Sorteringsgård til storskrald
Vejledning i at få orden på affaldet

SORTERINGSGÅRD

Orden på affaldet
Denne pjece omhandler sorteringsgårde ved større bebyggelser. Disse gårde er med til at gøre affaldssorteringen bedre. En bedre sortering og dermed mere genbrug
er til gavn for miljøet.
I Aarhus Kommune sorterer vi glas, plast og metal samt
papir og småt pap ved boligen, så disse typer affald er
ikke en del af en sorteringsgård.
Find jeres egen løsning
Sorteringsgården kan være stor eller lille. Den kan være
bemandet eller ubemandet. Den kan være hegnet ind
eller indrettet i et rum i bebyggelsen. Brug idéerne på de
følgende sider og find jeres egen løsning.

Hvis I ønsker at etablere en sorteringsgård, kan I spørge
Kredsløb til råds.
Kredsløb
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Kundeservice
Tlf: 77 88 10 10
Kredsløb Energipark Lisbjerg Farligt Affald
Ølstedvej 36
8200 Aarhus N
Tlf.: 77 88 00 11

Sådan får I jeres egen sorteringsgård
Kredsløb vejleder gerne bebyggelser, som vil etablere en
sorteringsgård.

Sådan gør I
Følg stien på næste side, så er der ikke langt fra plan til
virkelighed.

Andet affald
Byggeaffald og affald fra fællesarealer er erhvervsaffald.
Det skal håndteres af en privat vognmand eller kan i
mindre mængder ad gangen afleveres på en af kommunens genbrugsstationer.
Læs mere på: www.kredslob.dk/erhverv-gen.
Kredsløb tilbyder mod særskilt betaling indsamling af
haveaffald i mindre containere, som f.eks.
660 liter. Kontakt Kredsløb for flere oplysninger.
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Jeres ønsker

1

Find ud af jeres egne ønsker til sorteringsgården:
• Skal den være bemandet?
• Hvor kan den placeres?
• Skal dele af den være låst?
• Hvilke typer affald vil I tage imod?
• Hent inspiration – besøg andre bebyggelser
med sorteringsgårde.

Kontakt
Kredsløb

2

Ring til Kredsløb på tlf: 77 88 10 10, så kan vi få en snak
om jeres planer og ønsker.

3

Kontakt eventuelt en rådgiver (arkitekt, ingeniør eller
lign.) og få hjælp til indretning af sorteringsgården.
Hvis der skal bygges et skur, skal der søges byggetilladelse, og det kan rådgiveren hjælpe med.

4

Når I har fundet den rigtige løsning, skal I fremsende
en ansøgning til Kredsløb. Ansøgningen skal indeholde en målsat skitse med anbringelse af containere
mv. Husk at der også skal være plads til at tømme
containerne.
Kredsløb behandler ansøgningen og godkender
sorteringsgården, eventuelt efter at have rettet nogle
detaljer. Af godkendelsen fremgår det, hvor ofte de
forskellige affaldstyper kan blive hentet, og hvilke
containere der er aftalt.

Professionel hjælp

Kontakt og
godkendelse

Anlæg pladsen

Information

5

6

Så skal det praktiske arbejde gøres med at anlægge
sorteringsgården. Det kan være at asfaltere et område,
hegne det ind eller bygge et skur. Når I ved, hvornår I er
færdige, kan I leje containere gennem Kredsløb.

Inden pladsen tages i brug, er det vigtigt, at beboerne
bliver grundigt informeret. Kredsløb kan hjælpe med
elektroniske filer til skilte til containerne. Lav eventuelt
et festligt arrangement, når sorteringsgården åbnes.
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Lav en plan for jeres bebyggelse
Hvis bebyggelsen får etableret en sorteringsgård, henter Kredsløb storskrald og genanvendeligt affald.
Andet affald skal I selv sørge for at få hentet. Se skemaet med de forskellige typer affald.
I skemaet er også vist, hvilke typer materiel der kan benyttes til affaldet.
Skiltning

Information

Det er vigtigt, at containere og bure på pladsen er
tydeligt mærket med skilte. Beboerne må ikke være i tvivl
om, hvordan affaldet skal sorteres. Filer til udprint kan
fåes hos Kredsløb.

Skal sorteringsgården blive en succes, kræver det en ny
adfærd hos beboerne i bebyggelsen. Derfor er det vigtigt
at give beboerne en grundig information om sorteringsgården og de typer affald, man kan komme af med.

AFFALDSTYPE

MATERIEL

BEMÆRKNINGER

Indbo til genbrug

Skur eller lignende

Lav en byttecentral, hvor beboerne gratis
kan afhente kasseret indbo.

Storskrald

Skur eller lignende

Afhentes, hvis det er stillet frem.

Brændbart

Ladcontainer

Tømmes, men bebyggelsen afholder selv udgifter til containerleje.

Køleskabe/frysere

Skur eller lignende *

Afhentes, hvis det er stillet frem.

Pap

1100 liters beholder på hjul
Frontloader
Ladcontainer

Tømmes. Bebyggelsen afholder selv udgifter til containerleje.

Jern og metal

Klare sække i 190 liter beholder
Krancontainer
Ladcontainer

Afhentes. Småt jern kan anbringes i klare sække. Stort jern afhentes
som storskrald. Jern kan også anbringes i container, hvor bebyggelsen
selv afholder udgifter til containerleje.

Elektronik

Klare sække i 190 liter beholder
Pallebur

Afhentes. Småt elektronik skal i klare sække. Stort elektronik kan
bestlles afhentet som storskrald. Der kan også lejes et pallebur, hvor
bebyggelsen selv afholder udgifter.

Deponi

Klare sække i 190 liter beholder
Palleboks

Afhentes. Bebyggelsen afholder selv udgifter til containerleje.

Farligt affald
og batterier

Plasttromle
Papkarton til lysstofrør
Spand

Afhentes. Kredsløb Energipark Lisbjerg Farligt Affald udleverer de
forskellige typer emballage.

AFFALDSTYPE

MATERIEL

BEMÆRKNINGER

Tøj

Tøjcontainere
Tøjcafé

Kontakt en organisation, der indsamler tøj. Eller lav selv en tøjcafé,
hvor beboerne kan bytte tøj.

Haveaffald

Minicontainer
Grube
Ladcontainer

Det bedste er at flise eller kompostere haveaffaldet ved bebyggelsen.
Afhentning af haveaffald i minicontainer:
Kontakt Kredsløb.
Vil I bruge grube eller ladcontainer, skal I kontakte en privat vogn
mand.

* Bemærk at effekterne kun medtages, hvis de er stillet frem. Ønsker I, at effekterne bliver afhentet i skuret, vil der blive opkrævet et gebyr for
udbæringen. I skal også være opmærksomme på, at der skal være niveaufri adgang til rummet, og at døråbninger skal være minimum 110 cm.

4

SORTERINGSGÅRD

Fejlsorteringer og andre fejl
Konstateres fejlsortering i forbindelse med tømningen, vil omkostningerne blive opkrævet hos grundejeren.
Det kan f.eks. være:
• betaling for forgæves kørsel. (Det kan f.eks. ske, hvis der ikke er låst op eller der er spærret.)
• betaling af behandlingsudgift. (Det kan f.eks. ske, hvs affaldet er fejlsorteret)
Bemærk at dagrenovation og andet uhygiejnisk affald ikke må forekomme på sorteringsgården.
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Sorteringsgård i mindre bebyggelser
En mindre bebyggelse kan f.eks. være en ejendom med 7 lejligheder i Aarhus Midtby, 20 rækkehuse eller
65 lejligheder i blokke. I behøver ikke at sætte mange penge eller kvadratmeter af til en sorteringsgård. En
garage, et skur eller et ledigt rum i bebyggelsen kan være nok. Læs her om de enkelte elementer i sådan en
løsning.
1. Brug klare sække

2. Stort pap

Storskrald sorteret i klare plastsække og lukket med knude
afhentes af kommunens vognmand. Sækkene skal stå let
tilgængelige eller stilles frem.
Der foreslås sække til følgende affaldstyper:

Alle bebyggelser med mere end 6 husstande kan leje en
container på 1100 liter til stort pap.

3. Hårde hvidevarer

• Småt elektronikaffald

Er der plads i skuret, kan man overveje at lave et hjørne til
f.eks. hårde hvidevarer.

F.eks. barbermaskiner, brødristere, kameraer, el-ledninger,
småt computertilbehør, batteridrevet og elektrisk legetøj.

Afhentning af storskrald

• Deponi

Porcelæn, stentøj og PVC (f.eks. badebolde, regntøj, gummistøvler, bruseforhæng, persienner af plast, haveslanger,
kunstlæderprodukter, telte, soppe- og svømmebassiner.

Når storskraldet skal hentes, skal det være stillet frem på
fortovet, hvor lastbilen kan komme til. Afhentningen kan
ske allerede fra kl. 6 om morgenen. Der er mulighed for
at få en fast aftale om afhentning, enten hver 14. dag eller
hver 4. uge. Hvis man ønsker at få båret storskraldet ud af
et skur eller rum, kan det aftales mod betaling.

• Maling, lak og lim
• Spraydåser

Elektronikaffald
Til stort elektronikaffald kan benyttes pallebure.

Se side 9 for farligt affald.

Farligt affald
Husk også at sortere kemikalier, lysstofsrør og el-sparepærer fra som farligt affald. Kredsløb Energipark Lisbjerg Farligt Affald udleverer emballage til indsamling af affaldet.
Se side 9.

2 Stort pap
Afleveres som storskrald. Husk at det
skal være klappet sammen og bundet,
så det er nemt at håndtere. Man kan
også leje en container på 1100 liter til
stort pap.

1 Beholdere med klare sække til mindre
storskraldseffekter og genanvendeligt
affald.

3
Hårde hvidevarer.
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Sorteringsgård i mellemstore bebyggelser
I en bebyggelse med mellem ca. 80 og 300 husstande kan I selv anlægge en lille sorteringsgård på et cen
tralt område. Læs her om de enkelte elementer i sådan en løsning.

1. Et skur til storskraldet

3. Krancontainere

Møbler, tæpper, hårde hvidevarer og elektronikaffald kan
med fordel placeres i et skur. Så er affaldet i tørvejr, og der
er lidt styr på tingene. Desuden bliver der mulighed for
at låse affaldet inde. Skuret skal typisk være på 16-20 m2
og med fast gulv af f.eks. fliser. I stedet for skuret kan der
bruges en stor skibscontainer, men den er ikke optimal, da
det kan være svært at håndtere møblerne i det langstrakte
rum.

Affald til jern og metal opbevares bedst i krancontainere.
En lav container der kan fås med og uden låg.

Når møbler og lignende skal afhentes, skal det være stillet
frem, hvor lastbilen kan komme til. Afhentningen kan ske
allerede fra kl. 6 om morgenen. Der er mulighed for at få
en fast aftale om afhentning, enten hver 14. dag eller hver
4. uge. Hvis man ønsker at få båret storskraldet ud af et
skur eller rum, kan det aftales mod betaling.

4. Afhentes med grab fra grube
Til haveaffald kan laves gruber med fast bund og betonvægge. På den måde er det let at hente affaldet med en
lastbil med grab. Husk god plads omkring gruberne, så
lastbilen kan komme til. Kontakt privat vognmand for
afhentning.

Elektronikaffald
Til stort elektronikaffald kan benyttes pallebure. Til småt
elektronik kan der eventuelt bruges en beholder med en
klar sæk.

2. Affald i frontloadercontainere

Farligt affald

Til stort brændbart affald og til pap kan der benyttes de
specielle frontloadercontainere. De kan indeholde helt
op til 8 m3 og er nemme at tømme. Dog skal der være
god plads foran containeren, så lastbilen kan køre lige til
fronten.

Kredsløb Energipark Lisbjerg Farligt Affald udleverer emballage til indsamling af farligt affald.

2 Frontloadercontainere til pap.
1 Skur til f.eks. møbler, tæpper,
hårde hvidevarer og evt. farligt
affald. Her er også plads til elektronikaffald og deponiaffald.

3 Krancontainer til
jern og metal.

Hele pladsen skal være med
kørefast belægning.

4 En grube er velegnet til
haveaffald.
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Sorteringsgård i store bebyggelser
I en stor bebyggelse med mere end 300 husstande kan der anlægges en sorteringsgård på et centralt område.
Læs her om de enkelte elementer i sådan en løsning.

1. Lukkede ladcontainere
Pap og stort og småt brændbart kan opsamles i store ladcontainere. Husk, at containeren skal stå, så lastvognen
kan køre lige til fronten.

2. Et skur til egen byttecentral
Møbler og andre brugbare effekter kan ofte genbruges af
andre. Det er en god idé at samle det i et skur eller eksisterende garage, så andre i bebyggelsen kan få glæde af det.
I skuret kan man også indsamle elektronikaffald. Til stort
elektronikaffald kan benyttes pallebure. Til småt elektronik
kan der eventuelt bruges beholdere med klare sække.

Hvis nogle af effekterne skal hentes af storskraldsbilen,
skal det stilles frem, hvor lastbilen kan komme til.
Afhentningen kan ske allerede fra kl. 6 om morgenen.
Der er mulighed for at få en fast aftale om afhentning,
enten hver 14. dag eller hver 4. uge. Hvis man ønsker at
få båret storskraldet ud af et skur eller rum, kan det aftales
mod betaling.

3. Åbne ladcontainere
Til jern og metal kan med fordel benyttes åbne ladcontainere.

2 Skur til brugsting som fx
møbler. Her er også plads til
farligt affald, elektronikaffald
og deponiaffald.

1 Lukkede ladcontainere
til stort brændbart.

1

Lukket ladcontainer til
stort pap

1

Åben ladcontainer til
jern og metal.

8

3

SORTERINGSGÅRD

Farligt affald
Alle har pligt til at aflevere farligt affald til behandling. I Aarhus Kommune opstiller og afhenter Kredsløb
Energipark Lisbjerg Farligt Affald beholdere, der passer til både store og mindre bebyggelser.
Batterier, malingsrester, lysstofrør og det øvrige farlige
affald fra husstande indeholder stoffer, som ikke må
brændes på vores forbrændingsanlæg. Derfor har alle pligt
til at sortere det farlige affald fra og aflevere det til korrekt
behandling.

Klistermærker

Ved bebyggelsen

Kontakt:

Den nemmeste løsning for beboerne er at aflevere det farlige affald et bestemt sted i bebyggelsen. Bebyggelsen skal
selv sørge for at finde et egnet sted. Det kan ske i samarbejde med Kredsløb Energipark Lisbjerg Farligt Affald,
som udlåner de nødvendige beholdere, og som kommer
og henter de fyldte beholdere på bestilling.

Kredsløb Energipark Lisbjerg Farligt Affald
Ølstedvej 36
8200 Aarhus N.
Tlf: 77 88 00 11
E-mail: farligtaffald@kredslob.dk
www.kredslob.dk/farligtaffald

Efter behov
Der er beholdere til alle typer farligt affald, og I kan få dem
i den størrelse, der passer til jeres behov. I kan skifte til
andre beholdere, hvis jeres behov ændrer sig.

Med beholderne følger klistermærker, så beboerne tydeligt
kan se, hvilke typer farligt affald de må putte i den enkelte
beholder. På næste side ses en beskrivelse af hver enkelt
beholder.

Farligt affald er:
• Maling
• Kemikalier
• Batterier
• Lysstofrør og el-sparepærer
• Insekt- og plantegift
• Spraydåser
• Motorolie
Husk at farligt affald ikke må blandes sammen.
(Medicinrester – skal afleveres på apoteker)
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Én type affald i hver beholder
Farligt affald skal sorteres – én type affald i hver beholder, uanset størrelsen. Det er af hensyn til sikkerheden
og til de mennesker, der skal håndtere affaldet.
Beholderne og papkasserne kan lånes af Kredsløb Energipark Lisbjerg Farligt Affald.

Tønder
Tønderne kan rumme 220, 110 og 60 liter.
De er i vejrbestandigt materiale.

Containere
Man kan få containere på 660 liter
eller 240 liter til bøtter og dåser
med maling, lak og lim.
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Spande

Klistermærker

Hvis man har mindre mængder farligt affald, kan man bruge
en spand f.eks. til batterier og
spraydåser.

Uanset hvilken beholdertype I vælger, får I klistermærker til at sætte
på. Så kan beboerne tydeligt se,
hvad de kan aflevere i beholderen.

Kasse til lysstofrør
Høje dobbeltkasser af
kraftig pap gør det nemt
at samle lysstofrør ind.
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Kredsløb A/S, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand,
kredslob.dk

