3 nye containere
til dit affald
Læs her, hvordan du sorterer dit affald,
så mest muligt går til genanvendelse.

Pas godt på
Jordens ressourcer
Du får fremover tre containere til dit affald.
Formålet er at hæve mængden af affald til
genanvendelse. Affald er nemlig en vigtig
ressource, som vi kan bruge igen og igen.
I dag havner alt for meget affald i dagrenovationen, selv om det egner sig særdeles godt
til genanvendelse.

Nemt for dig

I 2022 skal alle kommuner i Danmark genanvende mindst 50 procent af husholdningsaffaldet. I Vesthimmerlands Kommune
genanvender vi i dag 29 procent. Med de
tre nye containere ved husstanden har vi

gjort det nemt for dig at sortere og aflevere
affald til genanvendelse.

Det nytter

Det affald, du afleverer til genanvendelse,
bliver holdt adskilt, fra du lægger det i containeren, til det genopstår som nye produkter.
Når du sorterer til genanvendelse, viser du
respekt for Jordens ressourcer, og du kan
være helt sikker på, at det nytter.
Vi håber, du vil tage godt imod den nye indsamlingsordning, som vi har valgt at kalde
‘Respekt for ressourcer’.

“Vores slogan opstod meget enkelt ud fra et ønske om at fremhæve ord
som ressourcer og respekt. Affald er jo netop ressourcer. Så lad os motivere
hinanden til at tage ansvar og give ressourcerne den respekt, de fortjener.”
Direktør Heine Munk, Renovest
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Du kan stadig aflevere batterier i en klar
plastpose på låget af alle containerne.

Tre containere
til dit affald
Tømning af containerne

Containerne til pap, papir, glas, metal og hård
plast tømmer vi cirka hver 6. uge. Containeren
til dagrenovation tømmer vi hver 14. dag.

Affaldet bliver ikke blandet sammen

Vend containerne med hjul og
håndtag ud mod skraldemanden.

Containerne har to rum, og skraldebilerne
har to tilsvarende rum. Når vi tømmer din
container op i skraldebilen, placeres containerens skillerum præcis over for skillerummet i
bilen. Det betyder, at de to typer affald fra din
container holdes adskilt og på intet tidspunkt
bliver blandet sammen. Heller ikke, når vores
skraldebiler læsser affaldet af igen. Skraldebilerne er nemlig udstyret med to separate
låger, der kan åbnes og lukkes hver for sig.

du blot sørge for, at de er tomme, skyllede
og fri for madrester, inden du lægger dem i
dine containere.
Som tommelfingerregel skal du tømme og
skylle f.eks. rødbedeglas, cremefraichebøtter
og tundåser. Hvis det kræver varmt vand og
sæbe for at blive rent, er det bedre for miljøet,
at du smider det ud sammen med dagrenovationen. Du kan dog med fordel stille det i
opvaskemaskinen, hvis der alligevel er plads.
For emballage fra f.eks. hårshampoo og flydende vaskemiddel er tommelfingerreglen, at
den blot skal skylles for de værste sæberester.

Hvor rent er rent?

Vi kan genanvende langt de fleste glas-, plastog metalemballager, der har været mad i. For
at sikre en god kvalitet af materialerne skal
Du finder mål på containerne på www.respektforressourcer.dk
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papir
ja tak

• Aviser
• Reklamer
• Ugeblade
• Magasiner
• Telefonbøger
• Printerpapir
• Kuverter

pap

nej tak

ja tak

• Papir med madrester
• Brugt køkkenrulle
• Gavepapir
• Coated papir

• Papkasser
• Bølgepap
• Æggebakker
• Karton
• Æsker fra tandpasta
og morgenmadsprodukter
• Paprør fra toilet- og
køkkenruller

nej tak

• Pap med plastfolie
• Flamingo
• Pizzabakker
• Juice- og
mælkekartoner

Det nytter

Det indsamlede papir bliver blandt andet til
nye køkkenruller og nyt printerpapir.

Riv store stykker pap i mindre stykker, før du
lægger dem i containeren. Det giver mere
plads i containeren, og det gør det lettere
at tømme indholdet over i skraldebilen. Du
behøver ikke fjerne tape og hæfteklammer
fra pappet.

HUSK
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Containeren til papir og pap har to rum.
På containeren kan du se, hvilket rum der
er til papir, og hvilket der er til pap.

HUSK
Det er vigtigt, at du lægger papir og pap i de
rigtige rum i containeren. Skraldebilen har
nemlig to tilsvarende rum.

Ekstra pap – dog højst 25 kg – kan du bundte
og stille ved siden af containeren på tømningsdagen.

Det nytter

Det indsamlede pap bliver blandt andet til
nyt karton og nye æggebakker.
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glas og metal
JA TAK

• Alle glasflasker
• Konservesglas fra
f.eks. syltetøj
• Glasskår fra f.eks.
drikkeglas
• Kosmetik- og pilleglas
• Øl- og sodavandsdåser
• Konservesdåser fra
f.eks. tun
• Gryder og bestik
• Søm og skruer
• Foliebakker

hård plast

NEJ TAK

JA TAK

• Alt glas og glasskår fra
vinduer og drivhuse
• Spejle
• Bilruder
• Porcelæn og keramik

• Vand- og saftevandsflasker
• Marmeladebøtter
• Flasker og dunke fra
f.eks. rengøringsmidler, eddike og sprinklervæske
• Urtepotter af plast
• Plastbakker fra frugt
og grønt
• Plastlegetøj uden
batteri og ledning

Al emballage skal være tom og fri for madrester.
Læs mere side 5.

Det nytter
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• Flasker og dunke
fra olie, gift og
opløsningsmidler
• Spande og bøtter
fra maling
• Blød plast
• Plastfolie
• Gummistøvler

Fjern låg og skruelåg og læg dem løst i
containeren.

Al emballage skal være tom og fri for madrester.
Læs mere side 5.

På sorteringsanlæggene er det nemt at adskille
glas og metal. Begge dele bliver smeltet om til
nye produkter, f.eks. til nye konservesdåser og
nye syltetøjsglas.

NEJ TAK

HUSK
Containeren til glas, metal og hård plast har to
rum. På containeren kan du se, hvilket rum der
er til glas og metal, og hvilket der er til hård plast.

Det nytter

Hård plast bliver lavet til granulat og forarbejdet
på forskellige måder. Plasten bliver blandt andet
brugt til nye plastflasker, affaldsposer, fleecetrøjer,
isolering og fyld i soveposer.
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Storskrald

– nu også tekstil og blød plast

JA TAK

JA TAK

Tekstil

Blød plast

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tøj
Gardiner
Sengelinned
Håndklæder
Vaskeklude

Bobleplast
Plastfolie fra emballage
Bæreposer
Fryseposer

Som noget nyt kan du nu også aflevere tekstil
og blød plast til storskraldsordningen.
På www.respektforressourcer.dk kan du se alle
de typer affald, du kan aflevere som storskrald.
Du kan også se, hvordan du stiller affaldet ud
til vejen på den rigtige måde.

HUSK
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Tekstil og blød plast skal du aflevere i klare sække.

Tommelfingerregel

Blød plast kan strækkes. Det er for eksempel den
plast, som vat og toiletpapir er pakket ind i. Plastposer fra slik kan ikke strækkes, og de er derfor
ikke blød plast. De skal i dagrenovationen.

Miljøkassen
– tag hånd om det farlige affald

Sammen med de tre nye containere får alle
boliger, på nær sommerhuse, en miljøkasse
til farligt affald. Farligt affald er affald, der
kan gøre skade på miljøet, hvis det ikke får
den rigtige behandling.

Mangler du plads i miljøkassen, kan du altid
aflevere dit farlige affald på genbrugspladsen. Her kan du dog ikke bytte miljøkassen
til en ny.

Når du vil aflevere dit farlige affald, stiller du
miljøkassen ud til storskrald. Vi tager kassen
med og stiller en ny til dig.

JA TAK

• Alle produkter med
faremærkning
• Batterier
• Printerpatroner
• Spraydåser
• Elsparepærer
• Olie og oliefiltre
• Maling, lak og lim
• Træbeskyttelse
• Kemikalier
• Kosmetik
• Termometre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicinrester
Lightere
Røgalarmer
Små husholdningsapparater med batteri
Småt elektronik
Rengøringsmidler
Kanyler og knivblade i
godkendte kanylebokse
Gasdåser
CO2-patroner
Batterier kan du også aflevere i en klar pose
på låget af dine affaldscontainere.

HUSK
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Dagrenovation
– de allersidste rester

Dagrenovation er det affald, der er tilbage,
når du har sorteret fra til genanvendelse og
afleveret farligt affald i miljøkassen.
Hvorfor har containeren to rum?
De to rum er en fremtidssikring, og ikke noget
du skal bruge på nuværende tidspunkt. Vi har
blot gjort containeren klar, hvis kommunen
på et tidspunkt beslutter, at vi skal udsortere
det organiske affald.
Indtil du hører andet, kan du bruge begge
rum til dagrenovation. Vi anbefaler dog, at

JA TAK

• Papir med madrester
• Brugt køkkenrulle
• Gavepapir
• Pizzabakker
• Flamingo
• Mælkekartoner
• Juicekartoner
• Madrester
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du bruger det største rum til de største poser
og omvendt.
Husk altid at snøre dine dagrenovationsposer
til, så du minimerer lugtgenerne.
Aske
Små mængder aske, højst 5 kg, må du aflevere i dagrenovationen, hvis asken er kold,
og hvis du pakker den ind i en lufttæt dobbeltpose. 5 kg aske svarer til det, der kan
være i en lille bærepose.

Altid hjul og
håndtag udad
– pas godt på din skraldemand

Vend hjul og håndtag på alle containere ud
mod skraldemanden. Det er meget skadeligt
for skraldemandens ryg og arme, hvis han
hver dag skal vende mange tunge containere.
Stil containerne på et fast og jævnt underlag af
f.eks. fliser eller beton. Sørg for, at der er god
plads både foran og ved siden af containerne.
Du kan se kravene til adgangsvejen på din
grund på www.respektforressourcer.dk.

HUSK
Rabat på gebyr

Du kan få rabat på renovationsgebyret, hvis du laver en fast standplads til containerne i skel, eller hvis du kører dine containere
frem til skel på tømmedagene. Du kan læse mere og tilmelde
dig den frivillige rabatordning på MIN SIDE på www.renovest.dk.

13

Etageboliger og
rækkehuse
Bor du i etagebolig eller rækkehus, skal du
sortere dit affald, som du kan læse her i folderen. Men i dit område skal du måske aflevere
affaldet på centralt placerede affaldsøer. Bor
du til leje, kan du henvende dig til din udlejer,
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som ved, hvilken løsning der kommer til at
gælde for dig.
Spørg Renovest, hvis du har yderligere spørgsmål til den nye affaldsordning.

Sommerhuse
Bor du i sommerhus, skal du sortere affaldet, som du kan læse her i folderen. Men
du skal aflevere det på de centralt placerede
affaldsøer.
Afhentning af dagrenovation
Vi henter fortsat dagrenovation ved sommerhuse. Dog ikke i Lendrup, Dayz Rønbjerg Feriecenter og Himmerland Golf & Spa Resort.

Dagrenovation på affaldsøer
I sommerhusområderne kan du også aflevere
dagrenovation på affaldsøerne. Det kan være
en fordel i perioder, hvor dit sommerhus er
udlejet og ved skiftedage.
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Du kan få en sms, før vi tømmer dine containere og henter dit storskrald. Tilmeld dig på
MIN SIDE på www.renovest.dk.

Større container til dagrenovation

Hvis du ofte har for lidt plads i din container
til dagrenovation, selv om du sorterer så
meget som muligt fra til genanvendelse, kan
du mod ekstra betaling få en større container.
Kontakt Renovest på 98 68 32 00.

Hurtig hjælp til sortering

Er du af og til i tvivl om, hvor du skal aflevere
en bestemt type affald? Så prøv vores nemme
sorteringsvejledning til computeren og mobilen. Du indtaster blot navnet på affaldet
og kan med det samme se, hvordan du skal
aflevere det.
Se mere på www.respektforressourcer.dk.

RENOVEST
Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør
98 68 32 00
info@renovest.dk
www.renovest.dk
www.respektforressourcer.dk

Ekstra-affald-mærkat

Har du f.eks. ved højtider mere dagrenovation, end der kan være i din container, kan
du købe en Ekstra-affald-mærkat. Mærkaten
binder du på sækken med dit ekstra affald.
Sækken må kun indeholde dagrenovation,
men du må benytte en hvilken som helst sæk.
Mærkaten kan du købe på genbrugspladserne
og på vores hjemmeside.

MIN SIDE

På MIN SIDE kan du blandt andet se, hvad du
betaler i renovationsgebyr, og hvornår du får
tømt næste gang.
Klik ind på www.renovest.dk.

Nyheder

På vores hjemmeside og Facebook informerer
vi løbende om den nye affaldsordning. Klik ind
og hold dig ajour med de seneste nyheder.
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