
  
 

 

S O R T E R I N G S V E J L E D N I N G  

SM I D D E T R I G T I GT UD 

GIV
DIT AFFALD NYT LIV 



D I T  A F F A L D  K A N  F Å  N Y T  L I V  
Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg 
på forbrændingen. Din indsats nytter, for der er rigtig mange gevinster 
ved at sortere sit affald – både for økonomien og miljøet. Man sparer 
vand, energi og ressourcer, når man genanvender i stedet for at lave nye 
materialer. Samtidigt får vi fat i nogle værdifulde materialer, som indtil nu 
er blevet brændt med dagrenovationen. 

1.000 
DÅSER ER NOK 

TIL EN NY 
CYKEL 

11 PLAST-
FLASKER KAN 
BLIVE TIL EN 

RYGSÆK 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 

  

 
  

 
 

 

P L A S T/ M E TA L  

Vi sender affaldet til et sorteringsanlæg i 
Aalborg, der kan adskille de forskellige 
typer plast og metal. Anlægget registrerer 
de enkelte stykker affald, så det er vigtigt, 
at du lægger affaldet løst i containeren. 
Hvis det ligger i poser eller er pakket ind 
i andet affald, kan det ikke genanvendes. 

Plastik er lavet af olie, og metal hentes fra 
miner. Det er ressourcer, der ikke bliver 
gendannet. Det forurener og kræver 
meget energi at lave nyt plast og metal, 
så jo mere vi kan genanvende, jo bedre. 
Din isbøtte kan blive til en indkøbspose, 
og din konservesdåse kan blive til en 
ringeklokke – hvis bare du smider det 
rigtigt ud. 

Eksempler: 
Plastflasker og dunke 

Pålægspakker 
Indkøbsposer
og fryseposer 

Plastbakker fra kød 
og frugt 
Alubakker 

Urtepotter af plast 
Søm, pander 
og andet småt metal 
Bøtter fra skyr og 
creme fraiche 

Konservesdåser 

Plastnet fra løg 
eller appelsiner 

Plastfolie fra køkkenruller 

Øl- og sodavandsdåser 
Shampooflasker 

AFFALDET 
SKAL VÆRE TØMT 

OG FRI FOR 
MADRESTER  



 
 

 

 
  

 

 
  

  
 

 

   
 

 

PA P I R / S M ÅT  PA P 

Papir og småt pap skal være rent og 
tørt, ellers kan det mugne og ødelægge 
det rene indsamlede papir. 

Pap må ikke være større end en skotøjs-
æske. Større ting af pap skal afleveres 

på genbrugspladsen. 

Når du smider dit papir og småt pap 
rigtigt ud, kan det få nyt liv igen og igen. 
Papir kan blive til nyt papir, og kan 
genanvendes mange gange. 

Til allersidst kan det ende som for 
eksempel toiletpapir. 

Eksempler: 
Aviser 
Ugeblade 

Reklamer 

Printerpapir 

Gavepapir
uden gavebånd 

Kuverter og rudekuverter 
Æggebakker 

Karton 

Rør fra toiletpapir 
og køkkenruller 

Æsker fra tandpasta og 
morgenmadsprodukter 

Skotøjsæsker 

PAPIR OG 
SMÅT PAP SKAL 

VÆRE RENT 
OG TØRT 



V I  HOLDER 
A FFA LDE T  
A DSK ILT  

DIT  A FFA LD  BLI V ER  IK K E  BL A NDE T  S A MMEN! 
Vi henter affaldet hver 4. uge. Skraldebilen, der tømmer genbrugs-
containeren, har også to rum. Når containeren tømmes, sørger skille-
væggene  for, at affaldet falder ned i hvert sit rum. Der er også plads til, 
at bilen kan tømme store containere, uden at affaldet bliver blandet. 
Når skraldebilen læsser af, kan den tømme et rum ad gangen, så dit 
affald bliver på intet tidspunkt blandet 
sammen. Papir og småt pap bliver afleveret 

til et firma i Nørresundby. Plast og 
metal bliver afleveret på det nye 

sorteringsanlæg i Aalborg, 
som vi har været med til at 
bygge. Her bliver affaldet 
sorteret i forskellige typer 
plast og metal og solgt til 

genanvendelse. 

Hvis du bor i byen, skal genbrugscontaineren 
stilles frem til skel på tømmedagen, med 

mindre adgangskravene er opfyldt. 
Du kan få en påmindelse om 

tømning på sms eller mail. 
Læs mere på jammerbugt.dk/affald. 

 
 

  

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 
   

 
   

 
 

  

  

  
   
   

   

   
 

  

  

 
 

  

 

IK K E  A LT  A FFA LD  K A N  FÅ  N Y T  L I V  
Vi genanvender så meget vi kan, men nogle slags 
affald kan vi ikke samle ind og genanvende i den 
nye ordning. De ting skal enten i dagrenovationen, 
eller afleveres på genbrugspladsen. 

• Affaldet skal være tømt 
og uden madrester. 
Bare rolig, du skal ikke finde varmt vand 
og sæbe frem, hver gang du skal smide 
noget i genbrugscontaineren. Affaldet 
skal bare været tømt og fri for madrester.
Du kan eventuelt skylle med en sjat vand.
Husk, at du selv skal holde containeren 
ren, og at der er mennesker, som skal 
håndtere dit affald, når det bliver hentet 
hos dig. Er affaldet meget snavset, skal 
det i dagrenovationen. 

• Papir og pap med madrester               
skal altid i dagrenovation. 
Pizzabakken må ikke komme i gen-
brugscontaineren, selvom den er lavet 
af pap. Pizzarester, fugt og mad kan 
mugne det rene papir og pap, så det 
ikke kan genanvendes. 

• Mælkekartoner og chipsposer 
skal i dagrenovationen 
- Kartoner fra mælk og juice er beklædt 

med plast indvendigt, og kan ikke 
genanvendes i den nye ordning. 
Det samme gælder papkrus og pap-
tallerkener. 

- Chips- og kaffeposer er sølvfarvede 
indeni. Det er et tyndt lag metalfolie, 
som ikke kan skilles fra plasten igen. 
Derfor skal chips- og kaffeposer i dag-
renovationen. 

• Har det ledning eller batterier,             
er det elektronik 
Elektronik må aldrig komme i genbrugs-
containeren. Småt elektronik kan du 
aflevere i en klar plastpose på låget af 
containeren, eller på genbrugspladsen. 

• Glas skal stadig i boblerne eller på 
genbrugspladsen 

NEJ TAK 

Plast/ 
metal 

Spraydåser og 
trykflasker 
Malerbøtter 
Flamingobakker 
Chips- og kaffeposer 
Elektronik 
Batterier 
Beholdere med 
fare- eller advarsels-
mærke ud over 
lokalirriterende 

NEJ TAK 

Papir/ 
småt pap 

Vådt eller snavset 
papir og pap 
Pizzabakker 
Juice- og 
mælkekartoner 
Papkrus og 
paptallerkener 
Flyttekasser
og andre store 
papkasser 

Du kan altid skrive til os på affald@jammerbugt.dk eller 
facebook.com/SmidRigtigtUd, hvis du er i tvivl om hvor affaldet hører til. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PA S  PÅ  VORES  RES SOURCER 
–  V I  V ED,  DU  GERNE  V IL  GØRE  DE T  GODT  
Når du smider dit affald rigtigt ud, gør du en direkte indsats 
for at passe på vores alle sammens ressourcer og vores fælles 
fremtid. Vi kan ikke hente metal, olie og andre ressourcer op 
af jorden for evigt. Vi er afhængige af hinanden, og af at alle 
gør en indsats. Hvis vi kan genanvende ressourcerne, i stedet 
for at brænde dem, kan vi sikre, at vi også lever godt fremover. 
Vi har gjort vores bedste for at gøre det så nemt som muligt 
at sortere værdifuldt plast, metal, papir og småt pap. Nu er 
det op til dig at smide det rigtigt ud, så det kan få et nyt liv. 

j a m m e r b u g t . d k / a f f a l d  

f a c e b o o k . c o m / S m i d R i g t i g t U d  

https://facebook.com/SmidRigtigtUd

