Informationsbrev om affaldssortering
Kære borger i sommerhusområder,
Fra d. 23/09 2020 indfører Samsø Kommune og Renovationsvæsenet ny affaldsordning hvor dit sommerhus
skal sortere i 8 fraktioner, som fremover skal afleveres på sommerhusområdets og øens første
ressourceplads. I løbet af det næste års tid vil alle øens sommerhusområder være tilknyttet én eller flere af
disse ressourcepladser. Med ordningen bliver det lettere at indsamle mere affald til genanvendelse, så vi kan
hæve genanvendelsesprocenten på øen.
Nu bliver det lettere at sortere mere
For mange genanvendelige ressourcer går til spilde i forbrændingsovnen. Derfor skal vi alle sortere mere, så
vi kan udnytte disse ressourcer og hjælpe miljøet. Med den nye ordning forventer vi dermed at kunne leve
op til kommende EU-krav, nationale mål og ikke mindst kommunens egen vision om at være en bæredygtig
kommune. Derfor har vi brug for din hjælp til at sortere mere og nå målet.
Introduktion til den nye ordning
I den nye ordning er det muligt at aflevere bioaffald, metal, hård plast, restaffald, papir, glas, batterier, tøj og
tekstil på ressourcepladsen. Beholderne på pladsen er udstyret med piktogrammer, der viser affaldstypen.
Se den vedlagte sorteringsguide, der via billeder forklarer hvor de forskellige affaldsprodukter skal placeres.

Bioaffald
Er alle de madrester der er til overs fra køkkenet. Det kan være kød, brød, grøntsager, frugt, nødder, affald
fra råvarer, mad der er blevet for gammelt, kaffefiltre eller køkkenrulle brugt i madlavningen osv. Disse
biorester skal opsamles i plasticposer. Vi anbefaler at smide den lukkede eller snørede pose ud i beholderen
efter behov, og derfor ikke have den stående indenfor i lang tid.

Emballage
Er alle de typer af metal og hård plast, der har været brugt til opbevaring af eksempelvis fødevarer. De typer
af plastikemballage der har været brugt til kemikalier og som har et sort kryds på bagsiden, kan ikke
bortskaffes i denne beholder og skal derfor afleveres på genbrugspladsen som farligt affald. Gældende for
alle typer emballage er, at de skal være tomme og rengjort/skyllede for madrester og andet skidt.
Metal affaldet kunne bestå af:
• Tomme dåser fra drikkevarer (meget gerne mast flade)
• Konservesdåser, hvis de er skyllet rene for madrester (etiketter er okay)

•
•
•
•
•

Aluminiumsbakker fra leverpostej og lignende, men KUN hvis de er rengjorte
Kapsler
Låg fra glas
Bægre fra fyrfadslys (lidt stearin er okay)
Ren stanniol (krølles sammen)

Her er eksempler på hård plastik:
• Vaske- og skyllemiddel (tømte og skyllede en enkelt gang)
• Ketchup og sennep (skyllet rene for madrester)
• Shampoo, cremer og sæbe (tømte og skyllede en enkelt gang)
• Læskedrikke (uden madrester)
• Sprinklervæske og lignende (tømte og skyllede en enkelt gang, max. 2½ liter)
• Håndsprit
• Frugtbakker
• Kødbakker
• Plastdunke og plastflasker (max. 2½ liter)
Du må meget gerne klemme luften ud af de bløde flasker og sætte låget på igen - så fylder de mindre.

Glas
Alle tomme og rengjorte glasbeholdere uden låg (metallåg skal i metal). Det kan for eksempel være glas fra:
• Marmelade og syltetøj
• Oliven
• Champignoner
• Artiskokker
• Syltede rødbeder og agurker
• Rødkål
• Sennep
• Tomme vin- og spiritusflasker samt andre tomme glasflasker

Restaffald
Restaffaldet er det, der er tilbage, når du har sorteret alle de andre ting fra. Eksempler på restaffald kunne
være bleer, mælkekartoner, juicekartoner, brugte papirlommetørklæder, smørbakker, og andet affald lavet
af sammensatte materialer. Også beskidt emballage fra kød og mælkeprodukter, affald fra badeværelset,
én gangs vaskeklude, vådservietter, vatpinde og lignende skal i beholderen med restaffald. Restaffald skal
opsamles i plasticposer og smides i beholderen lukket eller snøret.

Papir
Papir som kan genbruges
• Skrivepapir og kuverter
• Aviser, reklamer og ugeblade (uden madrester og jord)
• Andre tryksager
• Telefonbøger
• Gavepapir (uden bånd).
Følgende kan IKKE genbruges som papir
• Mælkekartoner og andet papir med belægning af plastik og lim (skal i restaffald)
• Beskidt papir (skal i restaffald)
• Pizzabakker (skal i restaffald)
• Bølgepap og andet pap (afleveres i papcontaineren på genbrugspladsen eller de steder hvor der er
papcontainere)
• Tyndt karton, f.eks. æsker fra cornflakes (uden indhold) og tomme rør fra toiletruller (skal i restaffald)
• Brugt køkkenrulle og papirlommetørklæder (skal i kompostbeholderen eller i restaffald).

Batterier
•
•
•

Alle typer af knapcellebatterier. Knapcellebatterier bruges i ure, høreapparater, legetøj,
regnemaskiner, cykelcomputere, fjernkontroller mm. Størrelsen er som regel mellem 5 og 20 mm.
Alle typer af brunstensbatterier. AAA, AA, C, D, engangsbatteri, genopladeligt batteri, alkali batteri,
alkaline, brunstensbatteri, lithiumbatteri, lithium-ion batteri, nikkel-cadmium batteri, nikkel
metahydrid batteri.
Generelt de typer af batterier som kan gå i hullet i beholderen. Bilbatterier og tørbatterier
bortskaffes på genbrugspladsen.

Tekstiler og tøj
Tekstiler er duge, sengetøj, linned, gardiner, lagner, tøj som er i stykker og derfor ikke kan genbruges osv.
Tøj er effekter der kan genbruges.

Vi hører ofte borgere sige, at det kan være lige meget med at sortere, for ”I blander det alligevel sammen”.
Det som borgerne har sorteret, bliver ikke blandet sammen. Tværtimod bliver det ofte sorteret i endnu
flere fraktioner. Et eksempel er metal og hård plast der håndsorteres ved det firma der modtager det, for
derved at øge genanvendelsen.
Hvis du er i tvivl om hvilken type affald der er tale om, er det altid bedre at komme den i restaffald i
stedet for i en forkert beholder. Undtagen fra dette er glas, batterier og farligt affald.
Hvis der er spørgsmål, eller noget som I gerne vil have afklaret yderligere er I velkomne til at henvende jer til
enten Claus Dahl Thomsen, aucdt@samsoe.dk, tlf. 3010 5545, eller Stig Sandholt Andersen,
aussa@samsoe.dk, tlf. 2520 8829.

Med venlig hilsen
Samsø Kommune

