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DIN INDSATS  
GØR EN FORSKEL
Du kan være sikker på én ting, når du sorterer køk-
kenaffaldet i mad- og restaffald, og når du afleverer 
affald i de rigtige containere på genbrugspladsen: Din 
indsats nytter. Affaldet får nyt liv som blandt andet 
varme, biogas, landbrugsgødning og nye produkter. 

Når du sorterer dit affald, gør du Jorden lidt grøn-
nere. Med FN’s Verdensmål er der i disse år stor op-
mærksomhed på, at vi skal passe meget bedre på 
vores lille planet. Vi skal genbruge mere, og vi skal 
blive bedre til at spare på Jordens knappe ressourcer. 

Her i hæftet kan du læse, hvordan du sorterer dit af-
fald. Vi har i år suppleret med kort information om, 
hvad affaldet bliver til, når du afleverer det på den 
rigtige måde. Glæd dig over, at du bidrager til den 
grønne omstilling, hver gang du rammer den rigtige 
affaldsbeholder eller container. 

Tak fordi du sorterer dit affald.  

Venlig hilsen

Forsyningen
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På genbrugspladserne kan du afle-
vere de fleste typer sorteret affald. 
Tydelig skiltning ved containerne 
gør det nemt at finde den rigtige. 
Er du i tvivl om sorteringen, står 
personalet klar med gode råd og 
vejledning.

Med 13 bemandede genbrugsplad-
ser fordelt i Frederikshavn Kommu-
ne er der aldrig langt til nærmeste 
plads. De største pladser har åbent 
hver dag, mens de mindre pladser 
holder lukket om søndagen.

Nye skilte med landsdækkende, 
ensartede symboler på pladsen 
i Sæby gør det nemt at sortere 
affaldet rigtigt. Skiltene udskiftes 
løbende på de øvrige pladser.

DIN INDSATS NYTTER
Indsamlede flasker, glas og dåser fra kommunens 
bobler samles på genbrugspladsen i Ravnshøj, inden 
de sendes videre til sortering og genanvendelse.

Vi modtager årligt over 10.000 tons 
haveaffald på vores genbrugspladser. 

GENBRUGSPLADSERNE
Genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune er en vigtig brik, når det 
handler om at genanvende affald. Hvert år modtager pladserne store 
mængder sorteret affald – og størstedelen kan genanvendes.
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Haveaffald
Haveaffald knuses og komposte-
res. Herefter kan det bruges til 
jordforbedring på landbrugsmarker 
eller af private borgere, som kan 
hente komposten til brug i haven. 



DIN INDSATS NYTTER
Farvede havemøbler af plast bliver 
genanvendt til blandt andet nye 
plastspande og plastkasser.  
Hvide havemøbler af plast kan vi 
ikke genanvende, fordi de indehol-
der kridt. De skal i containeren til 
brændbart affald. 

DIN INDSATS NYTTER
Hver gang vi indsamler 1 ton papir til genanvendelse, 
svarer det til ca. 14 træer. 
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Pap og papir
I 2019 indsamlede vi i alt 2.748 
tons papir og pap i Frederikshavn 
Kommune:

• 780 ton papir og pap på  
genbrugspladserne

• 303 ton via spejderne i den 
tidligere Sæby Kommune

• 1.665 ton fra de husstande, der 
har en papircontainer

Al ren emballage af pap 
kan genanvendes. Husk at 
fjerne flamingo og plast.

DIN INDSATS NYTTER
Jern og metal sorteres efter type og sendes til 
industrien, hvor det bliver solgt  videre og får nyt liv 
i andre produkter. Jern og metal kan genanvendes 
uendeligt mange gange. 



PLAST ER  
FOR EKSEMPEL
•  plastposer
•  plastsække
•  krympefolie
•  bobleplast

•  farvede havemøbler

•  brødkasser
•  mælkekasser

DIREKTE GENBRUG
Frederikshavn Affald sorterer og returnerer intakte brød- 
og mælkekasser til ejervirksomhederne. Kasserne bliver 
på den måde genbrugt uden nogen form for behand-
ling. Til gavn for miljøet og virksomhedernes økonomi.

PLAST PÅ 
GENBRUGSPLADSEN
Plast er et fremragende materiale, men en udfordring at genanven-
de, fordi det er svært at sortere korrekt. Vi indsamler de typer plast, 
som vi ved, vi kan afsætte til genanvendelse. 

Du kan aflevere en række produkter af plast på genbrugspladserne i 
Sæby, Skagen, Ravnshøj og Frederikshavn. 

Plastfolie som for eksempel plastposer, plastsække, krympefolie og 
bobleplast bliver genanvendt til blandt andet nye affaldssække. 

Bortset fra plastfolie og plastflasker skal du aflevere al øvrig plast i 
containeren til brændbart, så vi kan udnytte energien i affaldet.
Viser det sig, at der bliver et marked for plastaffald, hvor vi kan sikre 
os, at det vil blive genanvendt på miljøforsvarlig vis, vil vi relativt 
hurtigt kunne starte en yderligere sortering af plastprodukter.
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NEJ TAK
•  vinduesglas

•  porcelæn

•  keramik

•  elpærer

•  lysstofrør

JA TAK
•  vinflasker

•  spiritusflasker

•  dressingflasker

•  rødbedeglas

•  syltetøjsglas

•  øldåser

•  sodavandsdåser

•  plastflasker

Husholdningsglas, glasflasker, plastflasker og metaldåser 
uden pant afleverer du på genbrugspladserne eller i de 
flaskebobler, der står centrale steder i kommunen. 
I 2019 er der indsamlet over 1.100 ton 
i Frederikshavn Kommune.

Tag låg og kapsler af og skyl glas  
og flasker, før du afleverer dem.

KUN TIL GENBRUG
Læg kun husholdningsglas, glas-
flasker, metaldåser og plastflasker 
i flaskeboblerne. Tag den tomme 
bærepose med hjem og brug  
den igen eller læg den i  
skraldespanden.
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DIN INDSATS NYTTER
Både glas, dåser og plastflasker egner sig godt til genanvendelse. 
Glas smeltes om til nye glas og flasker. Dåser bliver brugt til nye 
dåser, stegepander eller måske en ny cykel. Plastflasker genan-
vendes, hvis det er muligt, ellers bliver de energiudnyttet. 

GLAS, DÅSER 
OG PLASTFLASKER



JA TAK
•  aviser
•  ugeblade
•  reklamer
•  tidsskrifter
•  magasiner
•  printerpapir
•  kuverter
•  telefonbøger
•  pap
•  karton

NEJ TAK
•  vådt pap og papir
•   pap og papir med 
    madrester
•  aftørringspapir
•  pizzabakker

PAP OG PAPIR I SÆBY
I den tidligere Sæby Kommune samler frivillige 
organisationer pap og papir ind i samarbejde 
med Forsyningen. Indsamlingen foregår  
dels ved fortovsindsamlinger, dels i de  
containere, der står på centrale steder  
i Sæby og omegn.  

Ønsker du en papirbeholder som i  
den øvrige del af kommunen, skal  
du kontakte Kundeservice via mail  
renovation@forsyningen.dk eller  
tlf. 9829 9000.
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DIN INDSATS NYTTER
Når vi genanvender pap og papir, er energiforbruget 
kun det halve sammenlignet med produktionen af nyt 
pap og papir. Pap og papir genanvendes til for eksempel 
bølgepap, avispapir, toiletpapir og ny emballage af pap.

PAP OG PAPIR
Alle husstande i de tidligere Skagen og Frederikshavn 
Kommuner har en container til pap og papir. 

Vi tømmer papircontaineren hver 4. uge. 

Læs mere på www.forsyningen.dk 



ELEKTRONIK
Elektronikaffald indeholder miljøskadelige stoffer. Når 
du sorterer og afleverer affaldet korrekt, sørger vi for, at 
det får den rigtige behandling. 

Du kan aflevere elektronikaffald på genbrugspladserne 
og hos forhandlere, der tager apparaterne retur.

ELEKTRONIK ER 
FOR EKSEMPEL
•  computere
•  radioer
•  fjernsyn
•  dvd-afspillere
•  legetøj med batteri
•  støvsugere
•  hårde hvidevarer
•  mobiltelefoner
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DIN INDSATS NYTTER
Når du afleverer elektronik til genbrug, bliver det skilt ad og sorteret. 
Plast og metal genanvendes og farlige stoffer som fx kviksølv, bly og 
pvc behandles, så de ikke belaster miljøet. 
Gamle mobiltelefoner indeholder bittesmå mængder af guld og 
andre kostbare mineraler. Ved at aflevere dem til genbrug sikrer du, 
at guldet bliver brugt igen.



MILJØFARLIGT AFFALD 
ER FOR EKSEMPEL
•  malingrester
•  spraydåser (alle typer)
•  lim
•  olie
•  terpentin
•  benzin
•  insektgifte
•  ukrudtsmidler
•  syrer og baser
•  batterier
•  termometre
•  kemikalier
•  energisparepærer
•  lysstofrør
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MILJØFARLIGT AFFALD
Miljøfarligt affald kan gøre stor skade på vores 
omgivelser, hvis det havner de forkerte steder. 
Derfor skal du altid aflevere miljøfarligt affald på 
genbrugspladsen. Aflevér så vidt muligt affaldet 
i den originale emballage, så personalet kan se, 
hvordan de skal håndtere affaldet.

Batterier kan du også lægge i en klar plastpose  
på låget af din affaldsbeholder.  
Husk knude på posen.

MEDICIN OG KANYLER
Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø må 
du IKKE aflevere kanyler på genbrugspladsen. 
Medicinrester og kanyler skal du 
aflevere på apotekerne. 

DIN INDSATS NYTTER
Der er vigtigt, at du afleverer dit farlige affald, fordi det 
indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Noget 
af affaldet kan faktisk genanvendes, mens resten be-
handles på Fortum – det tidligere Kommunekemi.
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MADAFFALD
MADAFFALD ER  
FOR EKSEMPEL
•  afskårne blomster
•  brød 
•  fisk
•  fjerkræ
•  frugt
•  gryn
•  grøntsager
•  kage
•  kaffefiltre 
•  kaffegrums
•  kartoffelskræller
•  kartofler
•  kød
•  mad i emballage
•  ost 
•  pasta
•  pålæg
•  ris
•  sovs
•  tebreve
•  tefiltre
•  urter
•  æg
•  æggeskaller

Madaffald er den organiske del af din dagrenovation. 
Når det indsamlede madaffald er sorteret og renset for 
urenheder, afsættes det til biogasanlæg i Nordjylland.
Her bliver madaffaldet omdannet til energi i form af bio-
gas, som kan anvendes til strøm, varme og brændstof. 
Gassen kan desuden opgraderes, så den kan sendes ud 
i naturgasnettet. Restproduktet bliver brugt til gødning 
på landbrugsmarker.

Den frasorterede emballage bliver brændt på forbræn-
dingsanlægget, og energien udnyttes til produktion af 
varme og el.

DIN INDSATS NYTTER
I 2019 indsamlede vi over 4.000 ton madaffald i Frederikshavn 
Kommune. Hvis den mængde biogas udelukkende bruges til 
drift af lastbiler, svarer det til 1,6 mio. km på landevej. En person-
bil af Golftypen vil kunne køre 7,6 mio. km på samme mængde. 



RESTAFFALD
Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har frasorteret 
madaffald, affald til genbrug og miljøfarligt affald. 

Af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø skal støvende affald 
som for eksempel hundehår, aske og støv fra støvsugere altid i 
en pose, inden du lægger det i affaldsbeholderen. 

RESTAFFALD ER 
FOR EKSEMPEL
• aluminiumsbakker
• bleer
• cremetuber
• emballage - tom 
• engangsvaskeklude
• flamingo
• fyrfadslys
• gavebånd
• hundeposer 
• juicekartoner
• kødbakker
• mælkekartoner
• paptallerkener
• plastbestik
• potteplanter
• stanniol
• stearinlys
• stomiposer
• støvsugerposer
• tandpastatuber
• vat
• vatpinde
• vinpropper
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DIN INDSATS NYTTER
Det indsamlede restaffald brænder vi på 
vores forbrændingsanlæg og udnytter 
energien i affaldet til el og fjernvarme.



RESTAFFALD ER 
FOR EKSEMPEL
• aluminiumsbakker
• bleer
• cremetuber
• emballage - tom 
• engangsvaskeklude
• flamingo
• fyrfadslys
• gavebånd
• hundeposer 
• juicekartoner
• kødbakker
• mælkekartoner
• paptallerkener
• plastbestik
• potteplanter
• stanniol
• stearinlys
• stomiposer
• støvsugerposer
• tandpastatuber
• vat
• vatpinde
• vinpropper
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Vi tømmer som udgangspunkt din affaldsbeholder 
hver 14. dag og papirbeholderen hver 4. uge. Har du 
ekstra meget affald efter for eksempel fester og høj-
tider, kan du mod betaling bestille en ekstra tømning 
hos Kundeservice på telefon 98 29 90 00. Du kan 
også bestille en anden størrelse beholder, hvis den 
nuværende ikke passer til mængden af dit affald. 

På Forsyningens hjemmeside er der en række 
muligheder for selvbetjening. Du kan for eksempel 
se, hvornår vi henter dit affald, og du kan give os 
besked, hvis din beholder ikke blev tømt.

Du kan få en sms dagen før, vi tømmer dine affalds-
beholdere. Tilmeld dig på www.forsyningen.dk. 
Når du har tilmeldt dig, får du også besked om 
eventuelle forskydninger i indsamlingsdage i forbin-
delse med helligdage.

AFHENTNING AF AFFALD

Køb en ekstra sæk med mobilen

1 Fyld affaldet i en sæk af plast eller papir

2 Send en sms til 1204 med teksten FA

3 Du modtager en kode, som du sætter på sækken

4 Stil sækken ved siden af affaldsbeholderen

Skraldemanden tager sækken med, når han henter dit 
øvrige affald. Afhentning af en ekstra sæk koster 30 kr., 
som du betaler via din telefonregning.
Du kan også købe en ekstra sæk i Borgerservice, på gen-
brugspladserne i Skagen og Ålbæk og hos Forsyningen, 
Knivholtvej 15 i Frederikshavn. 

Affald i ekstra sække bliver altid kørt til forbrænding.



• Affaldsbeholderne skal stå så tæt på skel 
som muligt 

• Hjulene på beholderne skal vende ud mod 
skraldemanden

• Adgangsvejen skal have et kørefast under-
lag af for eksempel fliser eller asfalt

• Vi anbefaler, at adgangsvejen til beholderne 
er mindst 1 meter bred

Læs mere i ’Regulativ for husholdningsaffald’ 
på www.forsyningen.dk

SÅDAN STILLER DU 
BEHOLDERNE

GØR PLADS TIL 
SKRALDEBILEN
Beskær træer og buske på din grund, så grene 
og planter ikke vokser ud over vejen. Vi anbefaler 
en fri bredde på mindst 3,5 meter og en fri højde 
på 4,5 meter. Er der ikke god plads til skraldebi-
len, risikerer du, at dit affald ikke bliver hentet.

Vejen skal være jævn og kørefast, og i vinter-
perioden skal den være ryddet for sne og is. 

Kontakt Forsyningen, hvis vejrforholdene gør det 

besværligt at benytte din vej. 

BATTERIER OG SMÅT 
ELEKTRONIK 
Batterier og småt elektronik kan du aflevere i en 
klar plastpose på låget af din affaldsbeholder. 
Husk knude på posen. Småt elektronik er for 
eksempel mobiltelefoner og barbermaskiner.
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Bangsbo
Sjællandsvej 12 A, 9900 Frederikshavn
Tirsdag kl. 12-18. Lørdag kl. 10.30-13

Dybvad
Falkevej, 9352 Dybvad
Mandag og onsdag kl. 12-18. Lørdag kl. 9-12

Frederikshavn 
Niels Juels Vej 25, 9900 Frederikshavn
Mandag - fredag kl. 9-18. Lørdag kl. 8-16

Gærum
Fabriksvej 10, 9900 Frederikshavn
Torsdag kl. 12-18. Lørdag kl. 7.30-10

Jerup
Storgaardsvej 7, 9981 Jerup
Onsdag kl. 12-18. Lørdag kl. 13.30-16

Ravnshøj
Stenvej 8, 9900 Frederikshavn
Mandag - fredag kl. 7-18. Lørdag kl. 7-16
Søn- og helligdage* kl. 10-16

Skagen
Buttervej 64, 9990 Skagen
Mandag - fredag kl. 7-18. Lørdag kl. 8-16
Søn- og helligdage* kl. 10-16

Strandby
Ravmarken 10, 9970 Strandby
Mandag - fredag kl. 12-18. Lørdag kl. 10-16

Sæby
Ousenvej 16, 9300 Sæby
Mandag - fredag kl. 9-18. Lørdag kl. 8-16
Søn- og helligdage* kl. 10-16

Vangen
Nordvej 1, 9900 Frederikshavn
Mandag kl. 12.30-18. Lørdag kl. 8-12

Voerså
Kringelhedevej 17, 9300 Sæby
Tirsdag og torsdag kl. 12-18. Lørdag kl. 13-16

Ålbæk
Industrivej 21, 9982  Ålbæk
Mandag - fredag kl. 12-18. Lørdag kl. 9-12

Østervrå
Bjeldalsvej, 9750 Østervrå
Mandag - fredag kl. 12-18. Lørdag kl. 10-16

ÅBNINGSTIDER PÅ
GENBRUGSPLADSERNE

*Alle genbrugspladser holder lukket 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 og 1/1. 
 1. maj og 5. juni har pladserne i Skagen, Ravnshøj og Sæby åbent fra kl. 10.00-16.00. Pladsen på Niels Juels Vej     
 lukker kl. 12.00 og de øvrige pladser har lukket hele dagen.

Elling
Grundtvigsvej 46, 9900 Frederikshavn

Kvissel
Tolnevej 7, 9900 Frederikshavn

Skærum
Bondgårdsvej 16, 9900 Frederikshavn

Kontakt Forsyningen eller se opslag ved 
pladserne for nærmere information.

Følgende genbrugspladser driver vi i samarbejde med borgerforeninger:
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VELKOMMEN PÅ 
GENBRUGSPLADSEN

På genbrugspladserne kan du aflevere 
alle typer sorteret affald fra din private 
husstand undtagen dagrenovation.

Du kan frit vælge, hvilke genbrugspladser i 
kommunen du vil benytte.

Sortér affaldet
Du skal aflevere affaldet i de rigtige containere 
på genbrugspladsen. Det er nemmest at sortere 
affaldet hjemmefra. Afleverer du affald i sække, 
skal det være klare plastsække. 

Fortroligt papir
Du kan aflevere fortroligt papir i komprimator-
containerne på genbrugspladserne i Skagen, 
Frederikshavn og Sæby. Du kan også lægge 
fortroligt papir i dagrenovationen. Den bliver 
nemlig brændt.

Frederikshavn Forsyning A/S • Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn • Tlf. 9829 9000 • forsyningen@forsyningen.dk


