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I Danmark har vi et nationalt mål om, at vi skal genanvende mindst halvdelen af 
vores affald. For at Nordfyns Kommune kan leve op til det mål, har vi brug for, at 
du sorterer dit affald endnu mere, end du gør i dag.

Vi vil med den nye affaldsordning, gøre det nemmere for dig at komme af med dit 
sorterede affald. Du får nemlig en ny beholder med 2 rum, så vi fra 5. september 2022 
både kan hente rest- og madaffald ved dit sommerhus.

Vores affald – vores ressourcer

Vi skal spare  
på ressourcerne  
og skåne miljøet! 

Kom godt i gang
Vi vil gerne hjælpe dig godt i gang med at sortere dit affald. 
Brug derfor denne sorteringsvejledning til at slå op i, hvis der  
er noget, du er i tvivl om. I vejledningen her finder du også 
praktiske oplysninger om tømning, kontakt og vejledning til, 
hvor du kan finde mere information. Bagerst i dette hæfte er 
der også en kort udgave af sorteringsvejledningen – lige til at 
klippe ud og hænge op der, hvor du har mest brug for den.

Genbrugspladser
Du kan naturligvis stadig benytte genbrugspladserne nøjag-
tigt, som du er vant til. Vær dog opmærksom på, at vi ikke 
tager imod rest- og madaffald på genbrugspladserne. 

Sådan kommer du af med affaldet i dit sommerhus
Da vi gerne vil undgå at køre med de nye store og tunge 
skraldebiler på de små sommerhusveje, afhenter vi kun rest- 
og madaffald ved sommerhusene. Det foregår med en mindre 
skraldebil, som bedre kan komme rundt i områderne.

De øvrige affaldstyper skal afleveres på en nærgenbrugs-
station, som ofte ligger lige i nærheden af sommerhuset.
Du kan finde den nærmeste nærgenbrugsstation på:
nordfynskommune.dk/affald

Da der er lidt længere afstand fra sommerhuset til 
nærgenbrugsstationen, kan du få et praktisk sorteringsnet, 
som du kan afhente gratis på genbrugspladsen i Otterup 
eller Bogense, hvis du kontakter personalet.

Rest- og madaffald
Din beholder til rest- og mad-
affald tømmes hver 14. dag
I sommermånederne tømmes 
beholderen hver uge.

Pap, papir, plast, mad- & 
drikkekartoner, glas og 
metal
Skal sorteres og afleveres  
på nærgenbrugsstationen.

Tekstiler og farligt affald
kan ikke afleveres på 
nærgenbrugsstationen. 

Disse to typer affald kan du 
enten tage med hjem i dine 
egne affaldsbeholdere eller 
aflevere på genbrugspladsen.

Tak fordi  du sorterer!Kærlig hilsen Hans

Nye skraldebiler
De nye skraldebiler, som henter dit affald efter 5. september, er 
indrettet med en skillevæg, der passer til skillevæggene i den nye 
beholderne. På den måde kan vi tømme den to-delte beholder  
uden at blande det sorterede affald sammen i skraldebilen. 

Vi vil gerne skåne både dig og naturen, og har derfor valgt gode 
sorterings løsninger og vi bruger skraldebiler, der kører på el og  
biodiesel – det gør, at vi sparer mindst 200 tons CO2 om året.

Online sorteringsguide
På vores hjemmeside og i 
appen finder du den online 
version af sorteringsguiden. 
I den kan du slå affalds-
typen op og få at vide, 
hvordan det skal sorteres.

Få mere info
Finder du ikke svar på det, du søger i  
denne vejledning, kan du altid gå ind på  
www.nordfynskommune.dk/10typeraffald  
og læse mere om affaldsordningen.
 
Du er også velkommen til at kontakte os  
på reno@nordfynskommune.dk eller  
tlf. 64 82 83 60.

Selvbetjening
På www.nordfynskommune.dk/affald finder 
du selvbetjeningen, hvor du bl.a. kan bestille 
ekstrasække, melde om manglende tømning eller 
tilmelde dig beskedservice.

Det samme kan du gøre via din smartphone, hvis 
du henter appen AffaldNordfyn. Du kan hente 
den der, hvor du normalt henter apps. Den findes 
til både Android og IOS. 

Har du ikke adgang til internettet, kan du ringe 
direkte til os på tlf. 64 82 83 60, hvis du fx har 
ekstra behov, eller hvis dine beholdere ikke bliver 
tømt.



4 5

Pap, papir, plast og drikkekartoner

/
•  Aviser, ugeblade, magasiner og reklamer uden 

plastomslag
• Breve og kuverter (også med rude)
•  Kartonemballage fra morgenmad, tandpasta og 

lignende
• Æggebakker, tegnepapir og lignende
• Pap og bølgepap
• Papruller
• Bøger

×
• Vådt eller snavset pap eller papir skal i restaffald
•  Pizzabakker skal i restaffald
• Gavepapir- og bånd skal i restaffald

Husk: 
Alt pap og papir skal være rent og tørt når det  
afleveres.

Hvad sker der med pap- og 
papiraffaldet?
Pap og papir køres til finsortering, hvor medarbej-
derne sikrer den bedste genanvendelse. Der er 
stor efterspørgsel på genbrugspap og -papir. 

På nordfyn producerer vi årligt over 1.500 tons pap 
og papir. 

Der spares 1,6 kg CO2 for hver kg pap eller papir, 
der genanvendes.

/
• Bleer, bind, tamponer, vatpinde og lignende
 hygiejneartikler
• Pizzabakker og madpapir
• Kattegrus, hundeposer og kæledyrsstrøelse
• Støvsugerposer, cigaretskodder, aske og grillkul 
 (kun i lukket pose)
• Kaffeposer, chipsposer og lignende blandede 
 emballager/andre sammensatte produkter

×
•  Batterier og småt elektronik kan afleveres i 

en lukket frysepose oven på beholderen. Er 
du tilmeldt miljøkassen, kan begge dele også 
afleveres i den og ellers skal de afleveres på 
genbrugspladsen

•  Farligt affald (kemikalier, elpærer og elektronik-
affald) skal afleveres på genbrugspladsen. Er du 
tilmeldt miljøkassen, kan det også afleveres deri.

Rest- og madaffald

/
• Frugt og grønt inkl. skræller
• Madrester, sovs, kartofler, pasta, kød og lignende
• Knogler og ben fra kød
• Fiskeaffald
• Brød- og kagerester
• Mælkeprodukter og æggeskaller
• Kaffegrums (inkl. filter) og teposer
•  Køkkenrulle og servietter med mad- eller fedtrester
• Afskårne blomster

×
•  Jord fra potteplanter skal smides ud som restaffald
•  Haveaffald skal på genbrugspladsen

Hvad sker der med restaffaldet?
Den del af dit affald, som er tilbage når alt det 
genanvendelige er sorteret fra, er restaffald. Det 
bliver kørt til Fjernvarme Fyns affaldsforbrænding 
i Odense. 

Der produceres ca. 5.000 tons restaffald fra hus-
standsindsamlingen på Nordfyn om året.

Husk: 
Hvis du stadig er i tvivl om, hvor affaldet skal hen 
efter at have kigget sorteringsguiden igennem, 
skal du smide det i restaffald.

Husk: 
Du skal bruge de udleverede grønne poser 
til madaffald. Slå knude på posen inden du 
smider den i beholderen – så slipper du for 
lugtgener og fluer.

Hvad sker der med madaffaldet?
Madaffaldet køres til et pulpanlæg, hvor plastik-
poserne sorteres fra, og affaldet bliver til en 
grødet masse. Derfra laves madaffaldet til biogas, 
og resterne bliver til gødning.

Der spares ca. 100 g CO2 for hver 1 kg madaffald, 
vi sorterer fra.

Der produceres ca. 2.000 tons madaffald om året 
på Nordfyn.

/
• Både hård og blød plast
• Tom plastemballage, skrabede plastikdunke,
 flasker uden pant, bøtter og lignende
• Mælke- og juicekartoner inkl. plastlåg
• Plastikposer og husholdningsfilm
• Engangsservice af plast
• Bobleplast
• Plastlåg, urtepotter og plast-æggebakker
• Plastikdunke med rester af shampoo og balsam

×
•  Plastemballage med fødevarer, der ikke kan 

tømmes og skylles for indhold skal i restaffald
•  Flamingo og PVC (fx gummistøvler, regntøj*)
• Byggeaffald (fx diverse rør*)
• Flasker og dunke med faremærker*
• Plast-legetøj, der indeholder elektronik*

Husk:
Plastemballage skal være tømt og skrabet inden 
det afleveres.

Hvad sker der med plastaffaldet?
Plastaffaldet bliver smeltet om til nye plast produkter, 
fx spande, urtepotter og plastposer. Det sparer CO2, 
når det ikke bliver brændt og ressourcer til udvinding 
af olie, som plast er laves af.

Hvert år indsamles ca. 200 tons plast på Nordfyn, og 
der afleveres ca. 300 tons på genbrugspladserne.

Dette kan du aflevere på 
nærgenbrugspladsen:

Dette kan du aflevere på 
nærgenbrugspladsen:

Bemærk dog: Bemærk dog:

Skal sorteres og afleveres på en nærgenbrugsstationBeholderen til rest- og madaffald bliver afhentet ved sommerhuset

*Skal på genbrugspladsen
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SorteringsvejledningGlas og metal

K
lip ud og hæ

ng op!

. Frugt, grøntsager og afskårne blomster

. Kød, knogler og ben

. Fisk og skaldyr

. Skaller fra æg og nødder

. Kaffegrums, teposer og filtre

. Pasta, nudler og ris

. Kage- og brødrester

. Oste- og mælkeprodukter

. Køkkenrulle og servietter med mad- og fedtrester

HUSK, at madaffald skal i de udleverede poser og 
husk at slå knude på dem.

. Støvsugerposer

. Bleer, vat og bind

. Kattegrus

. Aske og grillkul (kun i lukket pose)

. Madpapir

. Stearinlys

. Pizzabakker

HUSK, at hvis du er i tvivl om, hvor affaldet skal hen, 
skal du smide det i restbeholderen.

. Skyllede konservesdåser

. Tomme øl- og sodavandsdåser (uden pant)

. Foliebakker og metallåg

. Kapsler

. Ren stanniol

. Tomme fyrfadsholdere

. Gryder og pander

. Bestik, sakse og køkkenknive

. Søm og skruer

HUSK, at metalemballage skal være tømt og skrabet inden det 
afleveres.

. Vin- og ølflasker (uden pant)

. Glasflasker

. Syltetøjsglas

. Konservesglas

. Drikkeglas

HUSK, at glasemballage skal være tømt og skrabet inden det afleveres 
og eventuelle metal- og plastlåg skal tages af.

/
• Vin- og ølflasker uden pant
• Tomme konservesglas fra syltetøj, rødbeder, 
 sild og lignende
•  Drikkeglas og kander inkl. glasskår (uden metal- 

eller plastlåg)
• Anden glasemballage (fx fra juice
 eller saft)

×
• Spejle*
• Vinduesglas*
• Keramik og porcelæn*
• Stentøj* (fx ildfaste fade)
•  Metal- og plastlåg skal sorteres i hhv. metal og 

plast

Husk:
Alle glas og flasker skal være tømt og skrabet 
inden det afleveres.

Hvad sker der med glasaffaldet?
Glas har været et værdifuldt materiale i mange 
tusind år. Det kan genanvendes næsten 1:1, så 
din flaske er sandsynligvis genanvendt.

Der indsamles ca. 750 tons glasaffald om året på 
Nordfyn.

Hver kg genanvendt glas sparer miljøet for  
0,3 kg CO2.

*Skal på genbrugspladsen

/
•  Tomme øl- og sodavandsdåser uden pant
• Tom og skrabet metalemballge, (fx konservesdåser)
• Metallåg fra plast- og glasemballage
• Gryder, pander, bestik, køkkenknive, ølkapsler 
 og tomme fyrfadsholdere
• Stanniol og foliebakker
• Værktøj uden elektriske dele

×
• Spraydåser*
• Trykflasker*
• Ledninger og elektronik*

Husk: 
Konservesdåser og anden metalemballage  
fra madvarer skal være tømt og skrabet inden 
det afleveres.

Hvad sker der med metalaffaldet?
Metal genanvendes i det uendelige og metaller 
kan omsmeltes uden at miste sin styrke.

Genanvendt jern og stål sparer 3,5 kg CO2 for hver 
kg affald, der sorteres.

Genanvendt aluminium sparer 5,3 kg CO2 for hver 
kg affald, der sorteres.

Der indsamles ca. 200 tons metal ved husstande-
ne på Nordfyn og ca. 1.000 tons fra genbrugsplad-
serne om året.

*Skal på genbrugspladsen

. Kartonæsker

.  Rør fra køkkenrulle og toiletpapir

. Æggebakker

.  Aviser, blade og reklamer

.  Breve og kuverter inkl. rudekuverter

.  Skrive- og tegnepapir

.  Bøger

HUSK, at papir skal være rent, tørt og fri for madrester 
inden det afleveres.

.  Plastposer- og folie

.  Plastikdunke med rester af shampoo og balsam

.  Bakker fra kød, frugt og grønt

. Plasturtepotter

. Plastlåg

.  Plastbægre (fx fra yoghurt)

.  Madkartoner inkl. plastlåg, (fx fløde, suppe, 
flåede tomater)

.  Drikkekartoner inkl. plastlåg, (fx mælk, juice)

HUSK, at al plastemballage skal være tømt og 
skrabet inden det afleveres.

Beholderen til rest- og madaffald bliver afhentet ved sommerhuset

De øvrige affaldstyper skal sorteres og afleveres på en nærgenbrugsstation

Dette kan du aflevere på 
nærgenbrugspladsen:

Dette kan du aflevere på 
nærgenbrugspladsen:

Bemærk dog: Bemærk dog:

Skal sorteres og afleveres på en nærgenbrugsstation



Sådan kommer du af med affaldet i dit sommerhus
•  Beholderen til rest- og madaffald bliver tømt hver 14. dag.  

I sommermånederne tømmer vi beholderen ugentligt. 
•  Pap, papir, plast, mad- og drikkekartoner, glas og metal Skal 

sorteres og afleveres på nærgenbrugsstationen.
•  Tekstiler og farligt affald kan ikke afleveres på nærgenbrugs-

stationen. Disse to typer affald kan du enten tage med hjem i 
dine egne affaldsbeholdere eller aflevere på genbrugspladsen.

Sørg for, at vi kan tømme din beholder
Der er visse krav til placeringen af affaldsbeholdere, først og 
fremmest ift. arbejdsmiljølovgivningen for renovationsmedarbej-
dere, særligt mht. adgangsvej og placering af affaldsbeholder. 
Du kan læse mere om adgangsvej og placering på vores hjem-
meside www.nordfynskommune.dk/renovation.

Grønne poser til madaffald
Du får leveret gratis poser, som SKAL bruges til dit madaffald. 
I første omgang får du 200 poser leveret, og efterfølgende vil vi 
årligt uddele 200 poser. Antallet burde dække et års forbrug for 
en almindelig husstand, men hvis det alligevel ikke er nok for 
dig, kan du købe flere poser på genbrugspladserne. De grønne 
poser til madaffald er lavet, så det er nemt at binde knude på 
dem, og husk endelig at gøre det, så du ikke får madrester – og 
dermed lugtgener – i din beholder. 

Spand til madaffald 
Hvis du ønsker at få en køkkenspand til dit  
mad affald, kan du hente en på genbrugs- 
pladsen. Der er begrænset antal spande,  
så først til mølle. 

Haveaffald
I løbet af 2023 vil det blive muligt at få en fjerde beholder til  
haveaffald, som bliver tømt en gang om måneden hele året.  
Der er tale om en frivillig ordning. Læs mere og skrive dig op her: 
www.nordfynskommune.dk/10typeraffald.

Har du ekstra affald?
Hvis du har ekstra affald, kan du bestille ekstrasække eller en 
større beholder via selvbetjening på hjemmesiden eller i vores 
affaldsapp, AffaldNordfyn.

Ofte stillede spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til den nye affaldsordning, kan du 
finde rigtig mange svar på vores hjemmeside. Finder du  
ikke det, du søger, er du altid velkommen til at skrive til os  
på reno@nordfynskommune.dk eller ringe til os på  
tlf. 64 82 83 60. 

Generel info for sommerhuse

Nordfyns Kommune

Østergade 23
5400 Bogense

Genbrugspladser
Du kan aflevere genanvendeligt affald, have- og 
byggeaffald samt farligt affald på én af kommunens 
tre genbrugspladser.

Bogense  
Genbrugsplads 
Industrivej 2 , 
5400 Bogense

Søndersø  
Genbrugsplads 
Snavevej 25 , 
5471 Søndersø 

Otterup  
Genbrugsplads 
Ørkebyvej 15 , 
5450 Otterup 

Se åbningstider og kort over pladserne på: 
www.nordfynskommune.dk
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Mest muligt til  genanvendelse!Kærlig hilsen Hans

Online sorteringsguide
Hent vores app, AffaldNordfyn, og benyt vores online 
sorteringsguide, der giver dig mulighed for at slå 
bestemte typer af affald op, eksempelvis ”kaffegrums” 
og ”gummistøvler”, og få svar på, hvordan det skal 
sorteres. Du kan også finde sorteringsguiden på  
vores hjemmeside. 


