSVEJLEDNING PÅ DINE DAGLIGVARER
	SAMMENSAT AFFALD
	PLAST
	GENANVENDELSE AF PLAST
	METAL
	Dias nummer 19
	MAD- OG �DRIKKEKARTONER
	GENANVENDELSE AF KARTONER
	PAP
	GENANVENDELSE AF PAP
	PAPIR
	GENANVENDELSE AF PAPIR
	FARLIGT AFFALD
	FARLIGT AFFALD
	HÅNDTERING AF FARLIGT AFFALD
	GLAS
	GENANVENDELSE AF GLAS
	Dias nummer 31
	GENANVENDELSE AF TEKSTILAFFALD
	Dias nummer 33
	GENANVENDELSE AF MADAFFALD  
	Dias nummer 35
	GENANVENDELSE AF RESTAFFALD
	Dias nummer 37
	SÅDAN STILLER DU BEHOLDERNE
	AFFALDSSKJUL
	TILKØRSELSFORHOLD
	Dias nummer 41
	Dias nummer 42
	ANDERS ELSKER AFFALD
	SPØRGSMÅL?

