
 

 

SÅDAN BRUGER DU DIN NYE AFFALDSBEHOLDER 

 

 
 

 
 
 



 

 

KLAR TIL AT SORTERE 
I 2015 vedtog Folketinget en ny affaldsplan, der skal sikre, at vi får udnyttet de ressourcer, der er gemt i vores 
affald – og netop nu arbejder regeringen med en stribe initiativer, som skal nedbringe klimaaftrykket fra vores 
affald. 
 
 

VI STÅR MED EN OPGAVE 
ALLE danskere skal fremover sortere deres affald... så vi kan genanvende mindst 65% af husholdningsaffaldet 
inden 2035. Allerede i 2025 skal 55% af husholdningsaffaldet genanvendes. I dag genanvendes omkring 31% af 
husholdningsaffaldet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 

EN ENKEL FORANDRING 
Den nye madaffaldsordning er en enkel og blivende forandring i hverdagen. I Naturens Rige vil vi gøre alt, hvad 
vi kan for, at det bliver en god forandring for os alle. I denne lille guide kan du blive klogere på din nye 
affaldsbeholder og den nye måde at sortere på. Den gælder alle i Ringkøbing-Skjern Kommune - husstande og 
sommerhuse. 
 

FOR DIG MED EGEN AFFALDSBEHOLDER 
I den nye madaffaldsordning er der fokus på sortering af madaffald og restaffald. Du har fået udleveret en ny 
todelt affaldsbeholder som erstatter din gamle.  
Din gamle beholder er din - du kan gemme den, eller aflevere den på din genbrugsplads.  
Den nye 
beholder er kommunens. Du kan fortsat aflevere batterier i en klar pose på låget af beholderen til mad- og 
restaffald på tømmedagen. 
 

FOR DIG MED FÆLLES AFFALDSBEHOLDERE 
Fælles affaldsløsninger kan være i “øer” med fire-hjulede beholdere eller i nedgravede løsninger. Nogle steder 
med fælles affaldsløsninger er der i dag allerede indført sortering af nogle typer af affald. Med den nye 
madaffaldsordning skal alle yderligere sortere i mad- og restaffald. 
 
Hvis I, i jeres fælles affaldsløsning, overvejer muligheden for nedgravede beholdere, kan I kontakte affald-
genbrug@rksk.dk. 
 
Læs mere om forskellige beholderstørrelser og mad- og restaffald på madaffald.rksk.dk 
 

DET NYE ER SORTERING AF MADAFFALD 
Hidtil er madaffald blevet brændt på et forbrændingsanlæg sammen med resten af 
det affald, der ender i skraldespanden. Forbrændingsanlæggene laver strøm og 
varme gennem afbrænding af affaldet, men alle de værdifulde næringsstoffer, der 
er i madaffaldet, går tabt, når det bliver brændt.  
 
Med den nye ordning kan madaffaldet omsættes til biogas. Biogas kan bruges til at 
producere varme og strøm, ligesom på forbrændingsanlæggene. Desuden kan 
biogas bruges som brændstof i transportsektoren i stedet for benzin og diesel.  
 
Efter der er blevet dannet biogas af madaffaldet, findes der stadig mange 
værdifulde næringsstoffer som fosfor og kvælstof i restproduktet. Det gør 
restproduktet til en værdifuld næringskilde, som kan bruges til gødning på 
landbrugsjord.  
 
I dag bliver der årligt indsamlet omkring 14.500 ton dagrenovation i Ringkøbing-
Skjern Kommune. Det svarer til omkring 400 kg per husstand om året.  
 
Heraf formodes ca. 38% at være madaffald.  
 
Med den nye ordning vil vi altså årligt kunne genanvende op til omkring 5500 ton 
madaffald på tværs af Ringkøbing-Skjern Kommune, svarende til omkring 150 kg 
per husstand.  
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HVORDAN ANSKAFFES POSERNE? 

 

I din nye beholder finder du poser til sortering af madaffald. Du 
får 200 poser – det svarer til et gennemsnitligt årsforbrug.  
 
Herefter vil du årligt få udleveret poser. Har du brg for flere 
poser, end du har fået udleveret, så kan de købes på din 
genbrugsplads. Husk at genbrugspladserne er kontantløse. 
 
Poserne holder samling på affaldet og minimerer spild – især 
hvis du slår en god knude på dem.  
 
Poserne har en størrelse, så de kan passe i mange forskellige 
køkkenløsninger.  
 

HVAD ER POSERNE LAVET AF? 
Det kan synes lidt mærkeligt at sortere madaffald – bioaffald – i plastposer. Poserne bliver selvfølgeligt sorteret 
fra madaffaldet og bruges, lige nu, til ny energi. Vores mål er, at poserne i fremtiden vil kunne genanvendes.  
 

DET SKER I 2023 

Regeringen arbejder netop nu med en række initiativer til at sikre 
langt mere genanvendelse og meget mindre forbrænding. 
 
Et af initiativerne er at strømline affaldssorteringen – både i 
hjemmet og på arbejdspladserne. Sorteringen skal gøres på samme 
måde uanset, hvor i landet man er. 
 

SORTERING AF AFFALD 
strømlines, så der sorteres de samme 10 typer affald ved alle 
husstande i Danmark. Der vil være mulighed for, at affaldet kan 
sorteres kombineret  
i spande med flere rum. Det forventes, at et almindeligt parcelhus derfor vil skulle have flere spande med flere 
rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Madaffald 
· BRØD OG KAGE 
· KØD 
· FISK OG FISKEBEN 
· FRUGT OG GRØNT 
· MADAFFALD - TILBEREDT ELLER RÅT 
· ÆGGESKALLER 
· GRØD, GRYN OG PASTA 
· KAFFEFILTRE OG TEPOSER 
· BRUGT OPTØRRINGSPAPIR 
· BUKETTER 

 

Restaffald 
· BLEER 
· FLAMINGO 
· KATTEGRUS 
· PLASTIKPOSER 
· SORT PLASTIK 
· GAVEPAPIR 
· PIZZABAKKER 
· MÆLKE- OG JUICEKARTONER 
· CHIPS- OG KAFFEPOSER 
· SNAVSET EMBALLAGE 

HVAD SÅ MED ALT DET ANDET AFFALD? 
Den nye sortering gælder kun madaffald og restaffald. Har du andre typer affald, som eksempelvis metal, glas, 
papir, pap etc., skal dette sorteres og afleveres på genbrugspladserne eller miljøstationerne, lige som du plejer.  
 
Er du i tvivl, så tjek rksk.dk/dagrenovation 

 

BATTERIER 
Batterier skal du lægge i en klar pose på låget af din beholder til restaffald og madaffald, så tager skraldemanden 
dem med. 
 

FARLIGT AFFALD I HUSHOLDNINGEN 
 
Er du i tvivl? Så se vores sorteringsguide i app’en “Affaldsportal”. Du kan finde app’en til mobil og tablet i App 
Store og Google Play. Du kan også tilgå den via din browser. 
 
Du kan læse mere om sortering på rksk.dk/dagrenovation 
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HAR DU EKSTRA AFFALD? 
 
Har du ekstra mad- og restaffald, der ikke kan være i beholderen, så kan du 
købe ekstra sække på din genbrugsplads og i en række lokale butikker. Se 
listen over butikker på rksk.dk/dagrenovation. Husk at genbrugspladserne er 
kontantløse. Sækkene må ikke bruges til papir, metal, glas og hård plast. 
 

 
GENBRUGSPLADSER 
Vores genbrugspladser i Ringkøbing Skjern Kommune står klar til at modtage 
det affald, som ikke må komme i dine nye beholdere. Genbrugspladserne er moderne og brugervenlige, og der er 
mulighed for personlig vejledning. Du finder genbrugspladserne her: 
 

BORK GENBRUGSPLADS 
Sønderbyvej 31, Nr. Bork 
Mandag, onsdag: kl. 14 - 17 
Fredag: kl. 14 - 18 
Lørdag: kl. 9 - 16 
 

HVIDE SANDE GENBRUGSPLADS 
(modtager Farligt Affald) 
Nørregade 84, Hvide Sande 
Mandag - fredag: kl. 10 - 18 
Lørdag: kl. 9 - 16 
 

KLOSTER GENBRUGSPLADS 
Klostervej 114, Kloster 
Mandag, onsdag: kl. 15 - 17 
Fredag: kl. 14 - 17 
Lørdag: kl. 10 - 16 
 

LEM GENBRUGSPLADS 
Energivej 1, Lem 
Mandag, onsdag, fredag: kl. 15 - 18 
Lørdag: kl. 13 – 15 
 

RINGKØBING GENBRUGSPLADS 
(modtager Farligt Affald) 
Baldersvej 4, Ringkøbing 
Mandag - fredag: kl. 10 - 18 
Lørdag: kl. 9 - 16 

SPJALD GENBRUGSPLADS 
Mosevej 4, Spjald 
Mandag, onsdag, fredag: kl. 14 - 17 
Lørdag: kl. 13 - 16 
 

TARM GENBRUGSPLADS 
(modtager Farligt Affald) 
Industriparken 7, Tarm 
Mandag - fredag: kl. 10 - 18 
Lørdag: kl. 9 - 16 
 

TIM GENBRUGSPLADS 
Høbrovej 9E, Tim 
Tirsdag, torsdag: kl. 14 - 18 
Lørdag: kl. 10 - 12 

 

TROLDHEDE GENBRUGSPLADS 
Industrivej 15, Troldhede 
Tirsdag: kl. 15-17 
Torsdag: kl. 12.30-14.30 
Lørdag 10-12 

 

VIDEBÆK GENBRUGSPLADS 

(modtager Farligt Affald) 
Håndværkervej 18, Videbæk 
Mandag - fredag: kl. 10 - 18 
Lørdag: kl. 9 - 16 

 

OBS: Skjern Genbrugsplads er nu omdannet til grenplads 
 
 
I Ringkøbing-Skjern Kommune vil vi gerne, at det er let for dig at komme af med dit genanvendelige affald. Derfor 
har vi, ud over genbrugspladserne, også miljøstationer på tværs af kommunen. Du finder overblik over både 
genbrugspladser og miljøstationer på rksk.dk/affald-genbrug Her kan du også orientere dig ift. 
lukkedage.  
 

MILJØSTATIONER 
Miljøstationer er små stationer, hvor du kan komme af med genanvendeligt affald (fx glas, plast, papir eller 
batterier). Man kan se stationernes placering på et kort på rksk.dk/affald-genbrug 

http://rksk.dk/affald-genbrug


 

 

HER MÅ DU PLACERE DIN AFFALDSBEHOLDER, HVIS DU ER 

HUSEJER I BYEN 
Når du skal placere affaldsbeholderen ved huset, er der nogle ting, som du skal tage hensyn til. Det handler især 
om at sikre arbejdsforholdene for skraldemændene. 
 
1. Kørevejen skal være jævn og kunne bære en renovationsvogn. 
 
2. Beplantning langs kørevejen skal være beskåret, så der minimum er en fribredde på 4 meter og en frihøjde på 
4 meter. 
 
3. Affaldsbeholderen skal stå på et jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton og eventuelt være 
afskærmet med et beholderskjul, så den ikke vælter. 
 
4. Beplantning skal være klippet, så der er fri passage i mindst 1 meter i bredden og 2 meter i højden. 
 
5. Det faste underlag skal være på mindst 25 cm på begge sider af affaldsbeholderen og 1 m. foran beholderen. 
Opsættes et beholderskjul, anbefales min. 10 cm luft på hver side af beholderen. 
 
6. Er beholderskjulet ved skel eller vej, skal skjulets åbne side vende ud imod vejen. Alternativt laves fliser hele 
vejen rundt til den åbne side. 
 
7. Håndgreb og hjul skal vende udad imod skraldemanden. 
 
8. Adgangsvejen må ikke være blokeret, den skal være uden trin, plan og med jævnt og fast underlag af fx asfalt, 
fliser eller beton.  
 
! Hvis dine adgangsforhold ikke opfylder kravene, kan du i stedet sætte dine affaldsbeholdere frem til skel på fast 
underlag ved kørevej på tømningsdagen kl. 5.30.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HER MÅ DU PLACERE DIN AFFALDSBEHOLDER, HVIS DU ER 

HUSEJER PÅ LANDET 
Når du skal placere affaldsbeholderen ved huset, er der nogle ting, som du skal tage hensyn til. Det handler især 
om at sikre arbejdsforholdene for skraldemændene. 
 
1. Kørevejen skal være jævn og kunne bære en renovationsvogn. 
 
2. Beplantning langs kørevejen skal være beskåret, så der minimum er en fribredde på 4 meter og en frihøjde på 
4 meter. 
 
3. Affaldsbeholderen skal stå på et jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton og eventuelt være 
afskærmet med et beholderskjul, så den ikke vælter. 
 
4. Beplantning skal være klippet, så der er fri passage i mindst 1 meter i bredden og 2 meter i højden. 
 
5. Det faste underlag skal være på mindst 25 cm på begge sider af affaldsbeholderen og 1 m. foran beholderen. 
Opsættes et beholderskjul, anbefales min. 10 cm luft på hver side af beholderen. 
 
6. Er beholderskjulet ved skel eller vej, skal skjulets åbne side vende ud imod vejen. Alternativt laves fliser hele 
vejen rundt til den åbne side. 
 
7. Håndgreb og hjul skal vende udad imod skraldemanden. 
 
8. Adgangsvejen må ikke være blokeret, den skal være uden trin, plan og med jævnt og fast underlag af fx asfalt, 
fliser eller beton.  
 
9. Hvis kørevejen/adgangsvejen ikke kan opfylde kravene, så der kan vendes, skal renovationsvognen kunne 
bakke hen til flisebelagt standplads – dog max 50 meter. Standpladsen skal være mindst 2x2 meter bred.  
 
! Hvis dine adgangsforhold ikke opfylder kravene, kan du i stedet sætte dine affaldsbeholdere frem til skel på fast 
underlag ved kørevej på tømningsdagen kl. 5.30.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

HER MÅ DU PLACERE DIN AFFALDSBEHOLDER, HVIS DU ER 

SOMMERHUSEJER 
Når du skal placere affaldsbeholderen ved huset, er der nogle ting, som du skal tage hensyn til. Det handler især 
om at. sikre arbejdsforholdene for skraldemændene. Den nemmeste løsning i sommerhusområderne er at 
placere standpladsen ved vej eller skel, gerne ved postkassen. 
 
1. Kørevejen skal være jævn og kunne bære en renovationsvogn.  
 
2. Beplantning langs kørevejen skal være beskåret, så der minimum er en fribredde på 4 meter og en frihøjde på 
4 meter. 
 
3. Affaldsbeholderen skal stå på et jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton og eventuelt være 
afskærmet med et beholderskjul, så den ikke vælter. 
 
4. Beplantning skal være klippet, så der er fri passage i mindst 1 meter i bredden og 2 meter i højden. 
 
5. Det faste underlag skal være på mindst 25 cm på begge sider af affaldsbeholderen og 1 m. foran beholderen. 
Opsættes et beholderskjul, anbefales min. 10 cm luft på hver side af beholderen. 
 
6. Er beholderskjulet ved skel eller vej, skal skjulets åbne side vende ud imod vejen. Alternativt laves fliser hele 
vejen rundt til den åbne side. 
 
7. Håndgreb og hjul skal vende udad imod skraldemanden. 
 
8. Adgangsvejen må ikke være blokeret, den skal være uden trin, plan og med jævnt og fast underlag af fx asfalt, 
fliser eller beton.  
 
! Hvis dine adgangsforhold ikke opfylder kravene, kan du i stedet sætte dine affaldsbeholdere frem til skel på fast 
underlag ved kørevej på tømningsdagen kl. 5.30.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

VIL DU BYGGE ET BEHOLDERSKJUL TIL DIN NYE 

AFFALDSBEHOLDER? 
 

 
Har du lyst til at få lidt inspiration til hvordan dit beholderskjul kan se ud? Så kom og se vores udstillinger med 
alle affaldsbeholdere og forslag til beholderskjul på genbrugspladserne i Hvide Sande, Ringkøbing, Tarm og 
Videbæk. 
 
Vil du opsætte et skjul, så anbefaler vi, at du laver min. 10 cm luft på hver side af beholderen. Husk at bygge 
skjulet, så skraldemanden uden problemer kan få fat i affaldsbeholderen. 
 
Alle de modeller, du finder i udstillingen, kan udvides når vi skal til at sortere flere typer affald i 2023. Da 
udvider vi sorteringen yderligere, og du får minimum endnu en opdelt beholder. Den er i 
udgangspunktet samme størrelse (240 liter) som den du modtager nu til efteråret. 
 
Mål på eksempel-skjulene: 
Højde: 118, dybde: 96 cm og bredde: 98/187 cm. 
 
Du kan læse mere om beholderstørrelser og mål på madaffald.rksk.dk.  
Eksempel-skjulene er lavet af den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture. Du kan også finde inspiration og 
hjælp hos andre virksomheder – det kan fx være en ide at spørge den tømrer, du plejer at bruge. 
 

 
 
 
 



 

 

HER ER DIN NYE SKRALDEBIL 
Nye beholdere med to kamre kræver nye biler med to kamre, der sikrer at affaldet holdes adskilt hele vejen fra 
dit hjem til det anlæg, der skal udnytte ressourcerne. 
 
Du vil kunne se både større og mindre renovationsvogne på vejene. Det skyldes, at vi gerne vil passe på de smalle 
veje ude i sommerhusområderne – derfor har vi valgt mindre biler til ruterne her. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

DOWNLOAD APP’EN AFFALSPORTAL 
Vi vil gerne gøre det nemt for dig. Derfor har vi app’en Affaldsportal, hvor du kan finde information om dit affald. 
 

Du kan bl.a. se: 
 
· Tømmetider 
· Overblik over genbrugspladser 
· Åbningstider 
· Indberetning af manglende tømning 
· Sorteringsguide 
· Påmindelsesservice - SMS eller app 
 
Du kan hente den fra App Store eller Google Play – og den er selvfølgelig helt gratis. 

 
God fornøjelse. 
 
 
Har du spørgsmål? Så er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive eller ringe til os. 
 
Baldersvej 4 - 6950 Ringkøbing 
Tlf. 99 74 10 14 
affald-genbrug@rksk.dk 

 


