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NYE BEHOLDERE - NYE VANER
LÆS MERE PÅ WWW.VEJEN.DK/AFFALD2021

I løbet af oktober 
får du en folder med sorteringsvejledning til det genanvendelige affald samt til rest- og madaffald sammen med din nye beholder og køkkenspanden. 

Ordningen træder i kraft den 1. november 2021



DET NYTTER AT SORTERE...
MAD- OG RESTAFFALD
Pr. 1. november 2021 skal alle borgere i Vejen Kommune sortere madaffald fra 
dagrenovation. Når madaffald sorteres fra, reducerer vi mængden af affald til 
forbrænding, og det er godt for miljøet og for klimaet. 

I løbet af oktober får du en ny beholder med to rum til mad- og restaffald.

Bruger du dit madaffald til for eksempel høns eller kompost, så bliv endelig 
ved med det. Du må dog ikke komme andet end madaffald i det lille rum i din 
beholder til mad- og restaffald.

GENANVENDELIGT AFFALD
Du har allerede modtaget beholderen med 
det grønne låg til genanvendeligt affald. 
I sorteringsvejledningen kan du blive 
klogere på, hvor dit affald skal hen.

Madaffald omdannes til biogas, 
der blandt andet bruges til 
mere klimavenlig opvarmning 
af huse og virksomheder, 
til gødning på markerne 
samt til brændstof.

Vidste du AT...



CARDBOARD

KARTON

KARTON

CARTON

PAPER

PAPIER

PAPIER

HÂRTIE

SOFT PLASTIC

WEICHER KUNSTSTOFF

MIĘKKI PASTIK

PLASTIC MOALE



METAL

METALL

METAL

METAL

GLASS

GLAS

SZKŁO

STICLĂ

HARD PLASTIC

HARTPLASTIK

TWARDY PLASTIK

PLASTIC DUR



HUSK IKKE STØRRE
END AT DET KAN VÆRE

I EN 4-LITER KLAR POSE

BATTERIES

BATTERIEN

BATERIE

BATERII

SMALL ELECTRONICS 

KLEINE ELEKTRONIK

MAŁA ELEKTRONIKA

ELECTRONICE MICI

KAN DU LÆGGE I EN POSE 

BATTERIER OG SMÅT ELEKTRONIK

PÅ DIN GENBRUGSBEHOLDER



SKIL DIT AFFALD...
Husk at skille dit affald af selvom det skal i samme  
beholder. Ellers giver det problemer i den videre proces. 

Fyld ikke en plastikpose med plastik, celofan, folie og 
andre former for blød plast. Det skal du bare lægge 
løst i din genbrugsbeholder. 

Når affaldet kommer til modtageranlægget hældes 
det ud på et sorteringsbånd, hvor medarbejdere sor-
terer affaldet manuelt. De frasorterer alt det, der kom-
mer i plastikposer, fordi de ikke kan se, om der er skar-
pe genstande eller andet i posen. 

Emballage i plastik og metal fra f.eks. fødevarer skal 
være tømte og synligt rene som på billede C og D, inden 
du lægger det i din genbrugsbeholder. 

Vidste du AT...



 

 
 

 
 
  

  

  

  

 
 

 
 

 

App Store eller  

i Google Play

HAR DU BRUG FOR
YDERLIGERE INFORMATIONERER DU ALTID VELKOMMEN TILAT KONTAKTE OS

ELLER TLF. 79 96 50 00

PÅ AFFALD@VEJEN.DK

beskedservice
Tilmeld dig vores SMS  
eller e-mail service 
og få besked, 
inden dine 
beholdere tømmes.

APP’en Affaldsportal
Du kan også hente 
APP’en Affaldsportal
og finde svar 
på dine spørgsmål.

MANGE TROR STADIG

AT AFFALDET BLANDES SAMMEN

NÅR BEHOLDEREN TØMMES

OG NÅR DE AFLEVERER AFFALDET

RENOVATIONSBILERNE HAR TO RUM

BLIVER DET FAKTISK SORTERET YDERLIGERE.

en skrøne



2022
Det sker ultimo næste år

•  Antallet af beholdere ændrer sig fra to i 2021 til tre i 2022. 

    Du får en ekstra beholder til at kunne sortere plast (hård og blød) 
samt mad- og drikkekartoner. Plasten bliver flyttet fra genbrugs-
beholderen til den nye beholder, og dermed bliver der mere plads 
til pap og papir samt metal og glas i genbrugsbeholderen med 
det grønne låg. 

•  Derudover får du en miljøkasse til farligt affald f.eks. spraydåser, 
små bøtter maling, neglelak, parfume, batterier, småt elektronik 
og elpærer.
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Du kan få afhentet brugte, slidte tekstiler. 
Nærmere information om ordningen 
følger ultimo 2022.

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3

6600 Vejen

Tlf. 7996 5000
affald@vejen.dk

www.vejen.dk/affald

Med forbehold for ændringer


