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Kære husstand, 

 

Lovgivningen dikterer, at alle i Danmark fremover skal sortere 10 affaldstyper. 
For os i Vesthimmerland starter det 1. januar 2023.  

 

II  ddeennnnee  iinnffoorrmmaattiioonnssppaakkkkee  ffåårr  dduu  fføøllggeennddee::  

• 6 piktogrammer 
• 6 sorteringsmærkater 
• 1 monteringsguide 
• 1 køkkenbordsark 

  

NNyyee  ppiikkttooggrraammmmeerr  ttiill  aallllee  

Fra 1. januar 2023 udskifter vi vores piktogrammer med det landsdækkende 
piktogramsystem, som alle kommuner er forpligtet til at bruge. Det gøres for 
at skabe genkendelighed, uanset hvor i landet man er.  

  

DDuu  sskkaall  sseellvv  sskkiiffttee  kklliisstteerrmmæærrkkeerrnnee  

Borgerne i Vesthimmerland spiller altid med, når det handler om bæredygtige 
tiltag. Derfor er vi heller ikke i tvivl om, at vi sagtens kan bede dig om at skifte 
klistermærkerne selv. På den måde sparer vi hinanden for en ekstra udgift på 
omkring 1 million kroner. 

Har du ikke mulighed for at skifte dem selv, kan du ringe til os på 98 68 32 00 
mellem kl. 08.00 og 15.00 på hverdage. 

 

DDuu  sskkaall  sskkiiffttee  kklliisstteerrmmæærrkkeerrnnee,,  nnåårr  dduu  hhaarr  ffååeett  ttøømmtt  ggllaass//mmeettaall  oogg  hhåårrdd  ppllaasstt  
ffoorr  ssiiddssttee  ggaanngg  ii  22002222  

Når du har fået tømt ggllaass//mmeettaall  oogg  hhåårrdd  ppllaasstt for sidste gang i 2022, skal du 
skifte klistermærkerne som vist i monteringsguiden. Din sidste tømningsdato 
af glas/metal og hård plast finder du her: 

https://vesthimmerlandsforsyning.dk/min-side/toemningskalender  



 
 

SSååddaann  sskkaall  aaffffaallddeett  ssoorrtteerreess  

Når du har skiftet alle klistermærkerne (altså efter årets sidste tømning af glas/metal og hård 
plast), skal du tage alle beholderne i brug og begynde at sortere dit affald i de nye inddelinger. På 
køkkenbordsarket finder du information om, hvordan affaldet skal sorteres. Køkkenbordsarket fin-
des i en tysk/engelsk udgave på https://vesthimmerlandsforsyning.dk/ 

 

Her kan du se en skitse, der viser, hvordan et standardsæt ser ud i dag, og hvordan det kommer 
til at se ud fra 1. januar 2023. 

 

 

 

Ser din løsning anderledes ud end ovenstående, kommer du muligvis til at mangle piktogrammer 
og sorteringsmærkater. Kontakt os for udlevering af disse. 
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Til sommerhuse og etageboliger/rækkehuse 

 

Lovgivningen dikterer, at alle i Danmark fremover skal sortere 10 affaldstyper. 
For os i Vesthimmerland starter det 1. januar 2023.  

NNyyee  ppiikkttooggrraammmmeerr  ttiill  aallllee  

Fra 1. januar 2023 udskifter vi vores piktogrammer med det landsdækkende 
piktogramsystem, som alle kommuner er forpligtet til at bruge. Det gøres for 
at skabe genkendelighed, uanset hvor i landet man er.  

SSååddaann  ssoorrtteerreerr  dduu    

På køkkenbordsarket, som er vedlagt dette brev, får du information om, hvor-
dan de 10 affaldstyper skal sorteres. Køkkenbordsarket findes i en tysk/engelsk 
udgave på https://vesthimmerlandsforsyning.dk/ 

TTiill  ddiigg,,  ddeerr  hhaarr  ssoommmmeerrhhuuss  

Da sække til restaffald (tidligere dagrenovation) udgår, vil der ikke længere 
blive afhentet restaffald ved de enkelte sommerhuse. Når du har fået tømt din 
dagrenovation for sidste gang i år, skal restaffald og genanvendeligt affald 
fremover bringes til nærliggende affaldsø i alle sommerhusområder. De gamle 
stativer/beholdere til dagrenovation kan du beholde, de tilhører grundejer. Får 
du sække i overskud, må du også beholde dem. 

TTiill  ddiigg,,  ddeerr  bbeennyytttteerr  nneeddggrraavveett  aaffffaallddssøø  

Vi udbygger affaldsøerne og arbejder løbende på at gøre dem klar til den nye 
ordning. Derfor vil nogle affaldsøer være færdige før andre.  Er låget ulåst, må 
du benytte det til den affaldstype, der er anvist. Er låget låst, er vi ikke klar 
endnu. På https://vesthimmerlandsforsyning.dk/ kan du finde den nærmeste 
affaldsø. 

TTiill  ddiigg,,  ddeerr  bbeennyytttteerr  bbeehhoollddeerree  ppåå  hhjjuull  

Inden årsskiftet udbygger vi løbende kapaciteten med nye beholdere. De nye 
beholdere er mærket med det nye piktogramsystem. Vi sørger også for at 
mærke de eksisterende beholdere om. Herefter kan du begynde at sortere ef-
ter de nye anvisninger.   

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 98 68 32 00 
mellem kl. 08.00 og 15.00 på hverdage. 


