
Mere genbrug i din hverdag

Affaldssortering
Introduktion til ny affaldsordning  

i Nyborg Kommune



Det bliver fremover nemmere at sortere 
affald til genanvendelse direkte ved  
husstanden. 

Nyborg Kommune indfører ny affaldsord-
ning. Det betyder, at du vil modtage nye 
affaldsbeholdere, og at du skal sortere dit 
affald på en ny måde, i tre beholdere:

Beholder 1: Restaffald  
  Madaffald

Beholder 2: Plast 
  Mad- og drikkekartoner

Beholder 3: Papir og småt pap 
  Glas og metal

Rød kasse:  Farligt affald

Tekstiler vil blive indsamlet i poser. Opstart 
af indsamling af tekstiler forventes indført  
i efteråret 2021. Du vil modtage mere  
information, når ordningen iværksættes.

Den nye affaldssortering gælder alle  
husstande i Nyborg Kommune, herunder 
boligforeninger, institutioner, landbrug og 
erhverv. Sommerhuse er også omfattet af 
den nye affaldsordning. 

Vi skal mindske miljø- og klimabelastningen 
ved at øge genanvendelsen af affaldet. 

I 2020 genanvendte vi i Nyborg Kommune 
48% af husholdningsaffaldet. Vi har brug 

for din hjælp til at sortere mere, så vi kan 
spare på ressourcerne og passe på miljøet.

Udrulning af den nye affaldsordning kommer 
til at foregå etapevis i hele kommunen. 
Den enkelte husstand vil modtage informa-
tion direkte via eBoks, inden vi påbegynder 
udrulning i dit distrikt. Her vil du få mere at 
vide om dine affaldsbeholdere og sortering 
af affald i din husstand. 

Med den nye affaldsordning forventer vi at 
kunne leve op til kommende EU-krav,  
nationale mål og ikke mindst kommunens 
egen vision om omstilling til en mere cirkulær 
økonomi og en klimaneutral affaldssektor.

Denne brochure skal hjælpe dig med at 
gøre det lettere at sortere dit affald. Du kan 
få flere informationer på vores hjemmeside  
www.nfs.as 

God sorteringslyst!

Venlig hilsen Nyborg Forsyning

Nu får du mere genbrug i 
din hverdag

Vil du vide mere om sortering? 
Se mere på www.nfs.as
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I den nye affaldsordning er beholderne  
udstyret med piktogrammer, der viser  
affaldstypen og en sorteringsvejledning på 
låget, så det er let at sortere affaldet. 

Der findes flere typer af beholdere, og  
uanset hvilken type beholder man har, skal 
alle fremover sortere ens i hele kommunen.  
Herunder ses et eksempel på 240 liter  
beholder med 2 rum. Plast og mad- og drikke- 
kartoner indsamles i beholder med 1 rum.

Introduktion til den nye ordning

Du kan se de nye beholdere på genbrugsstationen 
Skal du se størrelsen på beholderne i virkeligheden, kan du se dem på din nærmeste  
genbrugsstation i Nyborg, Ullerslev eller Ørbæk.  
Se åbningstiderne for genbrugsstationen på www.nfs.as

Restaffald 
Madaffald

Plast 
Mad- og drikkekartoner

De nye renovationsbiler har 2 
rum, så affaldet holdes adskilt. 

Restaffald Madaffald Papir
Småt pap 

Glas  
Metal

Overfladespændingen 
på de nye beholdere kan 
gøre, at der løber regn-
vand fra låget ned i  
beholderen. Dette går  
over efter et stykke tid. 

*

Papir og småt pap 
Glas og metal

Plast Mad- og 
drikkekartoner

SMÅT PAP
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Metal smeltes om til nye
produkter som cykler, 

gryder og dåser. 

!!! Ikke i poser.
•  Øl- og sodavandsdåser (tømte)
•  Konservesdåser (tømte og skrabede)
•  Fyrfadslysholdere
• Kapsler og låg
•  Alubakker (tømte og skrabede)

JA TAK:

VEND HÅNDTAGET UDAD VED TØMNING.

Ja tak
•  Øl- og sodavandsdåser (tømte)
•  Konservesdåser (tømte og skrabede)
•  Fyrfadslysholdere
•  Alubakker
•   Kapsler og låg 

Ikke i poser – metallet skal ligge løst  
i beholderen.

Nej tak
•   Batterier (skal i den røde kasse  

til farligt affald)
•   Hårlak, deospray og andre  

spraydåser (skal i farligt affald)

Hvor rent skal det være?
Metalemballage skal være tømt for  
indhold og skrabet rent, inden det  
lægges i genbrugsbeholderen. 

Genbrugsfakta
Metal fra tomatdåser og 

drikkedåser kan smeltes om til nye 
produkter som cykler, gryder og 
dåser.

Miljøfakta
Vi er globalt ved at løbe tør 

for mange metaller - derfor er det vigtigt 
at genanvende dem. Derudover spares 
der 11 kilo CO2 for hvert kg aluminium, 
der genanvendes. 

Gode råd
Få det sidste ud af 

tomatdåsen ved at putte lidt 
vand i, og hæld det hele i  
kødsovsen. Så er dåsen ren, 
og der er ikke madspild. 

METAL

GODE
RÅD
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•  Glasflasker fra vin, øl og sodavand
•  Emballageglas med låg fra rødbeder, pulverkaffe  

og syltetøj (tømte og skrabede)
•  Glasflasker fra ketchup og dressing 

(tømte)

JA TAK:

VEND HÅNDTAGET UDAD VED TØMNING.

Glas smeltes om igen  
og igen til nye vinflasker,  

ølflasker, marmeladeglas osv.   

!!! Ikke i poser.

Ja tak
•   Glasflasker fra vin, øl og sodavand
•    Emballageglas med låg fra rødbeder, 

pulverkaffe og syltetøj (tømte og  
skrabede)

 •   Glasflasker fra ketchup og dressing  
 (tømte og skrabede)

Ikke i poser – glasset skal ligge løst  
i beholderen.

Nej tak
•  Sparepærer (skal i farligt affald)
•  Glødepærer (skal i farligt affald)
•   Porcelæn, keramik og ildfaste fade 

 (skal på genbrugsstationen)

Hvor rent skal det være?
Glasemballage skal være tømt for  
indhold og skrabet rent, inden det  
lægges i genbrugsbeholderen.

GLAS

 Genbrugsfakta
Et syltetøjsglas og en  

vinflaske kan smeltes om til nye glas 
og flasker. I processen går en lille 
smule glas tabt, men 89 % bliver 
til nyt glas.

Miljøfakta
Man bruger 15 % mindre 

energi ved at genanvende glas frem for 
at producere af nye råstoffer.

Gode råd
Du må gerne 

lade metallåg sidde på  
flasker og emballageglas.

GODE
RÅD
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•   Aviser, reklamer, ugeblade 
• Magasiner og brochurer
•  Kontorpapirer og kuverter med rude
• Telefonbøger

JA TAK:

Papir bruges igen  
og igen til nyt papir, pap,  

æggebakker osv.

VEND HÅNDTAGET UDAD VED TØMNING.

!!! Ikke i poser.

Ja tak
•    Aviser, reklamer og ugeblade
•  Magasiner og brochurer 
 •  Kontorpapir og kuverter med rude
•  Telefonbøger

Ikke i poser – papiret skal ligge løst  
i beholderen.

Nej tak
•  Gavepapir (skal i restaffald)
•  Papirduge (skal i restaffald)
•   Servietter og køkkenrulle  

 (skal i restaffald)

Hvor rent skal det være?
Papiret skal være rent og tørt, inden  
det lægges i genbrugsbeholderen. 

Genbrugsfakta
Papir er lavet af cellu- 

losefibre fra træ. Fibrene kan  
genanvendes til nyt papir, pap  
og æggebakker igen og igen. 

Miljøfakta
Ved produktion af genbrugs-

papir bruges typisk kun 30 gram træ til 
1 kilo papir. Når man fremstiller 1 kilo 
helt nyt papir,  bruges der cirka 2 kilo 
træ.

Gode råd
Hvis du får blade 

og magasiner i en plast- 
pose, skal posen af, før  
du lægger papiret i 
genbrugsbeholderen.

PAPIR

GODE
RÅD
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•  Cornflakes- og havregrynspakker samt andet karton
• Bølgepap
• Paprør fra køkken- og toiletruller
• Små papkasser
• Æggebakker

JA TAK:

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

SMÅT PAP

VEND HÅNDTAGET UDAD VED TØMNING.

Pap bruges igen og igen til 
nyt pap, æggebakker osv.   

!!! Ikke i poser.

Ja tak
• Cornflakes- og havregrynspakker 
•  Bølgepap og karton
•  Paprør fra køkken- og toiletruller
•   Små papkasser - foldes og mases 

sammen eller rives i mindre stykker
•  Æggebakker

Ikke i poser – pappet skal ligge løst  
i beholderen.

Nej tak
•  Pizzabakker (skal i restaffald)
•   Mælke, juice- og yoghurtkartoner   

 (skal i mad- og drikkekartoner)

Hvor rent skal det være?
Pappet skal være rent og tørt, inden 
det lægges i genbrugsbeholderen. 

Genbrugsfakta
Ligesom papir er pap lavet af 

cellulosefibre fra træ. Fibrene kan  
genbruges til nyt papir, pap og  
æggebakker igen og igen. 

Miljøfakta
Der bruges 75 m3 vand til at 

fremstille et ton nyt pap – men kun  
15 m3 vand til at fremstille samme  
mængde genbrugspap.

Gode råd
Små pap-

kasser foldes og mases 
sammen – eller rives i 
mindre stykker.  
Større papkasser 
skal afleveres 
på genbrugs-
stationen.

SMÅT PAP

GODE
RÅD
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• Ris, pasta og ost
•  Grøntsager og frugt - rå, kogte og skræller
•  Teblade, kaffegrums (også med filtre og poser)
• Fisk, kød, pålæg og ben
• Brød og kager
• Sovs og fedt

JA TAK:

VEND HÅNDTAGET UDAD VED TØMNING.

Madaffald omdannes til  
biogas, som bruges til 

produktion af el, varme  
eller brændstof.

!!! Bind en solid knude på 
posen med madaffald.

Ja tak
•  Ris, pasta og ost
 •    Grøntsager og frugt – rå, kogte og skræller
 •   Teblade, kaffegrums 
 (også med filtre og poser)
•   Fisk, kød, pålæg og ben
•  Brød og kager
•  Sovs og fedt

Lægges i poser i beholderen. 
Husk knude på posen.

Nej tak
•  Emballage
•  Køkkenrulle (skal i restaffald)
•   Potteplanter (skal på genbrugsstationen)

De grønne poser udleveres af renovations-
medarbejderen, når du binder en pose på 
låget af din beholder. Nyborg Forsyning 
udleverer også de grønne poser på din 
lokale genbrugsstation eller i administra- 
tionen på Gasværksvej 2 i Nyborg.

Genbrugsfakta
Madaffald omdannes 

til biogas, der kan bruges som 
brændstof eller til produktion 
af el og varme. 

Miljøfakta
Madaffald skal lægges i de 

grønne poser i beholderen. Andre 
poser må ikke benyttes. Husk at binde 
knude på posen. Poserne bliver  
frasorteret på sorteringsanlægget.

Gode råd
 Du kan bruge 

dine madrester og und-
gå madspild. Grønt-
sager og frugter kan 
fryses ned og bruges 
senere, og rester kan 
bruges som pålæg.

MADAFFALD

GODE
RÅD
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RESTAFFALD

Ja tak
•    Pizzabakker
•  Snavset papir og snavset plast
•  Støvsugerposer
•  Bleer
• Gavebånd
•   Andet emballage, som ikke kan 

skrabes rent

Lægges i poser i beholderen.  
Husk knude på posen.

Nej tak
•  Genanvendeligt affald
•  Farligt affald

Genbrugsfakta
Restaffald brændes. Varmen 

fra ilden udnyttes dels til el og dels til 
varme, som via netværket af rør og  
ledninger føres tilbage til hushold- 
ningerne.

Miljøfakta
Sørg for at sortere så meget 

affald fra til genanvendelse som muligt, 
inden resten smides ud til restaffald.

Gode råd
Vil du vide hvornår  

vi tømmer dine affaldsbe- 
holdere? Tilmeld dig 
vores sms-service  
eller print din tømme- 
kalender på  
www.nfs.as.

GODE
RÅD
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MAD- & DRIKKE-
KARTONER

PLAST

Ja tak
•  Skyllede kød- og pålægsbakker 
•  Plastikbakker 
•  Plastdåser
•  Plastlåg 
•  Plastflasker og -dunke 
•  Emballager af plastik
•  Blød og hård plastik  
•  Plastikposer 
•  Bobleplast

Ikke i poser – plast samt mad- og drikke- 
kartoner skal ligge løst i beholderen.

Nej tak (skal afleveres på genbrugsstationen)
•   Hård plast med PVC f.eks.  

byggematerialer, tagrender og rør
•   Blød plast med PVC som gummistøvler, 

regntøj, badebolde og luftmadrasser
•  Flamingo
•   Snore, bånd og strimler af plast
•  Toiletbørster

Genbrugsfakta
Både blød og hård plast samt 

mad- og drikkekartoner skal i samme rum 
i din genbrugsbeholder. Plast og kartoner 
bliver kørt til et sorteringsanlæg, hvor 
mad- og drikkekartonerne bliver sorteret 
fra.

Miljøfakta
Plasten bliver sorteret og 

vasket. Den sorterede plast bliver  
varmet op og formet til små stykker  
granulat. Plastgranulatet bliver brugt  
til at fremstille nye produkter.

Gode råd
Plastikemballager skal være 

tomme og skrabet rene. Det gør ikke  
noget, at der sidder rester af f.eks.  
remoulade i plastikflasken, når du  
afleverer den i beholderen.

GODE
RÅD
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MAD- & DRIKKE-
KARTONER

Ja tak
•    Mælkekartoner
•    Yoghurtkartoner
•    Juicekartoner 
•    Karton fra kakaomælk
•     Madkartoner der har indeholdt f.eks. 

kirsebærsovs eller fløde

Ikke i poser – mad- og drikkekartoner 
samt plast skal ligge løst i beholderen.

Nej tak
•  Fyldte kartoner (madvarer skal  

tømmes ud af kartonen før de  
lægges i beholderen)

Genbrugsfakta
På genanvendelsesanlægget 

bliver kartonerne kørt gennem en  
vaskecentrifuge, hvor den udvendige 
og indvendige plastfolie bliver adskilt 
fra papiret. Papirfibrene bliver gen-
anvendt i nye produkter af papir.

Miljøfakta
Vi blander plast og mad- og 

drikkekartoner i samme beholder hos 
dig, men vi sorterer dem igen på et 
centralt sorteringsanlæg for at spare på 
transporten.

Gode råd
Du kan aflevere alle 

typer mad- og drikkekartoner, 
bare de er helt tomme. Der 
må dog stadig gerne være 
lidt rester af f.eks. yoghurt.

GODE
RÅD
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FARLIGT AFFALD

Ja tak
•  Batterier (i lukket klar pose) 
•  Gødningsmidler
•  Maling 
•  Plante- og insektgift
•  El-pærer (i lukket klar pose) 
•  Kosmetik
•   Medicin (kan også afleveres  

på apoteket)
•  Spraydåser
•  Små lysstofrør
•  Olie 
•  Syre og base
•   Småt elektronik (i lukket klar pose, der 

har en størrelse på maksimalt 4 liter)

Nej tak (skal afleveres på genbrugsstationen)
•   Akkumulatorer
•   Bilbatterier 
•   Ubrugt fyrværkeri

Genbrugsfakta
Når du afleverer farligt affald  

i den røde kasse, bliver det sorteret  
og håndteret korrekt, og de vigtige 
råstoffer bliver genanvendt. 

Miljøfakta
Batterier, elpærer, kemikalier 

og elektronik skader miljøet, hvis det 
havner i dit restaffald. 

Gode råd
Den røde kasse tømmes ved 

tilmelding til husstandsindsamling 4 
gange om året. Vi annoncerer datoerne 
på vores hjemmeside www.nfs.as og i 
Lokalavisen Nyborg. Bemærk at låget 
skal være lukket, når kassen bliver sat 
til afhentning. Ubrugt fyrværkeri skal 
afleveres direkte på genbrugsstationen. 

GODE
RÅD
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HAVEAFFALD

Ja tak
•    Blomster
•    Blade 
•    Løst hækafklip
•    Græsklip
•    Potteplanter (uden potte)

Ikke i poser – haveaffaldet skal ligge 
løst i beholderen.

Nej tak
•    Jord, sten og grus
•    Invasive haveplanter som:
 Pileurt
 Bjørneklo
 Gyldenris
 Rynket rose

Genbrugsfakta
Det indsamlede haveaffald 

komposteres og bliver til ny muld, der 
kan købes på genbrugsstationen.

Miljøfakta
Beholderen til haveaffald  

tømmes hver 14. dag i perioden fra 
1. marts til 30. november.

Gode råd
Ønsker du ikke at  

tilkøbe ordningen for have- 
affald, er du velkommen 
til at aflevere haveaffaldet 
på genbrugsstationen 
eller kompostere dit 
haveaffald derhjemme. 

GODE
RÅD
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Vi ønsker, at sortering af affald bliver en 
naturlig del af din hverdag. Sammen skaber 
vi et bedre miljø for de næste generationer 
med sortering af affald, genbrug og genan-
vendelse. Med den nye affaldsordning henter 
vi dit sorterede affald lige ved døren, men du 
er selvfølgelig altid velkommen på din lokale 
genbrugsstation.

Standardløsning
Alle husejere vil som udgangspunkt få en 
standardløsning, som består af tre  
affaldsbeholdere:

•   En 2-delt beholder til restaffald i det ene 
rum og madaffald i det andet rum. 

•   En 2-delt genbrugsbeholder til papir og 
småt pap i det ene rum og til glas og metal 
i det andet rum. 

•   En genbrugsbeholder med 1 rum til plast og 
mad- og drikkekartoner. 

Derudover udleverer Nyborg Forsyning 
madaffaldsposer samt en rød kasse til farligt 
affald. Den røde kasse kan også bruges til 
små batterier og småt elektronik.

Du får mulighed for at tilkøbe tømning af en 
140 liter grøn beholder til haveaffald. Tilmel-
ding til haveaffaldsordningen og evt. køb af 
beholder foretages, når du modtager brev i 
eBoks fra os vedrørende beholdervalg.

Tømning
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. Har du tilmeldt dig tømning af have-
affald, tømmes beholderen hver 14. dag i  
perioden fra 1. marts til og med 30. november. 

Tilmeld beskedservice og få en sms/email,  
dagen før vi tømmer. Tilmeld dig på www.nfs.as. 

Ændringer til standardløsningen?
Du vil modtage et brev direkte via eBoks,  
inden den nye ordning træder i kraft. Ønsker 
du at ændre størrelsen af beholdere, vil du 
beholde en eller flere af dine gamle affalds-
beholdere eller vil du tilmelde dig ordningen 
for haveaffald, vil brevet indeholde et link og 
en kode til dig, som skal bruges til dette. 

Bor du til leje, er det ejer af ejendommen, 
som modtager brevet i eBoks. Det er ejeren, 
som skal forholde sig til, hvilken type beholder 
der skal opstilles. Bemærk at affaldsgebyret 
ændrer sig efter, hvilken beholderstørrelse 
du ønsker. Du finder udvalget af beholder-
størrelser på www.nfs.as 

Sådan overgår din husstand  
til den nye ordning
De nye beholdere leveres på din normale 
tømningsdag. Så snart de nye beholdere er  
ankommet, er du klar til den nye sortering.

Er der knyttet en vicevært til husstanden, 
som stiller beholderne frem på tømmedagen, 
skal du blot være opmærksom på, hvornår 
vi skifter beholderne, så du kan være klar til 
den nye sortering.

Områder med andre affaldsløsninger
Der findes flere typer beholdere, afhængigt 
af hvor og hvordan du bor i Nyborg Kommune. 
Beholderne kan altså se forskellige ud,  
men alle skal sortere ens, og alle beholdere 
bliver markeret med de nationale piktogram-
mer. Piktogrammerne angiver hvilken type 
affald, der skal i den enkelte beholder. 

Mere sortering bliver en del af din hverdag
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Priser i den nye ordning
Priserne forbliver de samme i hele 2021.  
Priserne for 2022 ligger ikke fast endnu,  
men kan ses på www.nfs.as, når de er  
godkendt i byrådet sidst på året.  

Sorteringsguide
Denne sorteringsguide kan du også finde på  

Poserne til madaffald udleveres af Nyborg Forsyning.  
Disse poser skal benyttes i beholderen til madaffald.  
 
Når du er ved at løbe tør for poser, binder du en pose på 
håndtaget af din affaldsbeholder, så leverer renovations- 
medarbejderen nye. Bor du til leje og/eller har fælles  
affaldsbeholdere, så spørg vicevært eller udlejer efter 
nye poser. Det er også muligt at hente grønne poser på 
genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, eller 
hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg. 

For at hjælpe alle godt i gang med sorteringen leverer vi en  
startpakke, der indeholder: 1 års forbrug af poser til madaffald  
og en sorteringsoversigt.
 
Du kan bestille en køkkenspand, når du modtager dit brev i eBoks. 
Hvis du er lejer, skal du henvende dig til din vicevært eller udlejer. 

Har du brug for klistermærker til dit eget sorteringssystem inde i  
boligen, kan du afhente et ark klistermærker på genbrugs- 
stationen eller hos Nyborg Forsyning på Gasværksvej 2 i Nyborg.

For boligejere med egne beholdere leveres startpakken sammen  
med beholderne. Husstande med fælles beholdere, skal orientere  
sig ved vicevært eller udlejer om, hvor startpakker kan afhentes.

Startpakke leveres med beholderne

Sådan får du nye grønne poser

www.nfs.dk 
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2 TOMATDÅSER  
KAN BLIVE TIL

1 RINGEKLOKKE

1 SYLTETØJSGLAS 
KAN BLIVE TIL

1 NYT

1 KG 
GRØNTSAGSAFFALD  

KAN BLIVE TIL 
33 TIMERS LYS

DINGE-LING

Når genbrug bliver  
en del af din hverdag

Læs mere om sortering og den nye renovationsordning på www.nfs.as
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