Affaldshåndbog
Nu skal der kildesorteres

- SAMMEN GØR VI ØEN GRØNNERE

NYT LIV TIL DIT AFFALD
Mange har allerede efterspurgt mere affaldssortering, og nu er Læsø Forsyning A/S klar med nye
tiltag, der skal få Læsø med på den grønne bølge. I
2020 har udvalgte husstande afprøvet affaldssorteringen, og det er gået rigtig godt. Nu glæder vi os
til at indføre affaldssorteringen på hele Læsø.
Fra Januar 2021 indføres affaldssortering på Læsø,
ved alle husstande, helårshuse og sommerhuse,
samt erhverv. Det gøres for at sikre et bedre miljø
og en mere bæredygtig udvikling for vores kommende generationer. På den måde er du med til at
bidrage til Miljø- og Fødevareministeriets ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, så vi senest i
2022 genanvender eller genbruger mindst halvdelen af det almindelige husholdningsaffald.
Du kan glæde dig over, at du bidrager til den grønne omstilling. Din indsats i dag påvirker vores fælles
fremtid.
Sammen gør vi øen grønnere!

en

nn

Sa m

m

TIL DIT A

ere

NYT

LI

V

ALD
FF

Venlig hilsen Læsø Forsyning A/S

ø
gør vi øen gr

INDHOLD
Affaldssortering......................4
Piktogrammer........................5
Sortering af dit affald....................6
Piktogram oversigt......................7
Placering af affaldsbeholder.......8
Eksempel på placering................9
Plast og metal............................10
Genanvendelse.........................11
Papir og pap..............................12
Genanvendelse........................13
Madaffald.................................14
Restaffald................................15
Farlitgt affald.............................16
Hvad er farligt affald.................17
På genbrugspladsen.................18
Glas og flasker...........................19
Genbrugspladsen.....................20

AFFALDSSORTERING LÆSØ KOMMUNE
Dit affald skal nu sorteres i 7 sorteringer hjemme i husstanden.

PLAST OG METAL
PAPIR OG PAP
MADAFFALD
RESTAFFALD
FARLIGT AFFALD

FRA 1 - 10 SORTERINGER
Regeringen har besluttet, at alle danske husstande
pr. 1 juli 2021 skal sortere deres husholdningsaffald
i 10 fraktioner. I Læsø Kommune starter vi i januar
2021 med at sortere i 7 fraktioner, idet retningslinjerne for de sidste 3 fraktioner endnu ikke er fastlagt.
Denne folder er baseret på indsamling af følgende
følgende fraktioner: Plast, metal, papir, pap, madaffald, restaffald samt farligt affald.
De 3 fraktioner, som Læsø Kommune endnu ikke
har med i blandt de 10 krav er: Glas, tøj samt drikkekartoner. Når retningslinjerne er klar, vil vi oplyse
om hvordan vi indsamler disse på vores hjemmeside
www.laesoeforsyning.dk
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NYE AFFALDSBEHOLDERE
Du får 2 beholdere, der hver især er opdelt i to rum.
Èn beholder til mad og restaffald, og èn til papir/
pap og plast/metal. Plast/metal bliver senere sorteret og genanvendt. Mad og restaffald skal i poser,
du må anvende alle typer poser til affaldet. Poserne,
der anvendes til madaffald, bliver sorteret fra på
behandlingsanlægget. Desuden får du en pose til
det farlige affald.
INDSAMLING AF AFFALD
Dit affald bliver hentet i en skraldebil med to rum.
Det vil sige, at det affald du har sorteret holdes adskilt, og begge rum kan tømmes separat. Herefter
vil de genanvendelige dele: plast og metal samt
papir og pap blive genanvendt til nye dele.
Madaffald bliver omdannet til gødning og til energi
i form af biogas, som anvendes til brændstof. Restaffaldet bliver kørt på forbrændingsanlæg, hvor det
bliver omdannet til varme og el.
Alt sorteret affald holdes adskilt. Og alt affald bliver
udnyttet. Men for at affaldet kan udnyttes, skal det
sorteres korrekt.

AFFALDET SKAL SORTERES I FØLGENDE
SORTERINGER:
MADAFFALD - RESTAFFALD - PAPIR/ PAP - PLAST/ METAL - FARLIGT AFFALD
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SORTERING AF DIT AFFALD
KORREKT BEHANDLING AF DIT AFFALD
Selvom du har sorteret dit affald korrekt, kan dit
affald ikke genanvendes hvis det er beskidt. Vådt
og snavset papir kan ikke genanvendes, og betegnes derfor som restaffald.
Det er ikke sådan, at dit affald skal være helt rent,
når du smider det ud. Det skal blot være let rengjort, så det er klar til at blive genanvendt.
Hvis affaldet hurtigt kan skylles, rystes eller tørres
rent er det fint.
TØMNING
Vi tømmer som udgangspunkt affaldsbeholderen
med mad og restaffald hver 14. dag. Papir og plast/
metal tømmes 1 gang hver 4. uge. Se skema over
tømningsdag på Læsø Forsynings hjemmeside
www.laesoeforsyning.dk
EKSTRA TØMNING
Har du brug for ekstra tømning eller en større beholder? Læs mere på vores hjemmeside om mulighed for ekstra tømning.
Har du spørgsmål omkring affaldssortering, er du
altid velkommen til at kontakte Læsø Forsyning A/S
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SORTERING PÅ GENBRUGSPLADSEN
På genbrugspladsen kan du aflevere mange slags
affald. Er du i tvivl om sorteringen? Så er du altid
velkommen til at spørge personalet.
Oplysninger om genbrugspladsens åbningstider findes på bagsiden af brochuren, eller på forsyningens
hjemmeside www.laesoeforsyning.dk, hvor du også
kan finde en udvidet sorteringsguide.

FÆLLES PIKTOGRAMSYSTEM
Læsø Forsyning A/S er med i KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen`s ordning om at ensrette
affaldssortering. Piktogrammerne, du møder på
genbrugspladsen, er en del af dette fællesskab.
FEJLSORTERINGSGEBYR
Se mere på Læsø Forsyning A/S hjemmeside.

RENT TRÆ

TRYKIMPÆGNERET

MURE PRODUKTER
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PLACERING SAMT ADGANG TIL DIN BEHOLDER
Skraldemanden skal flytte mange tons affald. Derfor
skal du sørge for, at adgangsvejen, og området hvor
affaldsbeholderne er placeret, opfylder kravene til
god arbejdsplads.
• Affaldsbeholderne skal være placeret ved skel på
tømningsdagen
• Adgangsvejen skal have et jævnt/kørefast underlag

dem, og hvordan du undgår, at de kommer igen.

• Håndtag på beholderne skal vende ud mod skraldemanden.

Forhindrer maddiker i din affaldsbeholder:
• Bind en tæt knude på affaldsposen

Vi gør opmærksom på, at det er dit ansvar som
husejer, at renovationsbilen kan køre til dit hus og
afhente affald – du har derfor pligt til, sammen med
de øvrige lodsejere på adgangsvejen, at sørge for,
at adgangsvejen til din ejendom er farbar, og der er
klippet grene m.v., således at renovationsbilen kan
køre uhindret til ejendommene på vejen. Vi anbefaler en fri passage 4,5 m over vejens arealer samt en
fri vejbredde på 4 m.

• Pas på der ikke går hul af posen

Vejen skal være jævn og kørefast, og i vinterperioder skal den være ryddet for sne og is.
SÅDAN KAN DU RENGØRE DIN BEHOLDER
Du kan vaske din beholder med sæbe og gerne
varmt vand. Læg den ned, og brug evt. en gulvskrubbe til at skrubbe med. Skyl efter med vandslangen.
Maddiker er helt uskadelige, men ulækre. Er du
uheldig og har fået maddiker i din affaldsbeholder,
er det godt at vide, hvordan du kan komme af med
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• Placer beholderen et køligt og skyggefuldt sted
hvis muligt
• Hold låget på din beholder lukket
Hvis der er kommet maddiker i affaldsbeholderen:
• Tøm affaldsbeholderen, hæld kogende vand ned
langs siderne af beholderen for at fjerne fluelarver
og fastgroet materiale og luk låget til.
• Når vandet er kølet af, hælder du vandet ud og
gentager evt. et par gange.
• Brug ikke gift. Maddiker er ikke farlige, så brug
aldrig sprøjtemidler eller klorin til at bekæmpe
dem med.
• Lad din beholder tørre, inden du igen bruger den
til affald.

EKSEMPEL PÅ PLACERING AF AFFALDSBEHOLDERE PÅ TØMNINGSDAG

Indkørsel

Affaldsbeholdere

Affaldsbeholderne står på ydersiden af stakit

Skel

Affaldsbeholdere

Have

Indhak i stakit
Vej og rabat med kørefast underlag

Vej og rabat med kørefast underlag

Indkørsel med kørefast underlag

Indkørsel med kørefast underlag
Affaldsbeholdere

Have

Grøft

Skel

Affaldsbeholdere

Have
Hæk
Vej og rabat med kørefast underlag

Vej og rabat med kørefast underlag
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PLAST OG METAL
Plast gensorteres i forskellige typer plast og
bliver efterfølgende genanvendt, det kan være
til en ny rygsæk eller til en grøn kasse til mælkekartoner.
Metal bliver ligeledes gensorteret og genanvendt alt efter typen af metal. Gamle dåser kan
f.eks. genanvendes som nye dele til en computer.
Beholderen til plast og metal tømmes som udgangspunkt 1 gang hver 4. uge.

GODE RÅD

Hvis affaldet indeholder elektronik, eller skadelige stoffer skal det afleveres på genbrugspladsen.
Husk let rengøring af plast og metal inden du
kommer det i affaldsbeholderen.
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JA TAK
• Konservesdåser
• Øl-og sodavandsdåser
• Staniol
• Aluminiumsbakker

JA TAK!
•
•
•
•
•
•

NEJ TAK!

NEJ TAK
• Chipsposer
• Spraydåser
• Elektronisk værktøj

Plastposer
Plastservice
Plastflasker
Plastdunke
Plastbakker fra mad
Bobleplast

•
•
•
•

Elektronik
Ledninger
Regntøj
Emballage fra kemikalier

NYT LIV TIL DIT AFFALD

Genanvendelse
aluminium
Dine gamle dåser, aluminiumsbakker, alu folie mv. kan genanvendes til nye
dåser, cykelstel eller dele til en
lækker ny bil.
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PAPIR OG PAP
Papir og pap, dækker også over papir og pap
med tryk. Pap må maks være på størrelse med
en skoæske, og skal kunne passere frit når
affaldsbeholderen tømmes. Større stykker pap
skal afleveres på genbrugsstationen.
Papir og pap skal være rent og tørt. Vådt og
snavset papir og pap, skal behandles som
restaffald og kan ikke genbruges.

DET GAVNER

Papir og pap, som sorteres til genanvendelse,
kan bruges til at lave nyt papir. For eksempel kan 1 kg aviser blive til 32 æggebakker.
Produktionen af nyt papir kræver dobbelt så
meget energi, som det gør, når pap og papir
genanvendes.
Papirbeholderen tømmes som udgangspunkt
1 gang hver 4. uge.

SKA
L IK
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OSE

JA TAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aviser
Pap
Reklamer
Karton
Ugeblade
Magasiner
Printerpapir
Kuverter
Æggebakker
Telefonbøger
Æsker fra morgenmad mv.
Rør fra toilet- og køkkenruller

NEJ TAK
•
•
•
•
•

Stort pap
Pizzabakker
Mælke/juice kartoner
Papir m. madrester
Vådt og snavset papir

• Gavepapir
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NYT LIV TIL DIT AFFALD

Genanvendelse
aviser
Dine gamle aviser bliver genanvendt til blandt
andet papir, æggebakker og
toiletruller.
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MADAFFALD
Madaffald er den organiske del af affaldet. Madaffald skal afleveres i pose gerne med en knude,
derved reduceres lugt i containeren og problemer med fluer.
Madaffald sendes til genanvendelse på et bioanlæg. Før produktion af biogas frasorteres plastposerne, som madaffaldet er indsamlet i.
Efter forbehandlingen bringes materialet videre
til et biogasanlæg i Nordjylland. Her bliver madaffaldet omdannet til energi i form af biogas,
som kan anvendes til strøm, varme og brændstof. Det afgassede materiale, der indeholder
næringsstoffer, benyttes som gødning på landbrugsarealer.
Beholderen til madaffald tømmes som udgangspunkt hver 14. dag.

JA TAK!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madrester
Rå fødevarer
Kød og ben
Ost
Æg/æggeskaller
Brød
Afskårne blomster
Fisk og hummerskaller
Kaffe/the filtre
Kartofler, ris og pasta
Sovs
Frugt og grøntsager

GODE RÅD

NEJ TAK!

Madaffald skal i poser. Luk gerne med knude
Stil beholderen i skyggen, hvis muligt

• Aske
• Haveaffald med jord

Sørg for at holde beholderen ren, hæld aldrig
madaffald direkte ned i beholderen
Rengør beholderen i rent vand, hvis beholderen alligevel er blevet beskidt
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RESTAFFALD
Restaffald er det affald, der er tilbage, når du
har sorteret alt andet fra til genanvendelse samt
farligt affald.
Restaffald bliver omdannet til varme og el på et
forbrændingsanlæg.
MERE GENBRUG MINDRE RESTAFFALD
Målet er, at mere affald skal genbruges og mindre mængder af affald skal sendes til forbrænding. Genbrug er langt bedre for miljøet end
produktion af nyt, der ender til forbrænding.
Beholderen til restaffald tømmes som udgangspunkt hver 14. dag.

GODE RÅD

Skal i poser. Luk gerne med knude
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JA TAK!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mælke og Juicekartoner
Pizzabakker
Aske
Kattegrus/Hundeposer
Bleer/Hygiejnebind
Vådt/Snavset papir og pap
Cigaretskodder
Støvsugerposer
Flamingo
Hundeposer
Stearinlys
Tandpastatube
Vatpinde
Vat
Kødbakker
Potteplanter

NEJ TAK!
• Farligt affald
• Genanvendeligt affald
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FARLIGT AFFALD
Farligt affald er alt det der kan være sundhedsfarligt eller skadeligt for miljøet.
Alt farligt affald skal så vidt muligt afleveres i original emballage, eller på anden måde være forsvarligt emballeret.
Når farligt affald indsamles og behandles korrekt,
skader det ikke miljøet eller os mennesker.
Farligt affald sendes til specialbehandling og genbruges så vidt muligt.

GODE RÅD

Bland ikke væsker
Kom batterier i en pose for sig
Medicinrester og kanyler afleveres på apoteket
Farligt affald skal i poser. Luk gerne med knude

JA TAK!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemikalier
Batterier
Småt elektronik
El pærer (i emballage)
Spraydåser
Kosmetik
Lightere
Små gasflasker
Maling

NEJ TAK!
• Skarpe genstande
• Medicinrester
• Kanyler

Store mængder farligt affald afleveres til personalet på genbrugspladsen, i pladsens åbningstider.
SKA
L
I FO
R
SVA
LIG
REMB
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E
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HVAD ER FARLIGT AFFALD

FARLIGT AFFALD
Miljøfarligt affald kan gøre stor skade på vores omgivelser, hvis det havner de forkerte steder. Derfor
skal farligt affald altid håndteres forsvarligt og sættes til afhentning adskilt fra andre sorteringer.
POSE TIL FARLIGT AFFALD
Hver husstand på Læsø får udleveret en rulle røde
plastikposer, med piktogram ”FARLIGT AFFALD”
Poserne kan anvendes løbende, når du har farligt
affald, du gerne vil af med.
Det er vigtigt, at det farlige affald altid er emballeret
forsvarligt, så der ikke kan ske udsivning, til skade
for personer eller miljøet.
Posen til farligt affald tages med når vi tømmer din
beholder med plast/metal og papir/pap. Du skal
binde knude på posen og lægge den på låget af
beholderen.

Når du har brugt alle dine poser, kan du bestille en
ny rulle hos Læsø Forsyning A/S
HVAD ER FARLIGT AFFALD?
Farligt affald er blandt andet småt elektronik som
mobiltelefoner, barbermaskiner, kemikalier og elpærer. På Læsø Forsynings hjemmeside www.laesoeforsyning.dk kan du få finde mere information om,
hvad der betegnes som farligt affald.
Det er kun farligt affald i mindre portioner, der
må afleveres i de røde poser. Farligt affald i større
mængder og med større volumen end poserne kan
rumme, skal afleveres i åbningstiden på Genbrugspladsen.
MEDICINRESTER OG KANYLER
Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket.

17

VELKOMMEN PÅ GENBRUGSPLADSEN
På genbrugspladsen kan du aflevere alle typer sorteret affald fra din private husstand med undtagelse af
madaffald.
SORTER AFFALDET KORREKT
På genbrugspladsen skal affaldet afleveres i de rigtige containere. Det er derfor nemmest at sortere affaldet hjemmefra. Affaldet skal leveres uden emballage eller i klare sække. Klare sække gør det nemmere for
personalet at se, om affaldet er sorteret korrekt. Samtidig kan personalet bedre vejlede om, hvilke containere affaldet leveres korrekt i.
HUSK AT PAKKE DIN TRAILER RIGTIGT
Tabt affald i naturen er ikke godt for miljøet og kan være til fare for trafikken. Derfor er det en god ide at
pakke din trailer rigtigt og binde affaldet godt fast, før du kører på genbrugspladsen.
På genbrugspladsen kan du aflevere mange forskellige slags affald. På side 14 kan du se hvilke sorteringer,
der er på genbrugspladsen. Er du i tvivl om sorteringen, er du altid velkommen til at spørge personalet på
genbrugspladsen, eller se sorteringsvejledningen på vores hjemmeside www.laesoeforsyning.dk
GLAS OG FLASKER
Glas og flasker afleveres i opstillede bobler rundt omkring på øen, se kortet ovenfor, hvor boblerne er placeret.
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GLAS - FLASKER
Husholdningsglas og glasflasker uden pant kan
du aflevere på genbrugspladsen eller i flaskebobler, der står placeret rundt omkring på øen.

JA TAK

Skyl glas og flasker, før du afleverer dem.

Bobler til glas er placeret således
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Strandvejen (Holmbæks Plantage)
Havnen i Vesterø, Havnebakken
Klitrosevej
Læsø Strand, Strandkanten 1
Hals Kirkevej/Nørholmsvej
Lystbådehavnen, Østerby Havn
Servicecenteret, Østerby Havnegade 9
Min Købmand, Østerby Havnegade 2
Gammel Østerbyvej/Tyvhulvejen
P-plads i Bouet
SuperBrugsen, Byrum Hovedgade 77
Genbrugspladsen, Kokvadgårdsvej 5

•
•
•
•

Vinflasker
Spiritusflasker
Dressingflasker
Husholdningsglas

NEJ TAK
•
•
•
•
•

Vinduesglas
Porcelæn
Keramik
Elpærer
Lysstofrør
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GENBRUGSPLADSEN
Du finder Læsø genbrugsplads på adressen:
Kokvadgårdsvej 5, Byrum
9940 Læsø
Tlf.: 6177 3655
ÅBNINGSTIDER:
Pladsen er åben hele døgnet.
Genbrugspladsen er bemandet på følgende tidspunkter:

LI

Fra april til september desuden
Lørdag kl. 09.00 -12.00
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Mandag – torsdag kl. 08.00 -14.00
Fredag kl. 08.00 -12.00
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