Ny affaldsordning
i Faaborg-Midtfyn
Kommune 2022

Guide til din

affaldssortering
i Faaborg-Midtfyn Kommune

Når vi genanvender
mere affald, holder vi
ressourcerne i kredsløb.
På den måde kan vi
skåne miljøet.

TAK, fordi du sorterer!
Faaborg-Midtfyn Kommune indfører ny affaldsordning, så det fremover
bliver lettere at sortere affald direkte ved husstanden.
Ifølge national lovgivning skal Faaborg-Midtfyn Kommune i 2022 genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald. På nuværende tidspunkt genanvender vi 42,7 % af husholdningsaffaldet.
Der skal altså handles for at nå i mål – og det kan vi alle sammen bidrage
til ved at sortere mere affald til genanvendelse og mindre til forbrænding.
Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne leve op til kommende
EU-krav, nationale mål og ikke mindst kommunens egen vision om mere
cirkulær økonomi og en bæredygtig affaldssektor.

Nye beholdere
med to rum

Den nye affaldsordning medfører, at der skal være beholdere til flere affaldstyper ved husstanden. Enfamiliehusstande tilbydes som standard to stk. 240
liters beholdere, som hver især er inddelt i to rum:
1. Restaffald og madaffald
2. Pap/papir og glas/metal
Skillevæggen i beholderen må ikke flyttes.
Derudover skal alle husstande fortsat bruge den beholder, som de har i forvejen.
Den skal bruges til plast samt mad- og drikkekartoner.

Områder med andre affaldsløsninger.

Der findes flere typer beholdere afhængigt af, hvor og hvordan du bor i
Faaborg-Midtfyn Kommune. Beholderne kan altså se forskellige ud, men alle
skal sortere ens – uanset om man har egne beholdere eller hører under en fællesløsning.
Der gælder dog særlige forhold for Faaborg midtby, sommerhusområderne og
øerne. Læs mere på ffv.dk/renovation.

Denne brochure skal hjælpe med at gøre det lettere at sortere dit affald.
Du kan få flere informationer på vores hjemmeside www.ffv.dk.
Tak, fordi du sorterer. Det gør en forskel.

Tømmes
hver 2. uge

Tømmes
hver 4. uge

Tømmes
hver 6. uge

Gør din bolig klar
til mere sortering

Der er mange måder at indrette dit hjem til mere sortering, fx muleposer på en
knage, sorteringskasser i køkkenet, bokse i skabet eller lignende. På den måde
kan du hurtigt skabe faste rutiner for, hvordan du sorterer dit affald. Så bliver
det lettere at smide affaldet i de rigtige beholdere.

Din startpakke

For at hjælpe alle godt i gang med sorteringen inde i boligen leverer vi en
startpakke, som indeholder:
❱ Madaffaldsspand til dit køkken, 7 liter
❱ Grønne poser til dit madaffald (ca. et års forbrug)
❱ Sorteringsguide
❱ Klistermærker til din indendørs sortering
❱ Klistermærke til den gamle beholder
❱ Rød miljøkasse til farligt affald, 21 liter

Afhentning af farligt affald er en tilmeldingsordning.
Tømmes hver 26. uge.

Fem gode vaner
1.
2.
3.
4.
5.

Indret dit hjem, så du nemt kan sortere affaldet, hvor det opstår.
Du kan bruge de vedlagte klistermærker til beholderne inde i huset.
Klem og fold papkasse, kartoner og dåser, så de fylder mindre.
Tøm og skyl emballagen for indhold. Skrab glas, metal og plast rent.
Skyl det ved behov.
Bind en god knude på poserne til mad- og restaffald. Så undgår du en
snavset og ulækker beholder.
Læg det genanvendelige affald løst i beholderen. Glas, metal, pap,
papir, plast samt mad- og drikkekartoner lægges altid løst i
beholderen uden pose.

Skal du bruge nye poser?

Når du skal bruge nye grønne poser, så kan du binde en tom pose om håndtaget
på din affaldsbeholder. Så leverer din skraldemand nye til dig.
Bor du i en ejendom, hvor I har en fælles affaldsløsning, skal du spørge din vicevært, hvordan I får nye poser.

Vælg den beholder, du har behov for

Viser det sig, at der er behov for en anden størrelse, efter du har taget beholderne i brug, kan du i perioden maj og juni gebyrfrit skifte størrelse.
Ændringer af beholderantal og beholdertype sker ved henvendelse til FFV Renovation eller via Borger.dk.

Ekstra meget restaffald?

Har du i en periode ekstra restaffald, kan du købe et affaldsmærke på vores
genbrugsstationer. Sæt mærket fast på en klar sæk og placer den ved siden af
beholderen — så tager vi den med, når vi henter din mad- og restaffald.
Hvis du har permanent ekstra restaffald, fx som dagplejer eller ved stomi, så er
der mulighed for at tilkøbe en ekstra beholder. Kontakt vores kundeservice for
at høre nærmere.

Har du spørgsmål?
Du kan finde svar på de fleste spørgsmål omkring sortering af dit affald,
beholdere eller tømning på ffv.dk/renovation. Har du andre spørgsmål eller
brug for hjælp, så kontakt vores kundeservice på ffv@ffv.dk.
Læs mere om placering af dine beholder og adgangsforhold i Regulativ for
husholdningsaffald på ffv.dk/Renovation.
Husk at sætte din beholder frem kl. 5
på tømmedagen eller gerne dagen før.

Du kan finde din
tømningskalender på
ffv.dk/selvbetjening

Ja tak

Ja tak
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱

Ris, pasta og ost
Grøntsager og frugt, rå, kogte og skrællede
Kaffefiltre og teposer
Fisk, kød, pålæg og ben
Skaller fra æg og nødder
Sovs og fedt
Vidste du, at madaffald
Brød og kager

omdannes til biogas
Nej tak
❱
❱
❱
❱
❱

Emballage
Vatpinde, bleer og servietter
Aske og cigaretskoddet
Jord og haveaffald
Kattegrus

❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱

Pizzabakker og chipsposer
Snavset papir og pap
Plastfolie, der ikke kan rengøres, fx tandpastatuber
Dyrestrøgelse, kattegrus og hundeposer (skal pakkes ind)
Bleer og hygiejneprodukter
Støvsugerposer
Filter- og cigaretskodder
Vidste du, at restaffald
Sod og aske (skal pakkes ind)

bliver brændt? Varmen

og grøn energi, der kan
Nej tak

bruges som brændstof
eller til produktion af el
og varme?

Madaffald kommes i de grønne plastposer – husk knude!

❱
❱
❱
❱

Genanvendeligt affald
Batterier og farligt affald
Elektronik og elpærer
Sten

fra ilden udnyttes til
el og varme.

Restaffald kommes i almindelige affaldsposer – husk knude!

Ja tak

Ja tak
❱
❱
❱
❱
❱
❱

❱ Drikkeglas og vinglas
❱ Flasker, fx vin eller dressing
❱ Emballageglas, fx fra syltetøj

Nej tak
❱
❱
❱
❱

Akvarier
Elpærer
Keramik og ildfaste fade
Vinduesglas og spejle

Øl- og sodavandsdåser
Konservesdåser
Alukapsler fra fyrfadslys og alubakker
Metallåg og -kapsler
Køkkengrej og værktøj (ikke elektronisk)
Søm og skruer

Vidste du, at en flaske eller
et syltetøjsglas kan smeltes
om til nye glas og flasker
efter sortering? Faktisk kan
89% blive genanvendt til

Det skal være tømt for indhold, men
behøver ikke at være helt rent.
Lægges direkte i beholderen med låg på
– nej tak til poser og anden indpakning, også ved glasskår!

nyt glas.

Nej tak
❱ Elektronik
❱ Farligt affald, fx spraydåser
Det skal være tømt for indhold, men
behøver ikke at være helt rent.
Lægges direkte i beholderen – nej tak til
poser og anden indpakning.

Vidste du, at metal fra
makreldåser kan smeltes
om til nye produkter som
cykler, gryder og nye
dåser?

Ja tak

Ja tak
❱
❱
❱
❱

❱ Papemballage og bølgepap
❱ Kartonemballage, fx fra morgenmadsprodukter
❱ Køkken- og toiletruller

Nej tak
❱
❱
❱
❱

Vådt og beskidt pap
Pizzabakker
Mælke- og juicekartoner
Stort pap fra møbler og ligenende

Vidste du, at både pap og

Vidste du, at der bruges

Nej tak

75 m3 vand til at fremstille
et ton nyt pap, men kun
15 m3 vand til at fremstille

Pap skal være rent, tørt og uden madrester.
Lægges direkte i beholderen – nej tak til poser
og anden indpakning. Større mængder pap skal
afleveres på genbrugspladsen.

samme mængde
genbrugspap?

Aviser og reklamer
Ugeblade og brochurer
Tegnepapir og rudekuverter
Æggebakker

❱
❱
❱
❱

papir genanvendes til nyt
papir og æggebakker igen og

Gavepapir, plastbelagt papir
igen. Det bliver skilt ad inden
Vådt og beskidt papir
Bøger
genanvendelse.
Papirduge, servietter og køkkenrulle.

Papiraffald skal være rent, tørt og uden
madrester. Lægges direkte i beholderen
– nej tak til poser og anden indpakning.

Ja tak

Ja tak
❱
❱
❱
❱

❱
❱
❱
❱
❱

Plastposer og -folie
Emballage fra frugt, grønt, slik og madvarer
Plast æggebakker
Plastdunke og -flasker, fx shampooflasker

Nej tak
❱
❱
❱
❱

Chipsposer
PVC, fx flexrør eller pools.
Flamingo og skumplast.
Plast fra rengøringsmidler med
faresymbol, fx lampeolie og klorin.

Nej tak

Vidste du, at hver gang vi
genanvender et kg plast i
stedet for at producere ny
af olie, sparer vi klimaet

Plastemballageaffald skal være tømt for
indhold og rent. Lægges direkte i beholderen
– nej tak til poser og anden indpakning.

for 1,5 kg CO2?

Mælke- og yoghurtkartoner
Kartoner fra drikke, fx juice, kakao
Kartoner fra mad, fx flåede tomater og lignende.
To-Go krus, fx kaffe- og tekrus.
Sodavandsbægre, fx fra fastfood.

❱
❱
❱
❱

Pizza bakker
Pap og papir
Chipsposer
Plastemballage med faremærker

Vidste du, at papirfibrene
i mad- og drikkekartonen
kan genanvendes op til syv
gange? Det kan bl.a. blive

Mad- og drikkekartoner skal være tømt for
indhold og rene. Lægges direkte i beholderen
– nej tak til poser og anden indpakning.

til nye papirprodukter.
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Hvad med tekstil?

Indsamlingen af tekstil er udsat til tidligst 2023. Det
gælder alle former for tekstiler og sko.
Derfor skal det stadig afleveres i pose på din
genbrugsstation. Tekstiler, der kan genbruges,
doneres til humanitære organisationer.

Brug din genbrugsstation

På din genbrugsstation kan du aflevere alle typer sorteret affald fra din private
husstand undtagen mad- og restaffald.
Brug genbrugsstationen, når du har ekstra meget affald eller store mængder,
der ikke kan være i dine beholdere, fx store papkasser eller større mængder
farligt affald.

Ja tak
❱
❱
❱
❱
❱
❱
❱

Batterier og småt elektronik, fx legetøj og controllere
Elpærer
Kosmetik
Insekt- og plantegifte
Olie- og kemikalierester
Lak, lim, maling og fugemasse
Trykflasker og spraydåser.

Vidste du, at neglelak, lim,
Nej tak
❱
❱
❱
❱

Plastemballage uden faresymbol.
Ammunition og fyrværkeri.
Medicinrester og kanyler (apoteket).
Støvsugerposer, kattegrus og aske.

hårlak, flødeskum på dåse
og visse rengøringsmidler
faktisk er farligt affald?

Smides i den røde kasse, helst i originalemballagen.
Afhentning af farligt affald er en tilmeldingsordning.

Affald, som genanvendes i stedet for at blive brændt, bliver til nye ting. Vi skal
begynde at tænke affald som en ressource — det har faktisk værdi for os som
samfund, og vi undgår at slide unødigt på naturen.

Der er forskel

På genbrugsstationerne skal du stadig sortere de forskellige affaldstyper hver
for sig, fx hård og blød plast. Orienter dig på vores hjemmeside under genbrugsstationer, hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer.
Enkelte affaldstyper blandes sammen i beholderne
ved husstanden, fx glas og metal, men det
sorteres efterfølgende.

For god til at smide ud

Har du overvejet, at andre måske kan
få glæde af det, som du er ved at smide
ud? Så sæt det ind i vores genbrugshuse
på genbrugsstationerne.
Genbrug gavner miljøet — tak!

Brobyværk

Faaborg

Årslev

Ringe

Sandager

SMS Service
Få en SMS dagen før
din tømning. Tilmeld dig på
ffv.dk/selvbetjening
Det er gratis.

Tak, fordi du sorterer!
Det gør en forskel.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os.
FFV Energi & Miljø A/S

T: 62 61 16 66

Korsvangen 6A

E: ffv@ffv.dk

5750 Ringe

www.ffv.dk

