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AFFALDSSORTERING – GENBRUG DIN HVERDAG 

Sådan sorterer du – etage- og flerfamiliehuse 

 

Bestyrelsen har ved henvendelse hos Aalborg Renovation fået udleveret den nye 

brochure ”Genbrug din hverdag” til alle beboerne. Brochuren findes også på 

www.skidt.dk/retænk. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal sortere, findes 

der en smart vejledning på hjemmesiden.  

 

Inde på siden med renovation kommer nedenstående skærmbillede frem, hvor der er 

billeder af de forskellige typer affald, som skal sorteres rigtigt, så det kan genbruges 

til nye produkter – til både gavn for samfund og miljø.  

 

 
 

Hvis der er tvivl om, hvilke ting, man kan smide i fx plast og metal containeren, 

klikker man på ikonet med plast og metal, hvorefter der kun vises eksempler på, 

hvilke ting, der kan smides i den plast og metal containeren. De andre typer af affald 

bliver ”usynlige”, og det gør det nemmere at overskue.  

Det samme gør sig gældende for alle ikonerne. 

 

Begge skærmbilleder viser kun et udsnit af, hvad der reelt er af ting, der kan smides i 

plast og metal containeren. 

 

 
 

 

http://www.skidt.dk/retænk
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I brochuren kan man læse mere om, hvilke ting, man kan smide i de forskellige 

containere og der er beskrevet eksempler på affald. Desuden informerer brochuren fx 

om, hvor snavset affaldet må være, hvordan man håndterer større papkasser, sortering 

af elpærer og forklaringer på, hvad det sorteret affald bliver genbrugt til. 

 

Aalborg Kommunes affaldshåndteringsplan løber fra 2014 – 2025, så der vil 

fremadrettet løbende ske ændringer i ejerforeningens affaldssortering. 

 

Lige nu gælder følgende regler for affaldssortering: 

 

Rækkehusene: Alle containere er placeret ved endegavlen efter nr. 19. 

Plast og metal afleveres i den sorte plast- og metal container. 

Papir og pap afleveres i den røde container. 

Restaffald fra husholdningen afleveres i den almindelige sorte container. 

Elpærer skal afleveres i en frysepose på krogen ved siden af plast og metal 

container. 

Batterier skal afleveres i en frysepose på krogen ved siden af plast og metal 

container eller i den eller i den lille hvide beholder, som er placeret udenpå den store 

blå metal- og småt jerns container på P-pladsen ved campingvognene. 

Minielektronik skal afleveres i en frysepose på krogen ved siden af plast og metal 

container eller i den lille gule beholder, som er placeret udenpå den store grønne glas- 

og flaskecontainer på P-pladsen ved campingvognene. 

 

Vinkelblokken: Alle containere er placeret ved endegavlen efter nr. 29. 

Plast og metal afleveres i den sorte plast- og metal container. 

Papir og pap afleveres i den røde container. 

Restaffald fra husholdningen afleveres i skakten. Det er i alles interesse, at affaldet 

afleveres i lukkede poser. 

Elpærer skal afleveres i en frysepose på krogen ved siden af plast og metal 

container. 

Batterier skal afleveres i en frysepose på krogen ved siden af plast og metal 

container eller i den eller i den lille hvide beholder, som er placeret udenpå den store 

blå metal- og småt jerns container på P-pladsen ved campingvognene. 

Minielektronik skal afleveres i en frysepose på krogen ved siden af plast og metal 

container eller i den lille gule beholder, som er placeret udenpå den store grønne glas- 

og flaskecontainer på P-pladsen ved campingvognene. 

 

Restaffald står beskrevet på side 8 i brochuren. 
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Andre muligheder for affaldssortering: 

Glas og flasker: 

Hele flasker og anden rengjort glasemballage uden kapsler og låg skal afleveres i den 

grønne container på P-pladsen ved Perikumvej, hvor campingvognene er parkeret. 

Knust glas, porcelæn og keramik skal afleveres på genbrugspladsen. Her kan du 

naturligvis også aflevere hele flasker og rengjorte emballageglas. 

 

Batterier kan afleveres både i den lille gule og hvide beholder på de to containere på 

P-pladsen ved campingvognene.  

Mobiltelefoner kan afleveres i den lille gule beholder. 

 

Metal og småt jern: 

Metal og småt jern kan afleveres i den blå container på P-pladsen ved Perikumvej, 

hvor campingvognene er parkeret.  

 

 
 

Haveaffald: 

Haveaffald som planter, grene o. lign. afleveres på affaldspladsen ved Perikumvej. 

 

Det er IKKE tilladt at stille sine kasserede møbler m.m. nede i kældergange, opgange 

eller i sikringsrummene, da det er brændbart materiale. Der opfordres kraftigt til, at 

hver især afleverer sine kasserede ting på genbrugspladsen.  

 

Vær opmærksom på, hvad kommunens Den lille grønne siger: Miljøfarligt affald, 

bygningsaffald, elektronikapparater, køleskabe, frysere m.v. skal køres direkte på 

nærmeste genbrugsplads, dvs. for os Over Kæret. Der er ikke noget, der hedder 

storskrald mere. 
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www.skidt.dk 
 

Bestillerordning 

Har du ikke mulighed for at køre på genbrugspladsen med store ting, som du har kasseret, kan du 

benytte Bestillerordningen. Det er en ordning, hvor den enkelte husstand ved bestilling via det 

elektroniske skema kan få afhentet diverse effekter. Hvad kan jeg få afhentet? 

 Hvad kan jeg få afhentet? 

Du kan max. få afhentet affald ved bestillerordningen 4 gange om året 

 Den enkelte enhed skal være håndterbar for én person, og den må ikke veje mere end 50 kg. 

 Der afhentes maksimalt 3 enheder pr. gang 

 Der afhentes ikke affald i sække og kasser, småt brændbart affald, byggeaffald, haveaffald 

eller farligt affald 

 Du kan kun bestille afhentning for den husstand, du bor i 

 Hvad henter vi? 

 Stort brændbart (fx reol, sofa, og andet kasseret indbo) 

 Stort jern og metal (fx cykler, barnevognsstel mv.) 

 Stort elektronik (fx vaskemaskine, pc’er, fjernsyn mv.) 

 

* markerede felter skal udfyldes  

 

 

Navn: *   
 

Adresse: *  

 

 

Postnr: *   
 

By: *   
 

Telefonnr: *   
 

Mailadresse: *   
 

Bemærkninger:  

 

 

Hvad skal vi hente? 

Vi sender en mail om, hvornår vi afhenter  
 

Hvad skal vi afhente?*  

 

 

Husk kun store ting (max. 50 kg. pr. ting) - og kun 3 ting pr. gang! 

 

http://www.skidt.dk/
http://aalborgforsyning.dk/4925.aspx
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Boligforeninger - større enheder affald 
Afhentning af større enheder affald fra boligselskaber eller boligforeninger 
 

Boligselskaber eller boligforeninger kan få afhentet større enheder af affald fra lejemålet via 

Bestillerordningen. 

Afhentning - sådan gør du 
Ved afhentning skal der være en repræsentant for ejendommen (vicevært el.lign.), som er ansvarlig 

for, at der fra lejemålene kun stilles de enheder frem, der er bestilt afhentning for, og at enhederne 

er sorteret og stillet klar til afhentning. 

Opsigelse 
Aalborg Renovation kan opsige ordningen ved misbrug eller ved ”overforbrug”. 

Det er kun bestyrelsesmedlemmer og vores vicevært, som kan bestille og sørge for afhentning 

af større enheder affald for foreningen. 

http://www.aalborgforsyning.dk/renovation/borger/af-med-affaldet/bestillerordning.aspx

