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NU SKAL VI SORTERE
I MAD- OG RESTAFFALD
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AFFALD & GENBRUG

NU SKAL VI SORTERE
I MAD- OG RESTAFFALD
Affald & Genbrug indfører en ny ordning for husholdningsaffald i Fredericia Kommune. Det gør vi for at leve op til de
nationale krav om sortering og genanvendelse. Målet er at
sikre en mere bæredygtig håndtering af vores affald.

Hvad betyder det for dig?
• Du skal sortere madaffald og restaffald hver for sig.
• Affaldet skal i plastposer – madaffald må ikke komme i
bioplastposer. Læs mere side 4.
• Husk knude på posen – gerne to knuder på madaffald.
• Aflever poserne med madaffald og restaffald i de rigtige
beholdere eller rum. Se godt efter skilte og klistermærker. Affaldet må ikke blandes.

LÆS OM HVAD
MADAFFALDET
BLIVER TIL PÅ
SIDE 4-5

Hvad er madaffald?
Madaffald er ikke helt det samme som grønt affald. I madaffald må alle madrester komme med, men ingen haveaffald.
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MADAFFALD
ER STADIG

MADAFFALD
ER OGSÅ

MADAFFALD
ER IKKE

– frugt- og grøntsager,
kartoffelskræller, kaffefiltre og
-grums og afskårne blomster.

– alle madrester: Sovs, kød,
rester på tallerkenen, fordærvet
mad mv.

– kattegrus, haveaffald,
græs og potteplanter.

Sorter genanvendeligt affald rigtigt
Ved at sortere det genanvendelige affald fra sparer vi både på
jordens ressourcer og på pladsen i beholderen til restaffald.
For eksempel fylder plast, pap, mælkekartoner og konservesdåser meget.
Er du i tvivl om, hvordan du sorterer i din bebyggelse, så spørg
din vicevært eller udlejer.
Miljøstation og fælles beholder
Hvis du bor et sted, hvor I har miljøstation eller fælles beholdere til det genanvendelige affald, kan der være sket mindre
ændringer i, hvordan det sorteres. Hold øje med skiltningen.
Sækkeordning
Hvis du afleverer dit genanvendelige affald i sække, fx hvis du
bor i byhus, skal du gøre, som du plejer.
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DER ER ENERGI I
DIT MADAFFALD
Selvom det kan lyde mærkeligt, er dit madaffald faktisk en
ressource. Når du fremover afleverer dit madaffald i en
særskilt beholder, er du med til at skabe ny energi. Madaffald
kan nemlig udnyttes til biogas og fremstilling af varme, el og
brændstof.

Madaffald bliver til biogas og gødning
Når madaffald indsamles særskilt, kan man udnytte forrådnelsesprocessen til at producere biogas. Det sker i store
rådnetanke på et biogasanlæg.
Efter produktionen af biogas er der et restprodukt tilbage,
som kan bruges til naturgødning i landbruget. I dette restprodukt er der rigtig meget fosfor, og det er et vigtigt næringsstof,
som de danske landbrugsmarker i stadig højere grad mangler.
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Når vi sorterer vores madaffald fra, hjælper vi med at få
næringsstofferne tilbage til markerne, og vi sikrer, at fosforen
bliver i kredsløbet.

Vælg den rigtige pose
Madaffald skal afleveres i en almindelig plastikpose med
mindst to knuder. Papirposerne udgår, og du må IKKE bruge
bioplastposer – de sætter sig fast i sorteringsanlægget og kan
ikke frasorteres til genanvendelse. Husk også at al madaffald
skal være uden emballage.

HVAD SKER DER MED
MADAFFALDET?
1.

Madaffald i en plastikpose med mindst
to knuder kommes i rummet til madaffald

2.
Den to-delte beholder
tømmes hver 2. uge.
Tømning foregår med
en to-delt skraldebil, så
affaldet ikke blandes.

6.
Biogassen bruges til
at lave varme, el og
brændstof.

5.

3.

Biogasanlægget udvinder
biogas og gødning.

Madaffaldet køres til et forsorteringsanlæg. Her skilles
madaffald og poser ad.
Poserne genanvendes og
madaffaldet bliver kværnet
og blandet med vand til en
flydende masse, der hedder
pulp.

Gødningen fremmer ny
vækst på markerne, og
biogassen sendes ud på
gasnettet.

4.

Pulpen leveres til
et biogasanlæg.
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SPØRGSMÅL
OG SVAR
Hvorfor skal jeg sortere madaffald?

Kan jeg stadig hjemmekompostere?

Der er masser af energi i madaffald, som kan blive til biogas
og naturgødning. Vi kan kun udnytte energien, hvis madaffaldet er sorteret for sig selv.

Ja, du er velkommen til at kompostere det grønne affald
derhjemme. Øvrigt madaffald skal afleveres i beholderen til
madaffald.

Hvordan sorterer jeg indendørs?

Hvad gør jeg ved haveaffald?

Du bestemmer selv, hvordan du vil organisere sorteringen
hjemme.
Søg evt. på “affaldssortering hjemme” på internettet for inspiration til smarte løsninger.

Haveaffald kan du enten kompostere derhjemme eller køre på
genbrugspladsen. Det må IKKE komme i beholderen til madaffald, da det vil forringe omdannelsen til biogas væsentligt.

Får jeg poser og en køkkenspand til madaffald?
I Fredericia Kommune er det besluttet at lade borgerne finde
egnede løsninger til netop deres husstand, i stedet for at alle
borgere betaler for én beholder- og posetype, som ikke vil
være egnede i mange hjem. Madaffald skal afleveres i almindelige plastposer. Du må ikke anvende bioplastposer eller
papirposer.

Kommer madaffald til at lugte?
Som regel er lugt ikke et problem, når blot madaffaldet kommer i en plastikpose med mindst to gode knuder.

Bliver affaldet blandet i skraldebilen?
Nej. Enten bliver mad- og restaffald hentet af to forskellige
skraldebiler eller af en skraldebil med to rum, det ene til madaffald, det andet til restaffald.

Kommer der nye priser?

SE FLERE SPØRGSMÅL/SVAR PÅ
AFFALDGENBRUG-FREDERICIA.DK

Priserne for 2022 er vedtaget af Byrådet i Fredericia Kommune
i forbindelse med budgetlægningen. Hvad de nye priser får af
betydning for dig, kan du få at vide ved at henvende dig til din
udlejer eller ejerforening.
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FIND HJÆLP
PÅ SKÆRMEN
Få klar besked om affald i appen
Med vores nye app Affald Fredericia kan du få hjælp til sortering og svar på de fleste spørgsmål om affald og genbrug.
App’en er gratis og indeholder både nyheder, åbningstider og
sorteringsguide, hvor du kan søge på alle typer affald.
App’en hedder Affald Fredericia og kan hentes gratis.
Scan QR-koden eller gå ind på affaldsapp.dk/fredericia

App Store

Google Play

Brug vores hjemmeside
Affald & Genbrug i Fredericia Kommune har fået sin egen
hjemmeside, så du nu let kan finde information om alt fra
affaldsbeholdere og byggeaffald til genbrugspladser og priser.
Klik dig rundt på siden eller brug søgefunktionen til at finde
svar på dit konkrete spørgsmål. På hjemmesiden finder du
også en række selvbetjeningsløsninger.
Besøg hjemmesiden på
affaldgenbrug-fredericia.dk

Nordre Kobbelvej 9 · 7000 Fredericia
Tlf.: 7210 6367 · affald.genbrug@fredericia.dk
affaldgenbrug-fredericia.dk
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