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 Kære borger
Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i 
Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere din dag
renovation i bioaffald og restaffald. Du har derfor fået en 
ny affaldsbeholder med to rum. 

Den ny affaldsordning gælder for alle helårshuse, sommer
huse og virksomheder i Kalundborg Kommune. 

Vær opmærksom på, at du først må tage din nye affaldsbe
holder i brug efter sidste tømning af den gamle beholder/
stativ i juni måned. 

Boliger med flere husstande med fælles affaldsløsning får 
to containere – en til bioaffald og en til restaffald. 

I denne pjece kan du læse en række nyttige oplysninger 
om den nye affaldsordning.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål.

Venlig hilsen 
Kalundborg Kommune

Klar til at sortere i 
bioaffald og restaffald?
Tag din nye beholder i brug 
efter den sidste tømning i juni.

– Sortér i bioaffald og restaffald

læs om

– Ny affaldsbeholder med to rum

– Sådan sorterer du dit affald

– Hjælp skraldemanden
– batterier på låget
– brug kuberne til glas og papir



bIoaFFalD 
og reSTaFFalD
Dagrenovation er det affald, du lægger 
i skraldespanden under køkkenvasken. 
Fremover skal du sortere dagrenova
tionen i bioaffald og restaffald. 

to rum i skraldebilen
Skraldebilen har to rum, der svarer til 
rummene i din affaldsbeholder. rest
affaldet bliver kørt til forbrænding, mens 
bioaffaldet bliver kørt til et komposte
ringsanlæg. Det er vigtigt, at du læg
ger bioaffaldet i det lille rum i affalds
beholderen og restaffaldet i det store 
rum. bioaffaldet kan nemlig ikke kom-
posteres, hvis det bliver blandet med 
restaffald.

bioposer
bioaffaldet skal du altid lægge i bio
poserne. bioposerne er lavet af majs
stivelse og kan komposteres.

Du har fået 200 bioposer sammen med 
køkkenspanden og den nye affaldsbe
holder. 

Du får nye poser en gang om året. Hvis 
du har brug for det, kan du få flere poser 
hos borgerservice og hos Vej, Park og 
ejendom. Poserne er gratis. 

Slå en knude på poserne, inden du 
lægger dem i affaldsbeholderen.

Poser til restaffald
læg dit restaffald i almindelige skralde
poser til køkkenaffald og slå en knude 
på posen, inden du lægger den i affalds
beholderen. beholderen bliver nemmere 
at rengøre, og affaldet fryser ikke så let 
fast i beholderen om vinteren. 

Poserne til restaffald skal du selv købe.

KøKKeNsPaNd
Sammen med affaldsbeholderen har du fået en køkkenspand til 

bioaffald. På den måde kan du let sortere bioaffaldet fra allerede 

i køkkenet. Til køkkenspanden har du fået 200 bioposer.

bioaffald

•  Madrester, rå og tilberedte 
• Kød og kødben 
• Fisk 
• Ris 
• Pasta 
• Grøntsager 
• Grøntsagstoppe 
• Kartofler 
• Fedt 
• Sovs 
• Ost 
• Frugt 
• Brød og kager 
• Pålæg 
• Æg og æggeskaller
• Nødder og nøddeskaller
• Kaffegrums og kaffefiltre 
• Teblade og tefiltre af papir
• Køkkenrulle fra brug i køkkenet
• Blomster og ukrudt 
• Plantemuld
•  Gødning og strøelse fra  

mindre, ikkekødædende  
kæledyr

bioposen indeholder majsstivelse og 
er også bioaffald.

i tvivl?
er du i tvivl, om affaldet er bioaf

fald eller restaffald, lægger du det 

i rummet til restaffald.

tømning af beholder
Vi tømmer din nye affaldsbehol
der hver 14. dag. 

I uge 26 kan du i ugeaviserne 
Kalundborg Nyt, Ugebladet Vest 
sjælland og Jyderup Posten se, 
hvornår vi tømmer din affalds
beholder. Du kan også se det 
på vores hjemmeside.

Da vi laver nye affaldsdistrik
ter og ruteplaner, kan der gå 
mere end 14 dage fra den sid
ste tømning i juni til den første 
tømning i juli måned. Hvis du 
har problemer med for meget 
affald ved den første tømning, 
må du sætte en ekstra sæk ud 
uden beregning.

fyld beholderen rigtigt
Pres ikke affaldet hårdt ned i 
beholderen. Hvis affaldet bliver 
klemt fast, er beholderen svær 
at tømme.

Fyld ikke mere affald i beholde
ren, end at låget kan lukkes tæt.



GaMle aFFaldS
beHolDere og 
SæKKeSTaTIVer
Skal vi hente dit gamle affaldsstativ eller din affaldsbeholder, 
skal du sende en mail til affald@kalundborg.dk, ringe til os på 
59 53 52 51 eller udfylde afhentningsformularen på vores hjem
meside. Vi henter dit gamle affaldsudstyr, når den nye ordning 
er trådt i kraft. 

du kan også selv aflevere dit gamle affaldsstativ eller din affalds
beholder på en af kommunens genbrugspladser. 

en anden størrelse beholder
opdager du på et tidspunkt, at størrelsen på din nye affaldsbe
holder ikke passer til dit behov, kan du vælge en anden. Dog ikke 
de tre første måneder fra ordningens start.

eKSTra aFFalD
Har du ind imellem ekstra affald, kan du købe et 
sækkemærke. Sækkemærket klæber du på en al
mindelig sort affaldssæk, som du stiller ved siden 
af din affaldsbeholder. Vi tager sækken med, næste 
gang vi tømmer din beholder.

Du kan bestille sækkemærker på vores hjemmeside, 
og du kan købe dem hos borgerservice i Høng og 
Kalundborg. 

Frem til 31. december 2009 kan du benytte de gamle 
eKSTrasække, som du allerede har købt.

Hvis du ofte har for meget affald, kan du i stedet 
vælge at få en større beholder. 

Du skal selv rengøre din affaldsbeholder. 
brug blot et almindeligt rengøringsmiddel. 

Pas på beholderen
Kommunen ejer beholderen. Du har an
svaret for den, og du skal erstatte den, 
hvis den går i stykker eller bliver væk.

reNgørINg 
aF beHolDer

• Læg dit ekstra affald i en almindelig sort affaldssæk.
• Klæb mærkaten på sækken.
• Stil sækken ved siden af din affaldsbeholder.

Skraldemanden tager sækken med, næste 
gang han tømmer din affaldsbeholder.

EKSTRA affald



baTTerIer På lågeT
Det bliver også let at komme af med de brugte batterier. 

• Saml batterierne i en klar plastpose.
• Slå en knude på posen.
• læg posen ud på låget af affaldsbeholderen. 

Vi tager posen med, næste gang vi tømmer din affaldsbeholder.

flere husstande
Boliger med flere husstande og fælles affaldsløsning får opstillet en batteri
beholder. 

Pas på miljøet
batterier er farligt affald, der kan skade vores miljø, hvis de bliver brændt sam
men med restaffaldet. Når du afleverer batterierne i en pose på låget af din 
affaldsbeholder eller i en batteribeholder, sørger vi for, at de får den korrekte 
behandling.

Ja taK
du kan aflevere alle batterier fra 
husholdningen på denne måde. 
Husk også de genopladelige bat
terier fra mobiltelefonen og de 
små batterier fra fødselsdags
kortet med musik.

NeJ taK
du kan ikke aflevere bilbatte
rier og industribatterier på denne 
måde. dem skal du aflevere på 
genbrugspladserne.

ud til veJeN
Kan du ikke opfylde kravene, skal 

du stille beholderen ud til vejen 

senest kl. 6.00 på tømmedagen.

STIl 
aFFalDSbeHolDereN 
rIgTIgT
affaldsbeholderen må højst stå 40 me
ter fra vejen, hvor skraldebilen holder. 
Der skal være fri adgang til beholde
rens håndtag.

Indsamling sker fra beholderens faste 
standplads, og beholderen køres tilbage 
efter tømning.

adgangsvejen på din grund fra skel til 
beholderen skal opfylde følgende krav:

•  et jævnt og fast underlag af fliser, 
asfalt, beton eller lignende.

• Mindst 1 meter bred

•  Ingen stigninger på over  
10 centimeter pr. meter

• Ingen trapper

• Fri passage hele vejen

•  døre og låger kan stå åbne af sig 
selv og er mindst 1 meter brede.

•  Fri højde over vejen på  
mindst 2,20 meter

• Ryddet for sne og is

• Saltet eller gruset i glat føre



glaS og FlaSKer
Tomme flasker og rengjorte konservesglas kan du aflevere 
i kuberne, der står rundt om i byerne, eller på genbrugs
pladserne.

Vinduesglas, porcelæn og keramik må du ikke lægge i kuberne. 
den slags affald skal du aflevere på genbrugspladserne.

aviser, reklamer og uge
blade kan du aflevere i ku
berne, der står rundt om i 
byerne, eller på genbrugs
pladserne.

læg kun tørt og rent pa
piraffald til genbrug. Vådt 
papir og papir med mad
rester er restaffald.

PaPIraFFalD
geNbrUgSPlaDSer

Du kan frit bruge alle seks genbrugspladser i Kalundborg 
Kommune. 

På vores hjemmeside kan du se adresser, åbningstider 
og hvilke typer affald, du må aflevere på de forskellige 
genbrugspladser. 

Klik ind på www.kalundborg.dk



KoNtaKt os
Har du spørgsmål, er  
du altid velkommen til  
at kontakte os.

Vej, Park og ejendom
Kalundborg Kommune
Postboks 50
4400 Kalundborg

www.kalundborg.dk
affald@kalundborg.dk
Telefon 59 53 52 51

Hold også øje med nyt  
på vores hjemmeside 
www.kalundborg.dk.
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