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AFFALDSGUIDE
FREDERICIA KOMMUNE

I FREDERICIA KOMMUNE

I Fredericia Kommune er vi på forkant med at genanvende vores  
affaldsressourcer, og som borger har du selvfølgelig hovedrollen.

Affaldsordningerne i Fredericia Kommune er baseret på, at det skal 
være nemt for dig at komme af med dit affald på en miljørigtig måde.

Vi sorterer til genbrug, grønt affald og restaffald.

I denne guide får du et overblik over mulighederne for sortering  
– både for dig, der bor i hus og dig, der bor i lejlighed. 
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SÅDAN SORTERER DU TIL GENBRUG

Papir: aviser, ugeblade, reklamer, telefon-
bøger, bøger

Pap: papkasser, bølgepap, papæsker

Glas: flasker, rengjorte konservesglas og 
emballageglas

Plast: skyllede plastdunke uden faresymbol, 
rengjort plastemballage

Plastfolie: plastfolie, plastposer, plastsække, 
bobleplast

Flamingo og metal: ren flamingo, dåser fra øl 
og sodavand, skyllede konservesdåser, 
kapsler, smådele af metal

Tøj og brugsting: Tøj, sko, mindre brugsting

Mælke- og juicekartoner og pizzabakker: 
mælke- og juicekartoner skal være skyllede 
og tomme, og pizzabakker skal være tomme 
og uden madrester

Hvis du bor i hus, skal du sortere genbrugs- 
affald i de klare plastsække, som du får 
udleveret to gange om året i løbet af maj-juni 
og oktober-november. Alternativt kan du 
benytte almindelige klare plastsække til 
genbrug. Hver sæk skal kun indeholde én 
type genbrug. Affaldet må ikke indeholde 
madvarer eller olie- og kemikalieaffald.

De fyldte sække stilles ud til vejskellet senest 
kl. 7:30 på afhentningsdagen. Sækkene bukkes 
sammen, når du sætter dem ud. Bind venligst 
ikke en knude, da det besværliggør tømningen.

Bor du i etageejendom, kan du aflevere dit 
genbrug i ejendommens fælles miljøstation

Du er velkommen til at aflevere dit genbrug 
på kommunens to genbrugspladser på 
Bundgårdsvej 2 og Industrivej 28.

For afhentning af genbrug læs mere på vores 
hjemmeside.

ÅBNINGSTIDER GENBRUGSPLADSERNE

Fra 1. april til og med 30. september:
• Mandag - fredag kl. 10-21
• Lørdag, søndag samt helligdage kl. 10-18

Fra 1. oktober til 31. marts:
• Alle dage kl. 10-18

Der er lukket den 24., 25. og 31. december  
og 1. januar. Grundlovsdag er der åbent 
mellem kl. 9 og 12. 

I kommunens genbrugsbutik på Prangervej 2 
sælger vi indsamlede genbrugsting, som tøj 
og bøger.

STORSKRALD OG FARLIGT AFFALD 

Hvis du bor i hus, kan du komme almindelige 
batterier i en klar pose og lægge den på låget 
af din restaffaldsbeholder. Så afhentes de 
samtidig med dit restaffald.

Bor du i etageejendom, kan du aflevere dine 
batterier i miljøstationen. Spørg din udlejer 
om muligheden for at opsætte en batteribe-
holder.

Større ting som møbler, frysere og andet 
bliver ikke afhentet af kommunen, men kan 
afleveres på én af vores genbrugspladser.

Har du farligt affald, som større batterier og 
rester af maling, spraydåser og andet, skal det 
også afleveres på genbrugspladsen.
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EKSEMPLER PÅ RESTAFFALD

• Madrester som fedt, sovs, fisk,  
 kød og pålæg

• Vådt og beskidt papir og pap

• Bleer og hygiejnebind

• Brugt engangsservice og støvsugerposer

Restaffald bliver brændt, og varmen udnyttes 
til energifremstilling.

Er du husejer og skal have ny affaldsbeholder 
til restaffald, kan du vælge mellem følgende 
størrelser:

• 80-90 liter
• 140 liter
• 180-190 liter
• 240 liter

Affaldsbeholdere til restaffald tømmes hver 
14. dag.

Bor du i etageejendom, kan du aflevere dit 
restaffald i ejendommens fælles miljøstation.

For afhentning af genbrug læs mere på vores 
hjemmeside.

Restaffald

EKSEMPLER PÅ  GRØNT AFFALD

• Frugt- og grøntsager

• Afskårne blomster og potteplanter

• Kaffegrums og teblade inklusive filtre

• Brød- og kagerester, kornprodukter

• Små mængder kattegrus

Er du parcelhusejer afhentes dit grønne 
affald hver 14. dag, men du har også mulighed 
for at hjemmekompostere det. 

Vælger du at få det grønne affald afhentet, 
benyttes den grønne affaldsbeholder. 
Affaldet kommes i de brune papirsposer, som 
udleveres 1-2 gange årligt. Mangler du 
papirsposer, kan du afhente dem på Gen-
brugscenteret på Industrivej 26 eller på en af 
genbrugspladserne på Industrivej 28 eller 
Bundgårdsvej 2.

Bor du i etageejendom, afleveres grønt 
affald i ejendommens fælles miljøstation.

Det grønne affald komposteres på vores 
fælles komposteringsanlæg. Den færdige 
kompost kan købes på genbrugspladserne.

Grønt affald
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BESTILLING AF AFFALDSBEHOLDERE

Affaldsbeholdere til restaffald og grønt affald leverer 
Fredericia Kommune, og som grundejer betaler du for dem 
og har ansvaret for at vedligeholde dem.

Beholdere kan bestilles og ændres 
på affald.genbrug@fredericia.dk eller via AffaldOnline, som 
du finder på hjemmesiden www.fredericia.dk under Borger.

KONTAKTINFO OG ADRESSER

Se mere på vores hjemmeside: 
www.fredericia.dk/borger/affald-kloak-miljo

Spørgsmål vedr. renovation kontakt 
Affald og Genbrug på tlf.: 7210 6367.

Spørgsmål vedr.  genbrug kontakt 
Genbrugscenteret på tlf : 7210 6110

Adresser
• Genbrugspladser, Industrivej 28 og Bundgårdsvej 2
• Genbrugscentret, Industrivej 26
• Genbrugsbutik, Prangervej 2
• Administration, Industrivej 8

Find tømningsdag for din adresse på vores hjemmeside 
www.fredericia.dk/borger/affald-kloak-miljoe/ 
genbrug-genbrugspladser


