
AFFALDSSORTERING  
I KOLONIHAVER 2022

– TIL DIG SOM EJER KOLONIHAVE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE
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Kære kolonihaveejer 

Det er af Folketinget besluttet, at affaldssektoren fra 2030 skal være 
klimaneutral, og at vi i Danmark i langt større omfang end tidligere skal 
genanvende vores affald. 

Som kolonihaveejer kan du bidrage til at mere affald bliver genanvendt 
ved at sortere dit husholdningsaffald i mad- og restaffald. 

Måske er du vant til at sortere dit husholdningsaffald i mad- og rest i din 
private bolig. Er det nyt for dig at sortere affald, eller har du brug for et 
opslagsværk til kolonihavehuset, kan du i denne pjece finde informatio-
ner om affaldssorteringen samt en sorteringsvejledning.

Fra nytår 2023 skal sorteringen ske i endnu flere affaldstyper. Du vil få 
nærmere information om dette senere på året.

Med venlig hilsen  
Frederikshavn Affald A/S

AFFALDSSORTERING I KOLONIHAVER
– TIL GAVN FOR MILJØ OG KLIMA

HER ER ANDERS 

Anders elsker affald, og han er vores talsmand for affaldssortering. 
Han vil hjælpe os alle med at sortere korrekt. Anders er inspireret af vores egne 
dygtige og engagerede skraldemænd, som hver dag sørger for, at affaldet 
ender det rigtige sted.

Sammen kan vi hjælpe hinanden med at sikre, at affaldet bliver behandlet 
bæredygtigt.
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DE TO TYPER AFFALD ER ALTID ADSKILT 

Du skal sortere madaffald og re-
staffald og anbringe det i hver sin 
affaldsspand inde i kolonihavehuset.

Du kan anvende alle typer af plastik-
poser til affaldet, men det er vigtigt, 
at binde knude på posen, så madre-
sterne ikke flyder ud i affaldsbehol-
deren. Det er din kolonihaveforening, 
som beslutter, hvilken beholderløs-
ning, I benytter i kolonihaveområdet.

Affaldsbeholderne i kolonihaveområ-
derne kan være enten enkeltkamre-
de eller todelte. Der skal være et rum 
til hver type affald. Vores skraldebiler 
har tilsvarende to rum, så madaffal-
det og restaffaldet hele tiden holdes 
adskilt. 

Papir og glas skal du aflevere i kuber 
opstillet i kolonihaveområdet eller på 
genbrugspladserne.

Husk at binde en knude 
på skraldeposen. 

Så undgår du, at dit 
madaffald flyder ud.
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HVAD SKER DER MED AFFALDET?

FAKTA  
I 2020 blev der produceret 

mere end 500.000 m3 

gas af madaffald i 
Frederikshavn Kommune 
Dette styrkes af den kom-

mende sortering af madaffald 
fra kolonihaver.

 

Dit affald er fyldt med energi, der kan genanvendes. 

MADAFFALD 
 
Madaffald er den organiske del af din dagrenovation. Når madaffaldet er ind-
samlet, kører vi det til et anlæg i Frederikshavn. Her indvindes affaldet til en 
biopulp, som bliver omdannet til den miljørigtige biogas. Gassen benyttes i 
varmeproduktion og til el og brændstof. Restproduktet bruges som gødning på 
landbrugsmarkerne. 

RESTAFFALD
 
Det indsamlede restaffald brænder vi på vores forbrændingsanlæg og udnytter 
energien i affaldet til el og fjernvarme.
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AFFALDSSORTERINGSGUIDE

HVAD ER MADAFFALD?

Eksempler: 

• Brød

• Fisk

• Fjerkræ

• Kød

• Frugt og grøntsager

• Ost

• Pasta

• Kartoffelskræller

• Kaffegrums og thefiltre

• Æg og æggeskaller

HVAD ER RESTAFFALD?

Eksempler: 

• Aluminiumsbakker

• Kødbakker

• Bleer

• Cremetuber

• Engangsvaskeklude

• Fyrfadslys og stearinlys

• Mælke- og juicekartoner

• Vat og vatpinde

• Vådservietter

• Støvsugerposer

• Tandpastatuber

• Paptallerkner og plastbestik

RESTAFFALDRESTAFFALD
RESIDUAL WASTE

RESTMÜLL

MADAFFALD
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Frederikshavn Forsyning A/S  
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf.: 9829 9000

forsyningen@forsyningen.dk  
www.forsyningen.dk

1 udgave 2022


