
Nye affaldsordninger i 2020
Til dig med fællesløsning

Vi gi’r igen



Vi gi’r igen 
– nye affaldsordninger i 2020
Vi ønsker at gøre mere for vores miljø. 
Derfor har vi øget fokus på genbrug og 
genanvendelse. 

Det har vi, fordi vi ikke ser affald som 
noget, der skal kasseres. Vi ser det som 
ressourcer. 

Det bliver vi nødt til, ellers er der ikke 
ressourcer nok til de næste generatio-
ner.

Ifølge national lovgivning skal vi i 2022 
genanvende mindst 50% af vores hus-
holdningsaffald (af materialerne pap, 
papir, metal, glas, madaffald, plast og 
træ).

I Svendborg har vi sat barren en smule  
højere og stiler efter at genanvende 
mindst 55% i 2022. 

I dag genanvender vi 37% af hushold-
ningsaffaldet, så der skal en målrettet 
indsats til, for at vi kan nå målet. Vi har 
brug for jer for, at det kan lykkes, og vi 
håber derfor, at I vil bakke op om de 
nye affaldsordninger.  

Vi gør det nemt
Fra september 2020 uddeler vi nye 
affaldsbeholdere, hvor du kan aflevere 
flere materialer til genbrug.

Men hvis indsatsen skal virke, kræver 
det, at vi alle tager del i opgaven. Det 
kræver, at vi starter med os selv - for vi 
er dig og mig. Vi er vores børn. Vi er alle 
os i og omkring Svendborg. Og vi tager 
ikke bare. Vi gi’r igen. 
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Hvad er en fællesløsning og 
hvem kan få en fællesløsning?
En fællesløsning er, når flere husstande 
går sammen om en fælles affaldsbe-
holder. Der er ikke nogen nedre grænse 
for, hvor mange I kan være med i en 
fællesløsning. Det betyder også, at to 
naboer kan gå sammen. 

Fællesløsninger kan være på tværs af 
ejerformer, det vil sige, at eksempel-
vis en ejerbolig kan dele affaldsløsning 
med en andelsbolig. 

Vi har følgende krav ved etablering af 
en fællesløsning: 
• Affaldsløsningen skal etableres på  
 privat grund.
• Har du ikke allerede en fællesløs-  
 ning, skal du ansøge hos os.
• Der skal være en kontaktperson for  
 fællesløsningen, som også er  
 ansvarlig ved uregelmæssigheder  
 som eksempelvis forkert sortering   
 eller overfyldte beholdere. 

Hvem henvender folderen sig 
til?
I denne folder har vi samlet relevante 
fakta om beholdertyper, størrelser, volu-
men, krav til adgangsvej og andre gode 
råd, I kan bruge til at planlægge en 
affaldsløsning, der passer til jer. 

Folderen bliver løbende opdateret på 
vores hjemmeside vandogaffald.dk, så 
I fremover også kan finde gode råd til, 
hvordan I gør jer klar til mere sortering. 

Folderen henvender sig til:
• Boligforeninger
• Private udlejere
• Andelsforeninger
• Ejerforeninger
• Bebyggelser, der vil dele  
 affaldsløsninger

Hvornår kommer vi til dig
Vi starter i september 2020, og i løbet af 
de følgende måneder får alle nye af-
faldsbeholdere.

Du får et brev fra os med posten eller i 
e-Boks i god tid inden de nye affalds-
ordninger kommer til dit område.

Hvor tit får jeg tømt  
Energispande til madaffald og restaf-
fald tømmes hver 2. uge hele året.

Ressourcespande til glas/metal og 
pap/papir tømmes hver 4. uge hele 
året. 



Sådan skal du sortere

 

Pap er f.eks. små emballager, karton, 
bølgepap og æggebakker.

Papir er f.eks. aviser, ugeblade, rekla-
mer, kopipapir.

Når du genanvender pap og papir, 
sparer du naturressourcer i form af træ 
og vand - og du er med til at mindske 
energiforbruget og dermed CO2-ud-
ledningen.

Pap og papir skal afleveres i samme 
rum i din nye ressourcespand. Skal ikke i 
poser.

Pap og papir kan 
bruges igen og igen 
til nyt pap og papir.

Glas og metal kan 
smeltes om til nyt 
glas og metal.

Glas er f.eks. drikkeglas, emballageglas 
og flasker.

Metal er f.eks. dåser, alubakker og øl- 
og sodavandsdåser. 

Når du genanvender glas og metal, 
sparer du ressourcer og energi. F.eks. 
bruger du 20 gange mere energi, når 
du producerer en dåse af nyt aluminium 
end af genbrugt aluminium.

Glas og metal skal afleveres i det sam-
me rum i din nye ressourcespand. Skal 
ikke i poser.

Madaffald bliver til biogas, som 
kan bruges til produktion af 
strøm, varme og brændstof.

Madaffald er f.eks. kyllingelår, æble-
skrog, tebreve, kaffegrums og andre 
madrester.

Når du sorterer dit madaffald, er du 
med til at producere grøn strøm. Samti-
dig er der et restprodukt i form af gød-
ning, som kan bruges på landbrugsjord.

Vi udleverer poser til madaffald, sam-
men med en lille køkkenspand, du kan 
bruge indenfor.

Madaffald skal afleveres i en lukket 
pose i din nye energispand. 

Restaffald bliver brændt og 
brugt til fjernvarme og el.

Restaffald er f.eks. juice- og mælkekar-
toner, pizzabakker og bleer.

Restaffald skal afleveres i en lukket pose 
i din nye energispand.
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Plast kan bruges igen til f.eks. 
ny plast eller fleecetrøjer.

Plast er f.eks. ketchtupflasker, skruelåg, 
kødbakker, plastposer og urtepotter.

Når du genanvender plast, sparer du 
ressourcer og energi. 

Man sparer f.eks. 1,5 kilo CO2 hver gang, 
man laver 1 kilo plast af plastaffald i ste-
det for at lave det af ny råolie.

Plast skal afleveres på genbrugsstation 
eller til genbrugsbilen.

Farligt affald ender ofte i 
restaffaldet. Nu får du en rød 
kasse til dit farlige affald.

Farligt affald kan være spraydåser, ke-
mirester, malingrester og lignende. 

I 2021 får du en rød kasse til dit farlige 
affald. Den skal du aflevere på gen-
brugsstationen, og har du ikke mulighed 
for det, kan du aflevere den til gen-
brugsbilen.

Genbrugsbilen bytter din røde fyldte 
kasse til en tom rød kasse.

Batterier og småt 
elektronik genanven-
des til nye produkter.

Batterier er små batterier fra f.eks. væk-
keure, fjernbetjeninger, controllers og 
legetøj.

Småt elektronik er f.eks. mobiltelefoner 
og småt legetøj.

Batterier og småt elektronik kan afleve-
res i seperate klare fryseposer på låget 
af din energispand.

Vi leverer og vedligeholder 
alle nødvendige beholdere.

Beholderne vil være 
udstyret med piktogram-
mer og sorteringsvejled-
ninger.
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Hvilke løsninger findes?
Traditionelle affaldsbeholdere på hjul
De mest almindelige er beholdere på 
2 eller 4 hjul. De står ofte i baggårde, 
skure eller indhegninger. De kan være 
1- eller 2-rums med en skillevæg, så der 
kan være flere forskellige materialer i.

Nedgravede affaldsløsninger
Optager mindre plads, da de er gemt 
under jorden. Står centralt ved ejen-
dommen, så beboerne nemt kan sor-
tere affald og skraldebilen kan tømme 
beholdere. Vi udarbejder retningslinjer. 
Afvent disse inden, I går i gang. I skal 
selv betale for etablering af nedgravede 
løsninger.

Beholderstørrelser og dimensioner:

Størrelse (L) Højde (mm) Bredde (mm)  Dybde (mm)
140 l.   1065   484    550
190 l.   1075   559    690
240 l.   1060   580     730
370 l.   1105   770    815
400 l.   1120   980    740
660 l.   1218   1255    773

Størrelse (L)  Restaffald  Madaffald            Papir/pap   Glas/metal
140 l., 1 rum  140 l.   140 l.   140 l.   140 l.  
190 l., 1 rum  190 l.   190 l.   190 l.   190 l.  
240 l., 1 rum  240 l.   240 l.   240 l.   240 l.  
240 l., 2 rum  144 l.   96 l.   144 l.   96 l.  
370 l., 1 rum  370 l.   X*   370 l.   370 l.  
370 l., 2 rum  222 l.   148 l.   222 l.   148 l.  
400 l., 1 rum  400 l.   X*   400 l.   400 l.  
660 l., 1 rum  660 l.   X*   660 l.   X* 
* På grund af vægten er der begrænsninger på nogle typer af materialer 
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Hvor mange beholdere skal I 
have - gode råd
Erfaringstal viser, at en husstand i gen-
nemsnit har 150 l affald pr 14. dag 
– eksklusive pap, som vi forudsætter, 
bliver sorteret allerede i dag. 

Der er tale om et gennemsnit af forskel-
lige typer husstande. Parcelhuse, lejlig-
heder, ældreboliger mm. 

I fremtiden vurderer vi behovet for en 
gennemsnitshusstand at være:

 Restaffald - 114 l. hver 2. uge

 
 Madaffald - 21 l. hver 2. uge

          Glas/metal - 29 l. hver 4. uge

          Papir/pap - 108 l. hver 4. uge

Sådan tager I det endelige 
valg af beholder
Det endelige valg afhænger af flere 
faktorer, som kræver kendskab til det 
konkrete boligområde.

Det er vigtigt at vurdere følgende:
• Den nuværende volumen
• Antallet af boliger 
• Hvilken type boliger/beboere, er der 

tale om. Enlige, familier, unge, ældre. 
Har de særligt meget eller særlig lidt 
affald. Hvordan er affaldet sammen-
sat?

• Hvor meget genanvendeligt materi-
ale af pap/papir og glas/metal bliver 
allerede i dag sorteret til storskrald 
eller kørt på genbrugspladsen?

• Pladsforhold

Vurderingen er under alle omstændig-
heder et skøn. Derfor vil der op til tre 
måneder efter opstart af ordningen 
være mulighed for at justere sammen-
sætningen af beholdere uden bereg-
ning. 

Det forudsætter, at der fortsat arbejdes 
på, at beboerne bliver bedre til at sorte-
re.

På vores hjemmeside vandogaffald.dk 
kan du hente et regneark, hvor du kan  
udregne hvor meget kapacitet, du har 
brug for fremover.
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Placering af beholdere
Det er en vigtig forudsætning for korrekt 
sortering, at man kan komme af med alt 
sit affald samme sted. 

Hvis du kan aflevere eksempelvis 
restaffald lige foran hoveddøren og skal 
gå langt for at aflevere genanvendelige 
materialer øges risikoen for, at beholde-
ren til restaffald bruges forkert. 

På den måde vil vi få færre materialer 
til genanvendelse. 

Derfor skal de nye beholdere placeres 
samlet. 

Standpladsen
Beholderne skal stå på et jævnt og fast 
underlag af fliser eller asfalt.

Der skal være fri passage til alle
beholdere, og der skal være godt lys i 
den mørke tid, samt ryddet for sne og 
gruset om vinteren.

Hvis du får tømt dine beholdere 
ved skel, skal de stå fremme
kl. 6 på tømmedagen.

Afhentning på grund 
Mod et ekstra gebyr kan du slippe for 
at sætte affaldsbeholderen frem til skel 
og i stedet få den afhentet inde på din 
grund. 

Adgangsvejen til din beholder skal 
opfylde følgende krav:

• Jævnt og fast underlag af fliser eller 
asfalt

• Højst 25 meter lang
• Mindst 90 centimeter bred
• Frihøjde på mindst 2 meter
• Ingen stigninger over 10 centimeter 

pr. meter
• Ingen trapper eller trin
• Havelåger kan stå åbne af sig selv
• Tydeligt husnummer

Afhentning på grund koster pt. 125 kr. pr. 
år. Tilmelding sker via vores hjemmesi-
de.
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Økonomi
Betalingen for, at I får hentet affald, 
kommer til at bestå af to dele: 

1) Boligbidrag som er et fast beløb, der 
bestemmes af boligtypen og dækker 
brug af genbrugsbil og genbrugsstatio-
ner. 

2) Renovationsbidrag som dækker leve-
ring og tømning af beholdere til papir/
pap, glas/metal, madaffald og restaf-
fald. 

Dertil kommer muligheden for at tilkøbe 
afhentning af haveaffald. 

Principperne for de nye takster er ikke 
endeligt vedtaget, men afventer en poli-
tisk beslutning primo 2020.  

Der er dog lagt op til, at boligbidraget 
bestemmes ud fra typen af bolig og 
altså afhængig af, om man bor i parcel-
hus, etageejendom, kollegie- eller æl-
drebolig, sommerhus eller kolonihave. 

Der er ligeledes lagt op til, at renovati-
onsbidraget for områder med fællesløs-
ninger bliver en fast takst, som bestem-
mes ud fra hvor mange boliger, der er 
med i fællesløsningen.

Takstændringer sker fra 1. januar 2021.
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Levering af startpakke
Samtidig med de nye beholdere får I 
også tilbudt en startpakke til hver bolig, 
der er med i fællesløsningen.

Startpakken indeholder:
• En lille grøn køkkenspand og 240 

plastposer til indendørs sortering af 
madaffald

• Sorteringsvejledninger, klistermærker 
til indendørs beholdere mm.

I større områder med fællesløsninger vil 
de være teknisk personale/ejendoms-
administrator, der står for udlevering af 
startpakken.

Hvad er ellers værd at vide
 
1. januar 2021 sker der mere nyt.

Genbrugsbilen 
Fra 2021 skifter storskraldsordningen 
navn til genbrugsbilen. Ellers ændrer vi 
ikke på noget. Vi har tidligere varslet, at 
genbrugsbilen skulle bestilles, og at
haveaffald skulle betales særskilt.
Det bliver ikke til noget i første omgang.

Rød kasse til farligt affald
Fra 2021 får alle boliger i fællesløsninger 
tilbudt en rød kasse til farligt affald.
Den røde kasse afleverer du på gen-
brugsstationen eller til genbrugsbilen.

Miljøstationer
Miljøstationerne nedlægges, da deres 
affaldstyper nu indsamles ved husstan-
dene.

Genbrugsstationer
Genbrugsstationerne i Svendborg og 
Hesselager fortsætter uændret.

Sådan hjælper vi dig
Kontakt os hvis du har brug for sparring 
og vejledning i forhold til jeres fælles 
affaldsløsninger.

Vi tilbyder også at deltage i beboer-
møder og fortælle om de kommende 
affaldsordninger. 

Kontakt
Kontakt os på post@vandogaffald.dk 
eller telefon 6321 5515.

Vil du modtage vores nyhedsbrev?
Send os en mail på post@vandogaf-
fald.dk, så bliver du opdateret om nye 
tiltag og beslutninger i forbindelse med 
de nye ordninger.
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Vi gi’r igen
Vi ønsker at gøre mere for vores miljø. Derfor har vi øget fokus på genbrug og 
genanvendelse. Det har vi, fordi vi ikke ser affald som noget der skal kasseres. Vi ser 
det som ressourcer. Det bliver vi nødt til, ellers er der ikke ressourcer nok til de næste 
generationer. Men hvis indsatsen skal virke, kræver det, at vi alle tager del i opgaven. 
Det kræver, at vi starter med os selv - for vi er dig og mig. Vi er vores børn. Vi er alle 
os i og omkring Svendborg. Og vi tager ikke bare. Vi gi’r igen.
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