
Til maj starter den nye affaldsordning med indsamling af madaffald i Rebild Kommune. Det betyder, at madaf-
fald ikke længere skal smides ud med dagrenovation, men sorteres for sig selv.

Vi udskifter din container til dagrenovation med en ny til mad- og restaffald
Fra sidst i april til midten af maj udskifter vi containere i hele kommunen. Når du får din nye container, skal du 
ikke bruge den gamle mere. Den gamle container afhentes 1-4 dage efter tømning.
Din nye container indeholder et rum til restaffald og et rum til madaffald. Rumfordelingen i containeren bliver 
70% til restaffald og 30% til madaffald.

Hjælp til at komme i gang
Sammen med din nye container modtager du en fysisk startpakke, der indeholder sorteringsvejledninger til at 
komme godt i gang med den nye affaldsordning.
De første tre måneder er der ikke mulighed for at ombytte din container til en anden størrelse. Får du plads-
mangel undervejs, har vi vedlagt to affaldssække i startpakken, som du kan bruge til ekstra affald – I startpakken 
få du mere information om dette.

Sortering af madaffald
Madaffaldet skal være i lukkede, almindelige affaldsposer af plast, som du selv skal købe. Poserne må IKKE 
være bionedbrydelige eller af papir – se hvorfor på www.rebild.dk/nyaffaldsordning. Det er vigtigt, at 
posen lukkes godt til med en knude, så madaffaldet ikke kommer ud i containeren og begynder at lugte. Når du 
har sorteret dit madaffald i lukkede plastposer, skal det afleveres i det mindste rum af din nye container.
Madaffaldet bliver kørt til et forbehandlingsanlæg, hvor plastposerne sorteres fra og madaffaldet klargøres til 
udnyttelse i et biogasanlæg. Biogas anvendes til transport, el og varme. De afgassede rester kan efterfølgende 
spredes som gødning på marker.
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Tømmefrekvensen ændres på begge containere
Fra maj tømmes mad- og restaffald hver 2. uge i hele kommunen, mens det genanvendelige affald tømmes 
hver 3. uge. Erfaringer fra de områder i kommunen, der allerede nu har tømning hver 2. uge, viser, at der ikke er 
problemer med hygiejne, når mad- og restaffaldet kommes i lukkede plastposer.

Størrelsen på din nye container
Som udgangspunkt vil hver husstand fra maj 2023 stadig have 2-3 containere stående, alt efter behov. Antallet 
af containere og størrelsen herpå afhænger af størrelsen på den container, du har i forvejen. I skemaet nedenfor 
ses standardløsningerne for, hvor mange og hvilke containere du får.

Nuværende container / ordning Ny container – tømmes hver 2. uge

70 L - Tømning hver uge
70 L - Tømning hver 2. uge
140 L - Tømning hver uge
140 L - Tømning hver 2. uge
240 L - Tømning hver 2. uge

1 x todelt 240 L til mad- og restaffald*

240 L - Tømning hver uge 1 x todelt 240 L til mad- og restaffald 
1 x 240 L til restaffald

400 L - Tømning hver uge 1 x 660 L til restaffald
1 x 140 L til madaffald

660 L - Tømning hver uge 2 x 660 L til restaffald
1 x 140 L til madaffald

* Til sammenligning er din genbrugscontainer 240 L

Har du spørgsmål?
På www.rebild.dk/nyaffaldsordning kan du finde svar på de fleste spørgsmål om den nye ordning. Du kan 
også hente vores app ”Rebild Affald” og få overblik over dit affald.
I april modtager du endnu et brev med din nye tømmedag. Indtil da, kan du holde dig orienteret på 
www.rebild.dk/affald. 

Venlig hilsen

Affaldskontoret
Rebild Kommune
affald@rebild.dk 

Find vores app ”Rebild Affald” 
der hvor du henter dine apps.

 I appen kan du finde sorterings-
vejledninger, tømmedage, bestille 
storskrald, skrive til affaldskontoret 

og meget mere.


