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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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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 mange spande
Har du i dag din egen spand eller sæk, 
får du to spande på hver 240 liter. 

Spandene er begge delt i to rum. Har 
du meget affald, kan du få større span-
de. 

Hvis du deler affaldsbeholdere med an-
dre, får I beholdere, der passer til jeres 
behov. 
 
Som noget nyt kan du dele affaldsspan-
de med din nabo. Det kræver en aftale 
med os. Kontakt os for mere informati-
on.

I affaldsspandene kan du aflevere pap/
papir, glas/metal, madaffald og restaf-
fald.

Plast skal du aflevere til genbrugsstatio-
nen eller storskrald – som i øvrigt skifter 
navn til genbrugsbilen.  

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. 

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

Genbrugsbilen 
Genbrugsbilen erstatter den nuværende 
storskraldsordning og bliver en ordning, 
hvor du gratis kan bestille afhentning af 
møbler, indbo, plast, farligt affald mm. 
op til 12 gange årligt.  

Rød kasse til farligt affald
Fra 2021 får alle en rød kasse til farligt 
affald. Den røde kasse afleverer du på 
genbrugsstationen eller til genbrugsbi-
len.

Haveaffald
Hvis du har brug for at få hentet have-
affald, bliver det en tilkøbsordning, hvor 
du kan få hentet 12 gange årligt. 

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

Genbrugsstationer
Genbrugsstationerne i Svendborg og 
Hesselager fortsætter uændret.
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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.



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 genbrugsstatio-
nen 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.
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Vi leverer og vedligeholder 
alle nødvendige beholdere.

Beholderne vil være 
udstyret med piktogram-
mer og sorteringsvejled-
ninger.
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