
Vi gi'r igen
Affaldsordninger i 

Svendborg Kommune

Sorteringsguide



Sådan skal du sortere dit 
affald
I Svendborg Kommune sorterer 
vi affaldet. Du har en energibe-
holder til restaffald og madaffald 
og en ressourcebeholder til pap/
papir og glas/metal.

Derudover kan du aflevere dit 
plast og andre ting til genbrugs-
bilen, som kommer en gang om 
måneden.

Madaffaldsspand og poser
Den lille grønne spand kan du 
tage med ind i køkkenet og bruge 
til madaffald. 

De grønne poser skal du bruge i 
madaffaldsspanden og kun dér. 
Husk at binde knude på posen in-
den du lægger den i energispan-
den. 

Mangler du den lille grønne 
spand? Se på vandogaffald.dk 
hvordan du kan få en.

Nye madaffaldsposer
Når du har brug for flere poser, 
binder du en tom pose om hånd-
taget på din energispand, så af-
leverer skraldemanden nogle nye. 
Hvis der er en vicevært eller lig-
nende tilknyttet din bolig så spørg 
denne om nye poser.

Hvor tit får jeg tømt?  
Energispanden til madaffald og 
restaffald tømmer vi hver 
2. uge hele året rundt.

Ressourcespanden til glas/metal 
og pap/papir tømmer vi  hver 4. 
uge hele året rundt.

I kolonihaver og sommerhuse 
tømmer vi færre gange om vin-
teren.

Hvis du oplever manglende 
tømning, skal du ringe til Marius 
Pedersen inden for 3 hverdage på 
tlf. 7020 0722.

Du kan finde dine tømmedage på 
vandogaffald.dk eller i app'en Affaldsportal.
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Placering af beholdere
Korrekt sortering
Det er vigtigt for korrekt sor-
tering, at man kan komme af 
med affaldet samme sted. 

Ved tømning skal beholderne 
stå samlet.

Standpladsen
Hvis du får tømt dine beholde-
re ved skel, skal de stå fremme 
kl. 6 på tømmedagen. På en-
kelte veje skal de stå fremme 
kl. 5 - se vandogaffald.dk

Beholderne skal ved tømning 
stå på et jævnt og fast under-
lag af fliser eller asfalt.

Der skal være fri passage til 
alle beholdere, og der skal 
være ryddet for sne og gruset 
om vinteren.

Afhentning på grund
Mod ekstrabetaling kan du 
slippe for at sætte beholderne 
frem til skel og i stedet få dem 
hentet inde på din grund.

Det kræver, at adgangsve-
jen til din beholder opfylder 
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 skal kunne stå 

åbne af sig selv
• Tydeligt husnummer
• Godt lys i den mørke tid

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 nok til de 
næste generationer. 

Ifølge national lovgivning skal vi i 2022 genanvende mindst 
50% af vores husholdningsaffald, og der skal en målrettet 
indsats til, for at det kan lykkes.

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 Svend-
borg. Og vi tager ikke bare. Vi gi'r igen.
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PAP OG
PAPIR

Til 1 kg genbrugspapir 
bruges 30 gram nyt træ. 

Til 1 kg nyt papir 
bruges 2 kg nyt træ!

Pap og papir er f.eks.:
• Aviser og reklamer
• Ugeblade og brochurer
• Tegnepapir og rudekuverter
• Emballagepap fra f.eks.  

morgenmadsprodukter
• Bølgepap og karton
• Paprullen fra køkken- og toiletruller
• Æggebakker

Nej tak til:
• Gavepapir
• Servietter og køkkenrulle
• Pizzabakker og mad- og  

drikkekartoner
• Store papkasser
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Pap og papir skal være rent, tørt og uden 
madrester. Ikke i poser. Pap og papir 
bliver skilt ad inden genanvendelse.
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Til 1 kg genbrugspapir 
bruges 30 gram nyt træ. 

Til 1 kg nyt papir 
bruges 2 kg nyt træ!

GLAS OG 
METAL

Når vi genanvender glas og 
metal, bruger vi mindre energi 

i fremstillingen af nye 
produkter, og vi sparer råstoffer!

Glas og metal er f.eks.:
• Flasker
• Emballageglas fra f.eks. syltetøj, 

olier og dressing
• Drikkeglas
• Øl- og sodavandsdåser
• Konservesdåser, kapsler og låg
• Alubakker og holdere fra  

fyrfadslys

Nej tak til:
• Batterier og spraydåser
• Sparepærer, glødepærer
• Gasflasker
• Porcelæn og keramik

Glas og metal skal være  tømt for 
indhold, men behøver ikke at være 
helt rent. Ikke i poser. Glas og metal 
bliver skilt ad inden genanvendelse.
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MADAFFALD

Madaffald er f.eks.:
• Ris, pasta og ost
• Grøntsager og frugt, rå, kogte  

og skrællede
• Teposer og kaffefiltre
• Fisk, kød, pålæg og ben
• Brød og kager
• Sovs og fedt
• Afskårne blomster

Nej tak til:
• Emballage fra fødevarer
• Køkkenrulle
• Potteplanter og grene

Når vi sorterer madaffald, kan vi 
producere biogas og grøn energi. 

Samtidig kan restproduktet bruges 
som gødning på landbrugsjord!

M
AD

AFFALD
 - RESTAFFALD
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Vi udleverer grønne poser til madaffaldet. Poserne er 
lavet af genbrugsplast og kan genanvendes. Du kan 
også vælge at bruge en anden plastpose til  
madaffaldet. Husk at binde en god knude på posen. 
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 - RESTAFFALD

Restaffald er f.eks.:
• Pizzabakker
• Snavset papir og plast
• Støvsugerposer
• Bleer
• Tandpastatuber
• Cigaretskod
• Indpakket aske
• Gavepapir
• Servietter og køkkenrulle

Nej tak til:
• Mad- og drikkekartoner
• Genanvendeligt affald
• Farligt affald

Restaffald skal i almindelige 
skraldeposer, som du selv 
anskaffer.

RESTAFFALD

Når vi sorterer madaffald, kan vi 
producere biogas og grøn energi. 

Samtidig kan restproduktet bruges 
som gødning på landbrugsjord!

Sørg for at sortere så meget affald 
som muligt til genanvendelse, inden 
du smider resten ud til restaffald!

Restaffald er det affald, der ikke 
kan genanvendes. 

Restaffald bliver brændt og brugt 
til at lave varme og strøm til boliger i 

Svendborg Kommune.
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PLAST & MAD- OG 

DRIKKEKARTONER

Hver gang vi genanvender 
1 kg plast i stedet for at 

producere ny plast af olie, 
sparer vi klimaet  
for 1,5 kg CO2.

Plast og mad- og drikkekartoner er f.eks.:
• Emballage fra frugt, grønt og andre 

madvarer
• Emballage fra sæbe, shampoo og lign.
• Plastposer og plastfolie
• Plastemballage med dette faremærke
• Mad- og drikkekartoner fra f.eks. juice, 

mælk og andre fødevarer

Nej tak til:
• Flamingo og skumplast
• Elektronik
• Plastemballage med øvrige faremærker

Plast og kartoner skal være rent og uden 
rester af madvarer. Skyl med lidt koldt vand 
for at undgå lugtgener. Afleveres i klare 
110 l. sække til genbrugs-bilen eller på  
genbrugsstationen. Husk at lukke sækken.
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BATTERIER

Batterier er små batterier fra f.eks. vækkeure, 
fjernbetjeninger, controllers og legetøj.

Batterier kan du aflevere i en klar 
frysepose på låget af energispanden.

SMÅT ELEKTRONIK

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

Småt elektronik kan du aflevere i en klar 
frysepose på låget af energispanden.

Derfor har du ikke fået 
en spand til plast
Sammen med andre fynske 
kommuner undersøger vi mu-
ligheden for et eftersorterings-
anlæg. Her kan plast afleveres 
sammen med restaffald og 
frasorteres maskinelt. Det gør 
det nemmere at genanvende 
den.

Indtil det er afgjort, bruger vi 
den løsning, vi altid har haft, 
nemlig genbrugsbilen og gen-
brugsstationen.

Det indsamlede plast bliver 
sendt videre til genanvendelse.

App'en Affaldsportal
I vores app Affaldsportal kan 
du finde svar på de 
fleste spørgsmål om affald.

Du kan bl.a. finde dine 
tømmedage og søge på mere 
end 600 affaldstyper i den 
elektroniske sorteringsguide. 

Du kan også tilmelde dig 
sms-/mailservice, så får du 
besked inden, vi kommer og 
tømmer dine spande. PLAST, BATTERIER O
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Hent app'en i App Store 
eller Play Butik
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Gi’ madaffaldet igen
- det kan blive til strøm, varme, brændstof og gødningGi’ madaffaldet igen
- det kan blive til strøm, varme, brændstof og gødning

ENERGISPAND
I energispanden sorteres 
restaffald og madaffald i 

to forskellige rum

SKRALDEBIL
Energispanden tømmes 

i to adskilte rum, så 
affaldet ikke blandes

PULPANLÆG
Madaffaldet blandes med 

vand og blendes til en grød, der 
kaldes pulp. Plastikposerne  

kan tages fra og genanvendes  
til nye poser

BIOGASANLÆG
Pulpen kommer i en tank,  
hvor bakterier omdanner  

den til biogas

BIOGAS
Biogassen bruges til  

brændstof og til produktion  
af strøm og varme

MARK
Restproduktet fra  
biogasanlægget  

anvendes som gødning

Vi gi’r igen
Vores ambition er, at intet må gå til spilde. Alt kan 
anvendes igen. Eksempelvis kan madaffald blive  
til strøm, varme, brændstof og gødning. På den 
måde sparer vi enorme ressourcer. Andre kalder 
det bæredygtighed. Vi kalder det bare at gi’ igen.
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Dine beholdere
Todelte
Dine beholdere er delt i to rum, 
og det samme er skraldebi-
lerne. 

På den måde kan vi holde 
affaldet adskilt hele vejen fra 
dine beholdere og til genan-
vendelse.

Du må ikke flytte skillevæggene 
i beholderne.

Vi leverer og vedligeholder alle 
nødvendige beholdere.

Genbrugsbilen
Genbrugsbilen er ordningen, 
hvor du bl.a. kan få afhentet 
møbler, haveaffald, indbo og 
plast 12 gange årligt.

Mindre ting skal pakkes i klare 
110 l. plastsække. Haveaffald 
skal afleveres i komposterbare 
papirsække eller bundtes. 

Affaldet stilles ud til offentlig 
vej eller privat fællesvej med 
vendemulighed inden kl. 7.00 
på afhentningsdagen. 

En enhed må maksimalt veje 
11 kg med enkelte undtagelser 
som fx hårde hvidevarer og 
møbler.

Se en detaljeret sorteringsvej-
ledning for genbrugsbilen på 
www.vandogaffald.dk.

Rød kasse til farligt affald
Aflevér den fyldte kasse til gen-
brugsbilen eller på genbrugs-
stationen, så får du en ny retur. 

Gi’ madaffaldet igen
- det kan blive til strøm, varme, brændstof og gødning

ENERGISPAND
I energispanden sorteres 
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vand og blendes til en grød, der 
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af strøm og varme
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Vi gi’r igen
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anvendes igen. Eksempelvis kan madaffald blive  
til strøm, varme, brændstof og gødning. På den 
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5Vi er klar med svar på dine spørgsmål

Ryttermarken 21 · 5700 Svendborg · Tlf. 63 21 55 15 
post@vandogaffald.dk · facebook.dk/vandogaffald

www.vandogaffald.dk
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