Nye beholdere
og nemmere
affaldssortering
til dig
VI SORTERER AFFALD

FORDI DET NYTTER!

Din nye affaldsløsning
Køge Kommunes nye affaldsordning vil gøre det
nemmere for dig at sortere dit affald. Samtidig er
du med til at sikre et grønnere Køge og at flere
værdifulde ressourcer bliver genanvendt.

Flere rum i skraldebilerne
Dine beholdere har flere rum. Derfor
har skraldebilerne også flere rum, der
passer til beholderne, så affaldet ikke
bliver blandet sammen.

De nye beholdere
Den lille køkkenspand til madaffald
Du har fået en lille køkkenspand, som du kan bruge
i dit køkken til at samle madaffald i. Placér den f.eks.
under køkkenvasken, og brug de grønne poser til
affaldet. Poserne er biologisk nedbrydelige. Når du
er ved at løbe tør for poser, binder du blot en overskydende pose på håndtaget af den udendørs beholder til restaffald og madaffald. Så sørger skraldemanden for at lægge nye poser til dig på låget.

Husk altid
nude
at binde k
.
på posen

Alle parcelhuse og landejendomme
har fået to beholdere. Den ene har
to rum, et til madaffald og et til
restaffald. Den anden har fire rum,
et til metal, et til glas, et til plast og
et til papir.
Hvis du bor i en andelsbolig eller
grundejerforening, hvor I har
en fælles opsamlingsplads med
containere til papir og glas, har du
kun fået én beholder med to rum,
et til madaffald og et til restaffald.
Papir og glas skal fortsat afleveres i
de beholdere og containere til papir
og glas, som står i den forening, hvor
du bor.

Batterier på låget
Batterier kan lægges i
en klar plastpose på
låget af din beholder
med fire rum eller – hvis
du ikke har sådan en
– på låget af den fælles
papircontainer. Hvis der
er en batteri-beholder i
din bebyggelse, kan du
aflevere batterierne dér.

Mælke- og juicekartoner
Pizzabakker
Bleer
Hygiejnebind
Cigaretskod
Kattegrus og hundehøm-høm’er
Beskidt mademballage
Husk altid knude på posen.
Restaffald bliver sendt til
forbrænding og omdannes
til fjernvarme og el.
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Madrester (uden emballage)
Frugt og grøntsager
Kød, ben- og knoglerester
Brød, gryn og nødder
Ris og pasta
Æggeskaller
Køkkenrulle brugt i køkken
Kaffegrums og filtre
Te og teposer
Afskårne blomster
Husk altid knude på posen.
Madaffald bliver sendt til anlæg,
som udvinder biogas af det og omdanner det til værdifuld gødning
til landbruget. Biogassen bruges
bl.a. til produktion af el og varme.

Glasflasker
Syltetøjsglas
Konservesglas
Drikkeglas og -kander (ikke krystal)
Krydderi-, medicin- og pilleglas
Husk:
Dit affald skal være uden madrester.
Uden låg
Og ingen poser!
Glas bliver smeltet om og brugt til
produktion af nye flasker og glas.
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Øl- og sodavandsdåser uden pant
Konservesdåser
Metallåg
Alubakker og fyrfadslysholdere
Kapsler
Stanniol
Husk: Dit affald skal være skyllet
og må ikke være i poser.
Metal bliver smeltet om og brugt
til nye metalprodukter.

Aviser
Ugeblade
Reklamer
Bøger
Breve
Printerpapir
Kuverter - også med rude
Kartonemballage fra f.eks.
tandpasta, tamponer
og havregryn
Husk, at papiret skal være rent
og tørt!
Fjern plastomslaget om
magasiner
Ingen plastposer eller flamingo
Papir og karton indgår i produktionen af nyt papir, karton og pap.

Plastflasker
Plastbøtter
Plastbakker
Plastdunke
Plastlåg
Plastfolie og -poser
Bobleplast
Plastæggebakker
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Husk at skrue låget af, og tøm
dunke og beholdere. Skyl evt. i
koldt vand.
Brugt plast indgår i nye plastprodukter. Det kan f.eks. være
havemøbler, køkkenredskaber
eller fyld i bamser. Der kommer
hele tiden nye muligheder for at
genbruge plast.
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Storskrald

Haveaffald – nye regler

Vi henter dit storskrald 6 gange om året.
Storskraldsordningen er et supplement til genbrugspladsen.
Vi henter kun løst indbo, mens byggeaffald og affald fra renovering ikke tages med.

Ved haveaffald forstås alle former for planterester, grene,
kviste og blade. Der er flere måder, du kan komme af med dit
haveaffald på:

Det tager vi med
Møbler | Større ting af metal f.eks. gryder, pander, cykler |
Legetøj, legeredskaber, kasser mv. af hård plast | Pap – klappet
sammen og bundtet | Mindre elektriske apparater og hårde
hvidevarer | Lysstofrør, elsparepærer | Porcelæn og ting af
krystalglas | Blød PVC f.eks. regnfrakker og gummistøvler.
Det tager vi ikke med
Sanitet | Indbyggede skabe eller køkkenelementer | Andet
affald fra renovering | Vinduesglas | Ting af imprægneret træ
| Plæneklippere, motorsave og andre redskaber med forbrændingsmotor | Bildele og dæk | Farligt affald.
Storskrald i landzone
Hvis du bor i landzone, skal du fremover bestille afhentning
senest fem hverdage før den planlagte afhentning. Se afhentningsdag, og bestil afhentning på koege.dk/affald.

Genbrugspladser
I Køge Kommune er der to genbrugspladser, hvor du kan aflevere alle typer af affald bortset fra dagrenovation.
Køge Genbrugsplads		
Tangmosevej 104 B		
4600 Køge			

Bjæverskov Genbrugsplads
Pilebækvej 23
4623 Bjæverskov

Tilmeld dig den døgnåbne service på koege.dk/affald. Så kan
du benytte pladserne døgnet rundt.

• K
 ompostere i egen have – så får du dejlig kompost til
køkkenhaven, drivhuset eller blomsterbedene.
• K
 ommunens genbrugspladser – her kan du aflevere
haveaffald i ubegrænsede mængder.
• B
 eholder der tømmes 2 gange årligt – dvs. at der ikke
længere er afhentning af haveaffald i bundter og sække.
Hvis du ønsker at få afhentet haveaffald, skal du bruge din
gamle todelte beholder til papir og glas til formålet.
Husstande, der ikke har en beholder til papir og glas f.eks. i.
tæt/lav bebyggelse med fælles opsamling af papir, glas m.m.,
kan derfor ikke længere få afhentet haveaffald, men må
kompostere i egen have eller benytte genbrugspladsen.
Ekstraordinært i maj 2019 tømmes haveaffald i beholder,
bundtede grene samt haveaffald i papirsække. Fra oktober
2019 tømmes kun haveaffald i beholder. Derefter tømmes i
beholder i april og oktober. Se de præcise datoer på
koege.dk/affald.
Hvis du bor i landzone, skal du fremover huske at bestille
tømning af haveaffaldsbeholderen senest 5 hverdage før
tømmedagen. Datoen fremgår af tømningskalenderen, som
findes på koege.dk/affald.

Du kan se meget mere om affald og genbrug på
Køge Kommunes hjemmeside:
koege.dk/affald
• Du kan f.eks. se din tømningskalender
• Du kan se, hvordan du tilmelder dig SMS-service
• Du kan få tips til sortering
Hent vores app til din mobiltelefon
Hent app’en Affaldsportal, og se tømmedage, og hvordan
man sorterer. Brug også app’en til at give besked om fejl
eller mangler ved afhentning af affald.

Torvet 1, 4600 Køge
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Vil du vide mere?

