FAQs om den nye genbrugscontainer
Klik på spørgsmålet, så springer du til svaret. Mangler du svar på et spørgsmål, kan du
skrive til os på affald@jammerbugt.dk, eller på facebook.com/SmidRigtigtUd

Hvad er det, der skal ske?
Hvornår får jeg den nye genbrugscontainer?
Jeg har ikke Digital Post
Mål på den nye container?
Jeg bor et sted med fællescontainer. Hvad sker der hos mig?
Skal jeg sortere?
Sortering
Hvad skal der i de forskellige rum i containeren?
Hvad er papir?
Hvad er småt pap?
Hvad er plast?
Hvad er metal?
Skal plast og metal lægges løst i containeren?
Kan man se på containeren, hvor affaldet hører til?
Hvor rent skal affaldet være?
Skal jeg vaske affaldet?
Bliver containeren ikke ulækker?
Hvad sker der med affaldet?
Bliver affaldet blandet sammen?
Bliver affaldet brændt?
Hvor kommer affaldet hen?
Hvor kan jeg få hjælp og finde mere information?

Hvad er det, der skal ske?
Hele Danmark skal til at genanvende mere - meget mere! I vores kommune er det
besluttet, at vi også vil leve op til målene i Ressourcestrategien. Det betyder, at vi skal
genanvende 50% af husholdningsaffaldet inden 2022.
Vi tager nu første skridt, og skifter papircontaineren ud med en ny
genbrugscontainer. Containeren er delt på midten af et skillerum, så der er to rum i
containeren.
Du må begynde at bruge din nye container, så snart du får den. Vi tømmer den hver 4.
uge.
Der sker ikke noget med din dagrenovation endnu, men på et tidspunkt skal vi også
kigge på muligheden for at indsamle madaffald hjemme hos borgerne. Det kan altså
være, at du på et tidspunkt også skal have en todelt container til madaffald og
dagrenovation - men for nu er det kun din papircontainer, der bliver skiftet ud.
Vi kontakter dig direkte med Digital Post, før vi skifter din container ud.
Til toppen

Hvornår får jeg den nye genbrugscontainer?
Hvis du ikke har fået din nye genbrugscontainer endnu, får du den i løbet af marts og
april 2017.
Vi kontakter dig direkte via Digital Post, når det nærmer sig. Du må bruge din nye
genbrugscontainer så snart du får den.
Til toppen

Jeg har ikke Digital Post
Hvis du er blevet fritaget for Digital Post, får du et brev i din postkasse.
Til toppen

Mål på den nye container?
110 cm høj, 58 cm bred, 74 cm dyb. Du kan se en illustration i toppen af dokumentet.
Til toppen

Jeg bor et sted med fællescontainer. Hvad sker der hos mig?
Hvis du i dag deler papircontainer med andre – for eksempel i en etagebolig eller en
andelsboligforening – beholder I jeres papircontainer, men får en ekstra fællescontainer
til plast og metal.
Til toppen

Skal jeg sortere?
Ja.
Regulativ for husholdningsaffald forpligter os alle til at benytte genbrugsordningen.
Til toppen

Hvad skal der i de forskellige rum i containeren?
Containeren er delt på midten, og har altså to rum. Det ene rum er til papir og småt pap,
og det andet er til plast og metal.
Til toppen

Hvad er papir?
Papir er for eksempel kuverter, printerpapir, aviser, gavepapir, ugeblade og reklamer.
Papiret skal være rent og tørt. Hvis papiret er snavset, vådt, eller har madrester på sig,
kan det ødelægge genanvendelsen når det bliver blandet med andet papir.
Til toppen

Hvad er småt pap?
Småt pap er for eksempel æggebakker, æsker fra morgenmadsprodukter eller tandpasta,
rør fra toiletpapir og køkkenruller, karton og skotøjsæsker. Papkasser og større stykker
pap skal på genbrugspladsen.
Pap med madrester og mælkekartoner skal i dagrenovationen. Det kan ikke genbruges.
Til toppen

Hvad er plast?
Plast dækker over forskellige typer hårdt og blødt plastikaffald, der opstår i en
husholdning. For eksempel dunke og flasker fra opvaskemiddel, eddike eller
madlavningsolie, pålægspakker, plastlegetøj, tandpastatuber, cremebøtter, plastbakker
fra fisk, kød eller frugt, shampooflasker, urtepotter, indkøbsposer, plastikfolie,
brødposer, creme-fraiche-bøtter, bananposer.
Dog ikke skumplast/flamingo, chips/kaffeposer, olie/kemikaliebeholdere med
faremærke, legetøj og andet plast med ledninger eller batterier
Til toppen

Hvad er metal
Metal dækker over forskellige typer metalaffald, der opstår i en husholdning. For
eksempel konservesdåser, alubakker fra leverpostej, sølvpapir, kapsler, bestik, søm og
skruer, gryder og pander, sølvpapir, øl- og sodavandsdåser.
Dog ikke spraydåser, medicinsk udstyr, beholdere med faremærke, metal med ledninger
eller batterier.
Til toppen

Skal plast og metal lægges løst i containeren?
Ja. Det er vigtigt, at plast og metal ligger løst i containeren, så sorteringsanlægget kan
skille det ad. Du må derfor ikke komme plast og metal i en skraldepose, og lægge det i
containeren. Du må gerne tømme posen i containeren, og lægge posen i for sig. Du må
heller ikke lægge flere plastbøtter inden i hinanden og sætte låg på.
Til toppen

Kan man se på containeren, hvor affaldet hører til?
Ja, det er angivet med ikoner og tekst, hvilket rum der er til papir/småt pap, og hvilket
der er til plast/metal.
Til toppen

Hvor rent skal affaldet være?
Papir og småt pap skal være helt rent og tørt. Der må ikke være snavs eller madrester på
papiret.
Plast og metal skal være tømt og uden madrester. Det er ok, at der for eksempel er en
smule ketchup tilbage på indersiden af ketchupflasken, når man har tømt den.
Det er bedst, hvis du bruger en sjat vand til at skylle tomatdåsen eller
leverpostejbakken, men hvis du skal bruge meget vand, varmt vand eller sæbe, skal
affaldet i stedet i dagrenovationen.
Det er mennesker, der skal håndtere affaldet, når det bliver hentet hos dig, så affaldet
skal ikke være uhygiejnisk. En god tommelfingerregel er, at affaldet skal være så rent, at
du selv ville håndtere det efter en måned.
Til toppen

Skal jeg vaske affaldet?
Det er bedst, hvis du bruger en sjat vand til at skylle tomatdåsen eller makrelbøtten,
men hvis du skal bruge meget vand, varmt vand eller sæbe, skal affaldet i stedet i
dagrenovationen.
Det er mennesker, der skal håndtere affaldet, når det bliver hentet hos dig, så affaldet
skal ikke være uhygiejnisk. En god tommelfingerregel er, at affaldet skal være så rent, at
du selv ville håndtere det efter en måned.
Til toppen

Bliver containeren ikke ulækker?
Hvis du har tømt mademballagerne, og rengjort det mest snavsede, burde din container
ikke blive ulækker. Du har selv ansvaret for at holde containeren ren.
Til toppen

Hvad sker der med affaldet?
Din container bliver tømt af en skraldemand, der kører i en specialindrettet skraldebil
med to rum, der passer til containerens to rum. De to slags affald falder altså ned i hver
sin side af skraldebilen, og bliver ikke blandet sammen.
Skraldemanden afleverer affaldet to forskellige steder:
Papir og småt pap kommer til et firma i Nørresundby, som sorterer papir og pap hver for
sig, og sender det til genanvendelse.
Plast og metal afleveres på det nye sorteringsanlæg på RenoNord i Aalborg. Her bliver
de forskellige slags plast og metal skilt fra hinanden og sendt til genanvendelse. En lille
del af affaldet kan ikke genanvendes. Det bliver brændt på RenoNord.
Til toppen

Bliver affaldet blandet sammen?
NEJ!
Din container bliver tømt af en skraldemand, der kører i en specialindrettet skraldebil
med to rum, der passer til containerens to rum. De to slags affald falder altså ned i hver
sin side af skraldebilen, og bliver ikke blandet sammen. Bilen kan også tømme et rum ad
gangen, så affaldet ikke blandes, når det læsses af.
Affaldet afleveres to forskellige steder.
Til toppen

Bliver affaldet brændt?
Nej. Kun den del af affaldet, der er fejlsorteret eller uegnet til sortering bliver brændt.
Vi er selvfølgelig interesserede i at genanvende så meget som muligt – det er nemlig
langt det billigste, og det bedste for miljøet.
Til toppen

Hvor kommer affaldet hen?
Skraldemanden afleverer affaldet to forskellige steder:
Papir og småt pap kommer til et firma i Nørresundby, som sorterer papir og pap hver for
sig, og sender det til genanvendelse.
Plast og metal afleveres på det nye sorteringsanlæg på RenoNord i Aalborg. Her bliver
de forskellige slags plast og metal skilt fra hinanden og sendt til genanvendelse. En del
af affaldet kan ikke genanvendes. Det bliver brændt på RenoNord.
Til toppen

Hvor kan jeg få hjælp og finde mere information?
De nye containere er udstillet på alle kommunens genbrugspladser .
Du kan også finde hjælp på www.facebook.com/SmidRigtigtUd hvor du er velkommen
til at stille spørgsmål til den nye ordning.
Du kan desuden møde os rundt omkring i kommunen, når Skraldekaravanen tager på tur
og viser de nye beholdere frem. Hold dig opdateret om hvornår vi kommer til dit
lokalområde på www.jammerbugt.dk/affald.
Til toppen

