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SOMMERHUSE
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NYT i 2023
Genbrugsekspressen bliver fra 1.1.2023 afløst af en ny, mindre genbrugsordning.
Vi forventer, at du kan aflevere haveaffald, møbler og stort pap m.v. i den nye ordning.
Thisted Kommune sender information om den nye ordning ud i efteråret 2022.

Sækkeruller
Du kan få 2 gratis ruller med 25 genbrugssække til dit affald til Genbrugsekspressen. Du kan bestille via selvbetjeningsløsningen på www.thisted.dk/genbrugsekspressen eller via appen Affald Thy.
Når du bestiller, skal du selv hente sækkerullerne på et
af genbrugscentrene i Thisted Kommune.
Du skal oplyse det ordrenummer, du får på mail eller
SMS, når du bestiller digitalt.
Du kan købe 1 rulle med 25 genbrugssække på genbrugscentrene. Hver rulle koster 100 kr. Du kan betale
kontant eller med Mobilepay.
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Vi henter
næsten det hele

10

enheder
pr. gang

VI HENTER DIT SORTEREDE AFFALD INDEN FOR 3 HVERDAGE.
Sådan gør du
Bestil afhentning:
• i appen Affald Thy
• på www.thisted.dk/genbrugsekspressen
• på telefon 97 72 39 66
• på mail til skrald@filtenborg.nu
Fortæl os, hvilke typer affald du har, og hvor mange enheder du ønsker at
aflevere af hver type.
Du kan benytte Genbrugsekspressen 2 gange i perioden 15. marts – 31. maj
og 2 gange i perioden 1. september – 31. oktober.
Beskedservice
Du kan melde dig til Beskedservice i appen eller i selvbetjeningsløsningen på
www.thisted.dk/genbrugsekspressen.
Så får du en SMS eller mail, når vi åbner for de to årlige indsamlingsperioder.
Max. 10 enheder
Du må stille max. 10 enheder ud til Genbrugsekspressen pr. gang. En enhed er for
eksempel et møbel, en vaskemaskine, et bundt grene, en papkasse eller en genbrugssæk
med indhold. En enhed må højst veje 15 kilo. Møbler må dog veje mere. Vi henter max. 1
stk. hvidevare pr. gang. Afleverer du affald i papkasser, skal kasserne være åbne.
Husk: Du skal lukke genbrugssækken og kun fylde den til stregen.
Stil affaldet rigtigt
I byen stiller du dit sorterede affald ud til vejen ved dit sommerhus.
Det skal stå på fortovet eller max. 2 meter inde i din indkørsel.
1 ENHED
På landet stiller du affaldet ved dit husnummer
ved hovedvejen. Ligger dit
sommerhus på en stikvej i
et sommerhusområde,
skal affaldet stilles ud
til stamvejen.

1 ENHED

1 ENHED

Se også sorteringsvejledningen
på appen Affald Thy

Sorteringsvejledning 2022
PAPIR

· Aviser
· Ugeblade
· Reklamer

Nej tak

HUSK

Ja tak

· Brochurer
· Kopipapir

PAP

GLAS OG

JERN OG

ØL- OG SODA-

FLASKER

METAL

VANDSDÅSER

· Rødbedeglas · Konservesdåser
· Syltetøjsglas
· Paprør
· Alubakker
· Vinflasker
· Bølgepap
· Ren stanniol
· Æggebakker · Spiritus· Jernrør
flasker
· Papkasser

· Dressingflasker

· Telefonbøger
· Vejvisere

· Sodavandsdåser

HÅRD PLAST

· Flamingo fra · Plastflasker
indpakning · P
 lastdunke
· Plastbaljer
· Plastspande
· Cd’er

· Metalpersienner

· Dvd’er
· Plastringbind

· Cykelstel

· Gavepapir

Papiret skal
være rent
og uden
madrester.

· Øldåser

FLAMINGO

· Plastemballage
fra fødevarer

Pappet skal
være rent
og uden
madrester.

Glas og
flasker skal
være skyllede
og rene.

Dåserne skal
være tomme
og uden
madrester.

Dåserne skal
være tomme.

Flamingoen
Plasten
skal være ren. skal være
ren, skyllet
og uden
madrester.

Gerne med
låg og kapsler.

· Bøger med · Pizzabakker
hårdt omslag
· Mælke
· Gavebånd
kartoner*

· Porcelæn/
keramik
· El-pærer

· Juice
kartoner*

· Knust glas,
spejle

* i særskilt
container på
genbrugscentrene

· Vinduesglas

· Malingsdåser

· Plantekasser

· Dåser fra træ
beskyttelse

· Fiskekasser

Genbrugsekspressen henter de 14 typer affald, du ser her på siden. Dagrenovation afleverer

NEJ TAK
Dagrenovation, affald fra husdyr, byggeaffald,
rockwool, sanitet, vinduesglas, knust glas,
spejle, keramik, porcelæn, sand, jord, grus, sten,
trykimprægneret træ og miljøfarligt affald.
BLØD PLAST

· Plastposer
(farvede og
klare)
· Plastfolie
· Bobleplast

INDBO

TØJ OG SKO

HAVEAFFALD

ELEKTRONIK-

IKKE-BRÆND-

BRÆNDBARE

AFFALD

BARE RESTER

RESTER

· Bildæk med
og uden
fælge

· Malet træ

· Møbler

· Tøj

· Buske

· Elværktøj

· Hvidevarer

· Sko

· Blade

· Fladskærme

· Tæpper

· Støvler

· Grene

· Computere

· Barnevogne

· Printere

· Rødder

· Trækasser
· Paller
· Skumgummi
· Beskidt tøj
og fodtøj

· TV'er
· Elektronisk
legetøj

· Komposit

· Køkken
maskiner
· Løse kabler

Plasten skal
være ren.

Max. 1 stk.
hvidevare
pr. gang.

Tøj og fodtøj
skal være
rent, tørt og i
god stand.

Grene skal
bundtes og
må have en
længde på
max. 1,5
meter.

Beskidt, vådt
og ødelagt tøj
og fodtøj

· Græs

Tæpper må
have en
længde på
max. 1,5
meter.
Plast med
pvc:

· Glasbordplader

· Gummi
støvler

· Glaslåger

· Svømmebassiner

Rødder
må veje
max. 15 kg.

· Mos
· Mælkebøtter
· Jord

· Kabler
du i din egen affaldsbeholder, og alt det øvrige affald afleverer du på genbrugscentrene.

Tingene må
have en
længde på
max. 1,5
meter.

Trykimprægneret træ (skal
deponeres)
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Gør det let for dig selv:

BRUG APPEN AFFALD THY
Hent vores gratis app Affald Thy til din smartphone eller tablet.
Så har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.
Du kan også let og hurtigt klare en række praktiske opgaver
om dit affald:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se de 14 kategorier, du kan tilmelde til Genbrugsekspressen.
Tilmelde afhentning af affald med Genbrugsekspressen.
Se dine affaldsordninger.
Bestille sækkeruller.
Se, hvordan du sorterer dit affald.
Tjekke tidspunkter for afhentning af dit affald.
Tilmelde afhentning af bio- og restaffald på standplads
inde på grunden.
Bestille en ny størrelse beholder.
Bestille kode til afhentning af ekstra affald.
Give besked ved manglende afhentning af dit affald.
Se åbningstider på genbrugscentrene.
Tilmeld dig Beskedservice og få en sms/mail om,
hvornår vi henter dit affald.

Du kan hente Affald Thy til både iPhone og Android.
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Emballage kan
også genbruges
Når du køber ind eller får leveret pakker, står du ofte med en masse emballage, der
skal smides væk. Heldigvis egner det meste sig til genbrug og kan nemt afleveres
til Genbrugsekspressen. Husk blot at sortere for eksempel pap, flamingo og plast
hver for sig.
Du kan aflevere alle typer plast til Genbrugsekspressen. Du skal blot sortere det i
hård og blød plast og skylle emballage med madrester. I sorteringsvejledningen her
i folderen kan du se eksempler på hård og blød plast.
Når du afleverer hård plast til genbrug, bliver det kørt til et anlæg, hvor det bliver
hakket til granulat og smeltet om. Herefter bliver plasten brugt til blandt andet have
møbler, isolering, fleecetrøjer og skraldespande.

I tvivl om hård og blød plast?
Blød plast kan du slå knude på.
Det øvrige er hård plast.
BLØD PLAST

Genbrugscentre
Thisted Genbrugscenter
Flintborgvej 5
7700 Thisted

Hanstholm Genbrugscenter
Industrivangen 20
7730 Hanstholm

Hurup Genbrugscenter
Slyngborgvej 9
7760 Hurup

Frøstrup Genbrugscenter
Håndværkervej 13A
7741 Frøstrup

Man-fre kl. 08.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00
Søndag kl. 10.00 - 14.00

Man-fre kl. 08.00 - 17.00
Lørdag kl. 12.30 - 16.00
Søndag kl. 10.00 - 14.00

Man-fre kl. 08.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00
Søndag kl. 10.00 - 14.00

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

ÅBNINGSTIDERNE KAN VÆRE ÆNDRET I FORBINDELSE MED HELLIGDAGE.
VI ANNONCERER ÆNDRINGERNE I LOKALAVISERNE OG PÅ www.thisted.dk/affaldborger

kl. 14.00 - 17.00
lukket
kl. 14.00 - 17.00
lukket
kl. 14.00 - 17.00
kl. 08.00 - 11.00
lukket

Åbn selv porten
Uden for åbningstiden kan du selv åbne porten til Thisted
Genbrugscenter, Hanstholm Genbrugscenter og
Hurup Genbrugscenter med din mobil.
Det kræver tilmelding på www.thisted.dk/genbrugthy24-7.
Se mere på www.thisted.dk/genbrugthy24-7.

AFFALD IKKE
HENTET?
Giv besked i appen Affald Thy,
i selvbetjeningsløsningen på
www.thisted.dk/genbrugsekspressen,
på 97 72 39 66 eller
skrald@filtenborg.nu

Er du omfattet af ringeordningen, bestiller
du Genbrugsekspressen her:
• i appen Affald Thy
• på www.thisted.dk/genbrugsekspressen
• på telefon 97 72 39 66
• på mail til skrald@filtenborg.nu

21.0191

RINGEORDNING

11/2021

www.thisted.dk/affaldborger
www.thisted.dk/genbrugsekspressen

ALT OM DIT AFFALD –
HENT APPEN AFFALD THY
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Thisted Kommune
TEAM AFFALD
99 17 21 57
affald@thisted.dk

