
Løsning på quiz om de nye affaldsordninger i Svendborg Kommune 

1 Hvornår får vi nye 
affaldsordninger i Svendborg 
Kommune? 

Der går 10 år før, vi 
kommer i gang 

Vi starter 
september 2020  
 
Vand og Affald 
starter med at 
uddele beholdere i 
september 2020, 
og inden udgangen 
af 2020 har alle 
fået nye beholdere.  

Vi får ikke nye 
affaldsordninger i 
Svendborg 
Kommune 

2 Hvem gælder de nye 
affaldsordninger for? 

De gælder for private 
husstande og alle 
kommunale 
institutioner, f.eks. 
børnehaver og skoler 
 
Alle private 
husstande, 
kolonihaver, 
sommerhuse og hele 
den kommunale 
organisation er 
omfattet af de nye 
affaldsordninger. 

De gælder for 
erhvervsdrivende i 
hele Svendborg 
Kommune  

De gælder for alle, 
som bor i lige 
husnumre 

3 Hvordan får du de nye 
affaldsbeholdere? 

Du skal hente dem 
på 
genbrugsstationen 

Du får dem leveret 
af Vand og Affald 
 
Vand og Affald 
leverer og 
vedligeholder 
beholderne. Du 
betaler for leje af 
dem over 
renovationstaksten. 

Du skal finde et 
byggemarked, 
hvor de sælger de 
rigtige 
affaldsbeholdere 

4 Hvad kan du aflevere i 
beholderne? 

Pap/papir, 
glas/metal, 
madaffald, restaffald 
 
Du får to beholdere 
med to rum hver. I 
den ene beholder 
skal du aflevere 
pap/papir (blandet) 
og glas/metal 
(blandet). I den 
anden beholder skal 
du aflevere 
madaffald i det ene 
rum og restaffald i 
det andet. Du kan 
desuden aflevere 
batterier og 
elektronik på låget af 
affaldsbeholderen. 

Det samme som i 
dag 

Du kan aflevere 
batterier, 
elektronik og plast 
i beholderne 



5 Hvor stor en del af vores 
husholdningsaffald skal vi ifølge 
national lovgivning genanvende 
i 2022? 
 

25 % Alt sammen 50 % 
Vi skal 
genanvende 
mindst 50 % i 
2022. I Svendborg 
sigter vi efter at 
genanvende 55 %. 

6 Hvad sker der med 
storskraldsordningen? 

Fra 2021 skifter 
ordningen navn til 
genbrugsbilen og 
bliver en 
bestilleordning 
Du kan få hentet 
affald af 
genbrugsbilen 12 
gange årligt. Det er 
gratis, men du skal 
huske at bestille 
afhentning.  
Som noget nyt 
henter genbrugsbilen 
fra 2021 også farligt 
affald. 
Hvis du har brug for 
at få hentet 
haveaffald, bliver det 
en tilkøbsordning, 
hvor du kan få hentet 
12 gange årligt. 

Den nedlægger vi Den fortsætter 
som i dag 

7 Hvad skal du gøre med plast? Det skal afleveres til 
genbrugsbilen eller 
køres på 
genbrugsstationen 
Plast skal fra 2021 
afleveres til 
genbrugsbilen eller 
på 
genbrugsstationen.  
På Fyn samarbejder 
kommuner, 
affaldsselskaber og 
Syddansk Universitet 
om at undersøge 
muligheden for at 
indsamle plast 
sammen med 
restaffaldet. 
Efterfølgende vil 
plasten blive 
udsorteret på et 
eftersorteringsanlæg. 
Et sådan anlæg vil 
også kunne 
udsortere 
mælkekartoner og 
tekstil.  

Det skal lægges i 
restaffaldet 

Det skal sammen 
med glas og metal 



8 Hvad sker der med pap/papir, 
når Vand og Affald har hentet 
det? 

Det bliver brændt Det bliver brugt til 
at dyrke 
østershatte i  

Det bliver skilt ad 
og lavet til nyt pap 
eller papir 
Pap og papir kan 
genanvendes op 
til 10 gange. 

9 Hvor rent skal glas og metal 
være, før det kan 
genanvendes? 
 

Det skal være så 
rent, at du vil spise af 
det 

Det skal være tømt 
for indhold, men 
behøver ikke være 
helt rent  
Glas og metal skal 
være tømt for 
indhold, men 
behøver ikke at 
være helt rent. 
Brug kun vand hvis 
nødvendigt. 

Det gør ikke 
noget, at der er 
makrel tilbage i 
dåsen 

10 Hvad er madaffald? Det er udelukkende 
rester fra grøntsager 

Det er den mad, du 
ikke kan spise op 

Det er alt mad, 
f.eks. madrester, 
sovs, kyllingeben, 
gulerodsskræller, 
kaffegrums 
Blandet madaffald 
laves til en ”grød”, 
som kan bruges til 
produktion af 
biogas. 
Restproduktet 
bruges som 
gødning. 

11 Hvor rent skal papir og pap 
være, for at det kan 
genanvendes? 

Det skal helst være 
helt vådt 

Der må godt sidde 
lidt madrester på 

Det skal være 
rent, tørt og uden 
madrester 
Det betyder også, 
at pizzabakker 
ikke skal i 
pap/papir, men i 
restaffald. 

12 Hvad er restaffald? Det er madrester Det er det affald, 
som ikke kan 
genanvendes 
Restaffald bliver 
brændt på 
kraftvarmeværket 
og brugt til at lave 
varme og strøm til 
boliger i Svendborg. 

Det er det affald, 
der er tilbage, når 
du ikke har mere 
plads i 
skraldespanden 

 

 

 

 


