
Nu sker der snart 
noget nyt i dit 
nabolag...

Tidsplan:

Til sommer kommer vi og ombytter dine affaldsbeholdere med 2 nye beholdere med hver 2 rum. Det gør vi for 
at blive klar til september, hvor vi i Nordfyns Kommune skal i gang med at sortere vores affald i 10 typer, så vi 
kommer med på den landsdækkende affaldsordning.

Det giver mere og bedre genanvendelse, så vi sparer på ressourcerne og skåner miljøet. Når alle er med til den 
nye sortering, forventer vi at kunne genbruge 50 procent mere af vores husholdningsaffald og spare mindst 
600 tons CO2 om året.

For at du kan nå at forberede dig bedst muligt, løfter vi her 
låget for, hvordan de nye beholdere ser ud, og hvilke
ændringer, det vil medføre.

Juni – august 2022
Vi kommer og leverer dine nye beholdere. Sammen med 
beholderne får du en sorteringsvejledning og information 
om den nye ordning.

• Du kan hente en grøn køkkenspand til madaffald og en 
rød kasse til farligt affald på genbrugspladsen.

• Du kan se mere om de nye beholdere på vores 
hjemmeside, klik her  

• Du kan også på vores hjemmeside, få svar på de fleste 
spørgsmål, klik her

August – september 2022
Vi tømmer dine gamle affaldsbeholdere for sidste gang og henter dem. 
Samtidig får du udleveret poser til madaffald. 

Hvis du henter vores app ’AffaldNordfyn’ og tilmelder dig vores sms-service, 
sender vi dig en besked, når vi tømmer dine gamle beholdere for sidste gang.

www.nordfynskommune.dk/10typeraffald
www.nordfynskommune.dk/10typeraffald


5. september 2022
Vores nye, miljøvenlige tømningsbiler kører ud og tømmer de første 
todelte beholdere. Bilerne kører på biodiesel for at skåne miljøet. 
De gamle beholdere til pap og papir og dagrenovation hentes hjem.

Hvis du er tilmeldt vores sms-service, får du besked dagen inden, vi kommer og 
tømmer dine beholdere. Husk at alle husstande får nye tømmedage, så det er en 
god ide at tilmelde sig vores sms-service.

2023
Hvis du er interesseret, kan du få en fjerde beholder til haveaffald.

Der er tale om en frivillig ordning, og hvis det er noget for dig, kan du skrive 
dig op, klik her

AffaldNordfyn – en rigtig god service
Hvis du ikke er en af de 7.800, der allerede har gjort det, vil vi gerne opfordre dig til at 
hente vores app, AffaldNordfyn. Du kan hente den der, hvor du normalt henter apps. 
Og hvis vi skal sige det selv, er det faktisk en rigtig god service!

Med app’en kan du allerede i dag:
• Brug vores online sorteringsguide, hvis du er i tvivl omkring sorteringen
• Se din nuværende ordning og beholderstørrelser
• Se din tømmekalender og tilføje den i din kalender
• Tilmelde dig besked-service, så du automatisk får besked, når dine beholdere skal 

tømmes, og så du får beskeder om de nye beholdere
• Bestille storskrald
• Skrive til os, hvis din beholder ikke er blevet tømt, eller du oplever andre problemer

AffaldNordfyn

NYHED!
I løbet af februar måned vil Nordfyns Kommune igangsætte et forsøg med ubemandet åbningstid på 
genbrugspladsen i Søndersø. Her vil det være muligt at aflevere affald fra kl. 07.00-21.00 alle dage - dog 
ikke søndage i vinterhalvåret og udvalgte helligdage. Der åbnes op for tilmelding i løbet af februar, både på 
hjemmesiden og naturligvis i vores app.

Nye takster
Med den nye affaldsordning følger også nye takster. Ved at klikke på linket herunder kan du se, hvilke takster, der 
gælder for den type og størrelse af beholder, du har i dag – og hvad der vil gælde for de nye beholdere.

Følg med på vores hjemmeside
Du kan løbende følge med i udrulningen af den nye affaldsordning på vores hjemmeside. 

Her kan du blandt andet finde information om:
• Hvilken uge netop du får dine nye affaldsbeholdere
• Hvad der vil være anderledes for dig, hvis du i dag har de grønne minicontainere
• Hvad du skal være opmærksom på, hvis du i dag har et sækkestativ
• Hvad vi gør med affaldet
• Hvad der bliver anderledes for dig, der har sommerhus
Følg med her: www.nordfynskommune.dk/10typeraffald

Venlig hilsen
Genbrug og Renovation

Vores affald – vores ressourcer

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=7NMLLNSFJKCK



