
 

 

 

 
 

Indkøb 15-22 liter 

poser i supermar-

kedet. Der skal 

være bånd eller 

plads til knude!  

 

 
 

De lukkede po-

ser giver nemt 

indkast i af-

faldsindkastet.  

 

 

 

 
 

Indkøbsposer giver 

skaktstop! 

 

Beboervejledning for affaldssug. 12863-1 

 
Til at løse affaldshåndterings-opgaven for Ny Valby, BF 1 - Paradisæblevej 50-74, er der installeret et 

anlæg der kan suge restaffald til en central terminal. Det er vigtigt, at beboerne betjener anlægget korrekt. 

I opgangen er placeret indkastlåger på etagerne. Her skal husholdningsaffaldet kastes ind i poser. Papir 

(aviser og reklamer) smides løst ind i specialindkastet, der findes i kælderen. 

 
 

Hvordan skal De smide affaldet ud? 

Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i almindelige 15-22 liters affaldsposer, og at de lukkes med 

knude før poserne smides i skakten. Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i systemet.

 

Hvad med resten af affaldet? 
Anlægget er kun beregnet til almindelig husholdningsaffald. Pap i store stykker, hele pizzabakker, aviser i 

bundter og lange genstande såsom juletræer, sammenrullede tæpper, paraplyer og lignende, må under 

ingen omstændigheder smides i anlægget. 

 

Storskrald, flasker og farligt affald 

Disse ting hører IKKE til i sugeanlægget. 

Din varmemester kan oplyse dig om hvor du kan komme af med disse affaldsfraktioner, 

eller du kan finde oplysninger om nærmeste genbrugsplads, flaskecontainer m.m. på 

https://www.kk.dk/indhold/jeg-bor-i-lejlighed-0 
 

 

Lidt om anlægget 

Under skakten er der et lille magasin med en ventil, hvorfra affald og papir suges gennem et ø355mm 

stålrør hen til hver sin lukkede opsamlingscontainer i terminalen. Her afhentes containerne af almindelige 

ophaler-lastbiler og køres til forbrænding hhv. genbrug. Anlægget suger affaldet og papir væk fra 

blokkene flere gange om dagen. 

Fordelene er bl.a. ingen lugtgener fra opstillede beholdere og ingen skraldebiler der kører støjende rundt i 

området for at tømme beholderne. Endelig er hverken ejendomsfunktionærer eller skraldefolk i kontakt 

med affaldet. Når beboerne har smidt affaldsposen i skakten, foregår resten automatisk. 

 

Venlig hilsen 

Envac Danmark A/S 
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Indkast til affald 

https://www.kk.dk/indhold/jeg-bor-i-lejlighed-0

