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Ændring af affaldsindsamling i Øgadekvarteret  
 
Til ejendomsejere og ejendomsadministratorer. 

 
I perioden januar 2019 til februar 2019 etablerer vi nedgravede affaldscontainere i følgende gader: 

• Vendsysselgade  
• Himmerlandsgade 
• Læsøgade  

 
De nedgravede containere erstatter alle de plastcontainere og sække, der står i baggårde mv., og som beboerne 
i området bruger i dag. Beboerne får bedre muligheder for at aflevere affald til genbrug.  
 
Vi fjerner de gamle containere 

Når de nedgravede containere er etableret, tømmer vi ikke længere de containere og sække til privat affald, der 
står i baggårdene mv. Vi sørger for, at alle containerne bliver hentet.  
 
Ordningen gælder også for ejendomme med skakte. Det affald, der opsamles her skal ligeledes afleveres i de 
nedgravede containere. Det er ikke muligt at aflevere store sække i de nedgravede containere, da containerne 
så stopper til. 
 

Når vi graver  
De nedgravede containere bliver placeret på offentlige arealer. 
Gravearbejdet sker koordineret med de øvrige ledningsejere i området, så generne mindskes. 
 
Brug af de nedgravede containere 

Som udgangspunkt får beboerne i området maksimalt 75 meter til de nærmeste nedgravede containere, som vi 
tømmer efter behov. De nedgravede containere er offentligt tilgængelige, hvilket betyder, at alle der bor eller 
kommer i området, må bruge dem. Beboerne kan dermed bruge de containere, der passer dem bedst.  
 
Det er muligt at sortere følgende affaldstyper:  

• Plast/metal  
• Papir/pap  
• Glas  
• Batterier  
• Minielektronik 
• Restaffald  

Har beboerne i ejendommene store ting, de ikke selv har mulighed for at køre på genbrugspladsen, er det muligt 
at bruge bestillerordningen.  Det er vigtigt, at der bliver bestilt afhentning på vores hjemmeside, og at tingene 
ikke bare bliver sat på gaden. Læs mere på www.aalborgforsyning.dk/bestillerordning 
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Sorteringen begynder indenfor 

Det kan være en udfordring at finde plads til sortering indenfor. Men det er afgørende for at få sorteret mest mu-
ligt affald til genbrug. Da vi ikke kan tilbyde udstyr til indendørs sortering, opfordrer vi til, at du i din lejlighed/ejen-
dom finder en fast løsning til sortering indenfor. Der findes flere forhandlere, som sælger stativer eller systemer 
til sortering af affald. Der findes både systemer til under vasken og til skuffer og skabe, så de kan tilpasses for-
skellige størrelser køkkener.   
 
Gebyrer for indsamling af affald 

Gebyret for indsamling af affald fastfryses, indtil Aalborg Byråd har vedtaget et gebyr for brug af nedgravede 
containere. Indtil da skal du betale det gebyr, som du betaler på nuværende tidspunkt.  
 
Når gebyret er godkendt af Aalborg Byråd gælder nedenstående: 

• For boliger opkræver vi gebyrer som hidtil. 
• For virksomheder opkræver vi fremover gebyrer direkte ved den enkelte virksomhed. Som ejendomsejer 

skal du derfor ikke længere opkræve gebyrer for affald ved virksomheden.  
 
Når de nye gebyrer indføres, bliver du som ejendomsejer eller –administrator informeret. 
 
Læs mere om nedgravede affaldscontainere på www.aalborgforsyning.dk/affald. Her finder du bl.a. et oversigts-
kort over, hvor de nedgravede containere bliver placeret. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Aalborg Forsyning 
    


