
Sådan skal du sortere  - miniguide til opslagstavlen 
Læs mere på www.nfs.as

JA TAK

NEJ TAK

• Pizzabakker
• Snavset papir og 

snavset plast
• Køkkenrulle
• Støvsugerposer
• Bleer
• Gavebånd
• Andet emballa-

ge, som ikke kan 
skrabes rent

• Genanvendeligt 
affald

• Farligt affald

BEMÆRK
Lægges i poser i 
beholderen. 
Husk knude på 
posen.

JA TAK

NEJ TAK

• Ris, pasta og ost
• Grøntsager og 

frugt - rå, kogte 
og skræller

• Teblade og kaffe-
grums (også  
filtre og poser)

• Fisk, kød, pålæg 
og ben

• Brød og kager
• Sovs og fedt

BEMÆRK
Lægges i poser i 
beholderen. 
Husk knude på 
posen.

• Emballage
• Køkkenrulle 

(restaffald)
• Potteplanter 

(genbrugsstati-
onen)

JA TAK

NEJ TAK

• Skyllede kød- og 
pålægsbakker

• Plastikbakker
• Plastdåser
• Plastlåg
• Plastflasker og 

-dunke
• Emballager af 

plastik
• Blød og hård 

plast
• Plastikposer
• Bobleplast

BEMÆRK
Plast skal ligge 
løst i beholderen. 
Plastemballage 
skal være tomme 
og skrabet rene. 
Det gør ikke  
noget, at der  
sidder lidt rester.

• Plast med PVC 
(eks. bygge-
materialer og 
gummistøvler)

• Flamingo
• Snore og bånd 

af plast (restaf-
fald)

• Toiletbørster

JA TAK

NEJ TAK

• Mælkekartoner
• Yoghurtkartoner
• Juicekartoner
• Karton fra  

kakaomælk
• Madkartoner der 

har indeholdt 
f.eks. kirsebær-
sovs eller fløde

BEMÆRK
Mad- og drik-
kekartoner skal 
ligge løst i behol-
deren. Kartonerne 
skal være tomme 
og skrabet rene. 
Det gør ikke  
noget, at der  
sidder lidt rester. 

• Fyldte kartoner 
(madvarer skal 
tømmes ud af 
kartonen før de 
lægges i behol-
deren)

JA TAK

NEJ TAK

• Aviser, reklamer 
og ugeblade

• Magasiner og 
brochurer

• Kontorpapir og 
kuverter med 
rude

• Bøger

BEMÆRK
Papiret skal 
være rent og 
tørt.  
Papir skal ligge 
løst i beholde-
ren.

• Gavepapir  
(restaffald)

• Papirduge  
(restaffald)

• Servietter og 
køkkenrulle 
(restaffald)

JA TAK

NEJ TAK

• Cornflakes- og 
havregrynspakker

• Bølgepap og 
karton

• Paprør fra køk-
ken- og toiletruller

• Små papkasser - 
foldes og mases 
sammen eller 
rives i mindre 
stykker

• Æggebakker

BEMÆRK
Pappet skal 
være rent og 
tørt, inden det 
lægges løst i 
genbrugs-
beholderen.

• Pizzabakker 
(restaffald)

• Mælke-, juice- 
og yoghurtkar-
toner (mad- og 
drikkekartoner)

JA TAK

NEJ TAK

• Glasflasker fra 
vin, øl og soda-
vand

• Emballage-
glas med låg 
fra rødbeder, 
pulverkaffe og 
syltetøj (tømte 
og skrabede)

• Glasflasker 
fra ketchup og 
dressing (tømte 
og skrabede)

BEMÆRK
Glas skal ligge 
løst i beholderen.
Glasemballage 
skal være tømt 
for indhold og 
skrabet rent. Det 
gør ikke noget, 
at der sidder lidt 
rester.

• Sparepærer 
(farligt affald)

• Glødepærer 
(farligt affald)

• Porcelæn, kera-
mik og ildfaste 
fade (genbrugs-
stationen)

JA TAK

NEJ TAK

• Øl- og soda-
vandsdåser 
(tømte)

• Konserves   dåser 
(tømte og  
skrabede)

• Fyrfadslysholdere
• Alubakker
• Kapsler og låg

BEMÆRK
Metallet skal ligge 
løst i beholderen. 
Metalemballage 
skal være tømt 
for indhold og 
skrabet rent. Det 
gør ikke noget, 
at der sidder lidt 
rester.

• Batterier (farligt 
affald)

• Hårlak, deospray 
og andre spray-
dåser (farligt 
affald)

JA TAK

NEJ TAK

• Batterier (lukket 
klar pose)

• El-pærer (lukket 
klar pose)

• Småt elektronik 
(lukket klar pose)

• Gødningsmidler
• Maling og olie
• Plante- og 

insektgift
• Kosmetik
• Medicin
• Spraydåser
• Små lysstofrør

BEMÆRK
Du skal tilmelde 
dig tømning på 
vores hjemme-
side www.nfs.as
Låget skal 
være lukket ved 
afhentning. 

• Akkumulatorer 
(genbrugsstati-
onen)

• Bilbatterier  
(genbrugs- 
stationen)

• Ubrugt fyrværkeri 
(genbrugs-
stationen)

JA TAK

NEJ TAK

• Blomster
• Blade
• Løst hækafklip
• Græsklip
• Potteplanter 

(uden potte)

BEMÆRK
Haveaffaldet skal 
ligge løst i behol-
deren. Tømning 
af haveaffald er 
tilkøb. Behol-
deren tømmes 
hver 14. dag i 
perioden 1. marts 
til 30. november.

• Jord, sten og 
grus (genbrugs-
stationen)

• Invasive have-
planter eks.: 
Gyldenris 
Bjørneklo 
Rynket rose 
Pileurt (restaffald)



Mere om sortering 
Læs mere på www.nfs.as

Plastikemballager skal være tomme og skrabet rene. Klem eller skrab rester ud, 
inden du lægger emballagen løst i din beholder. Du kan også komme lidt vand 
i emballagen, ryste den og genbruge vandet i den næste emballage, inden du 
hælder vandet ud. Det gør ikke noget, at der sidder lidt rester af f.eks. remoulade i 
plastikflasken, når du lægger den i genbrugsbeholderen.

Hvor ren skal plastikemballagen være?

Du kan aflevere alle typer mad- & drikkekartoner, når bare de er tomme. Rester 
skal presses eller skrabes ud af kartonen, så godt du kan. Du kan også hælde en 
smule vand i kartonen, ryste den og hælde vandet ud, eller genbruge vandet til 
flere kartonemballager. Det gør ikke noget, at der sidder lidt rester.  
Mad- & drikkekartoner skal ligge løst i beholderen, da det bliver sorteret fra plasten 
før det sendes videre til genanvendelse.

Hvor rene skal mad- & drikkekartoner være?

Farligt affald indsamles i de røde kasser 4 gange årligt. Du kan også lægge batte-
rier og elpærer, samt småt elektronik i kassen. Dog skal batterier, elpærer og småt 
elektronik lægges i en lukket klar pose, så vi kan se, hvad poserne indeholder. 
Datoerne for indsamling annonceres i Lokalavisen Nyborg og på vores hjemme- 
side: www.nfs.as 

Man skal aktivt tilmelde sig afhentning af kassen på vores hjemmeside.  
Låget skal være lukket, når kassen bliver sat til afhentning.

Farligt affald

Glas- og metalemballage skal være tømt for indhold og skrabet rene, inden de 
lægges i genbrugsbeholderen. Der må gerne sidde etiketter og låg på emballagen. 
Det gør ikke noget, at der sidder lidt rester.

Det er vigtigt at metal med elektronik, batterier og småt elektronik lægges i den 
røde kasse til farligt affald eller afleveres på genbrugsstationen. 

Hvor rent skal glas og metal være?

Vi udleverer nye grønne poser til madaffald, når de nye beholdere leveres. Der  
udleveres poser til det første års forbrug. Når du skal bruge flere poser, binder du 
en pose på låget af din beholder. Så udleverer renovationsmedarbejderen nye 
ruller ved næste tømning. Husstande med fælles beholdere skal orientere sig ved 
vicevært eller udlejer. Nyborg Forsyning udleverer også de grønne poser på din 
lokale genbrugsstation eller i administrationen på Gasværksvej 2 i Nyborg. Der må 
ikke benyttes andre poser i beholderen.  
Det er ejerens ansvar at holde beholderen ren. Husk at binde knude på posen, 
inden du lægger den i beholderen til madaffald. Få tips til at gøre beholderen ren 
på vores hjemmeside www.nfs.as 

Hvordan får jeg grønne poser til madaffald?

Vi indsamler kun tekstiler, der ikke kan genbruges. Tekstiler vil blive indsamlet i 
poser 4 gange om året, sammen med den røde kasse til farligt affald. Datoerne for 
indsamling annonceres i Lokalavisen Nyborg og på vores hjemmeside: www.nfs.as  
Man skal aktivt tilmelde sig afhentning af tekstiler på vores hjemmeside. Har du tøj 
der kan genbruges, henviser vi til de foreninger der tager imod brugt tøj.
Ordningen for indsamling af tekstiler forventes indført i efteråret 2021.  
Du vil modtage mere information, når ordningen iværksættes.

Kan jeg aflevere tekstiler og tøj der ikke kan genbruges?

Ønsker du at ændre størrelsen af beholder, skal du være opmærksom på, at 
affaldsgebyret ændrer sig.

Du kan se størrelserne og ændre din beholder på www.nfs.as
Bor du til leje, er det ejer af ejendommen som skal ændre beholderstørrelsen.  

Vil du ændre størrelsen af din beholder?

Du kan tilmelde dig vores beskedservice og få en sms eller email dagen før vi 
tømmer. Servicen er gratis. 
Du kan tilmelde dig og finde din tømmekalender på www.nfs.as 

Beholderen til restaffald og madaffald bliver tømt hver 14. dag, dog hver uge i 
månederne juni, juli og august.  
De to genbrugsbeholdere bliver tømt hver 4. uge. 

Vil du modtage en SMS eller email dagen før din beholder bliver tømt?

Du har mulighed for at tilkøbe tømning af en 140 liter grøn beholder til haveaffald. 
Beholderen til haveaffald tømmes hver 14. dag i perioden fra 1. marts til og med 
30. november.  

Ønsker du ikke at tilkøbe ordningen for haveaffald, er du velkommen til at aflevere 
haveaffald på genbrugsstationen eller kompostere dit haveaffald derhjemme. 

Haveaffald - en tilkøbsordning, som du betaler separat for

Har du brug for klistermærker til dit eget sorteringssystem inde i boligen, kan du 
afhente et ark klistermærker på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk 
og hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg. 

Der findes mange kreative sorteringssystemer til brug i boligen, og man kan finde 
god inspiration på internettet.

Sorter derhjemme


