
PLAST
Sorteres efter type og bruges i nye produkter

• Plastemballage fra fødevarer
• Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler  

og shampoo
• Bobleplast
• Plastikindpakning fra afskårne blomster
• Slikposer

NB: Plast skal være fri for fødevarer 
og drypfri



RESTAFFALD
Bliver til elektricitet og varme

• Snasket pap og papir
• Bleer, hygiejnebind, vatpinde 
• Flamingo
• Dyrestrøelse 
• Støvsugerposer
• Skuresvampe, 
• Brugte tandbørster (ikke el)
• Cigaretskod

NB: Al restaffald skal være forsvarligt  
emballeret i fx poser



BIOAFFALD
Bliver til biogas og gødning 

• Rå og tilberedte fødevarer
• Nødder og skaller
• Kaffegrums og filtre
• Brugt køkkenrulle
• Afskårne blomster

NB: Bind knude på posen



ELEKTRONIK
Det meste genanvendes – resten specialbehandles

• Mobiltelefoner og opladere
• Eltandbørster
• Elektronisk legetøj
• Strygejern
• Mindre køkkenmaskiner som 
 håndmixere, blendere etc.
• Postkort, sko og slips med lys  

eller musik i
 



METAL
Genanvendes i nye produkter

• Skyllede konservesdåser
• Tomme dåser uden pant
• Køkkengrej og foliebakker
• Værktøj, søm og skruer
• Æsker af metal
• Gryder og pander



GLAS
Hele flasker fyldes igen, resten smeltes  
om til nyt glas

• Vin- og spiritusflasker
• Glas fra fødevarer
• Drikkeglas og glasvaser
• Glasskår fra ovennævnte

Glas fra fødevarer skal være tømt og må gerne 
være med låg. Krystalglas indeholder bly og 
må derfor ikke afleveres i glasbeholderen. 



PAPIR
Genanvendes i nye produkter

• Aviser og ugeblade
• Reklamer
• Kuverter, også rudekuverter
• Bøger, også telefonbøger
• Skrive- og tegnepapir

 Clips og tape må gerne sidde på.



PAP
Genanvendes i nye produkter

• Papkasser uden flamingo
• Bølgepap
• Karton
• Emballage fra fx legetøj eller fjernsyn

Pap skal være rent og foldet sammen inden  
det kommes i beholderen. Brugte pizzabakker  
skal altid i dagrenovation.



SMÅT PAP
Genanvendes i nye produkter

• Papemballager fra fx legetøj,  
tandpasta, tyggegummi etc.

• Mindre papkasser fra nethandel
• Karton
• Bølgepap

Pap skal være rent og stampet inden det  
kommes i beholderen. Brugte pizzabakker 
og drikkekartoner skal altid i beholderen  
til restaffald.



• Møbler
• Madrasser
• Gulvtæpper
• Vinduesglas, forsvarligt emballeret
• Byggeaffald fra ‘gør-det-selv-arbejde’*

NB: Træ skal stilles for sig, da det hentes 
separat

*Jord, sten og grus samt sanitetsudstyr,  
tagplader, mursten, tagsten, beton etc.  
skal på genbrugsstationen.

STORSKRALD
Det meste bliver til elektricitet og varme



• Møbler, madrasser, gulvtæpper, træ-
brædder uden imprægnering, bygge-
affald fra ”gør-det-selv-arbejde” og 
andre effekter, der er for store til  
dagrenovationsbeholderen, er storskrald  
og skal stilles samlet.

• Stort elektronik som fx køleskabe, ovne, 
komfurer og computere skal stilles i en 
bunke for sig, da det hentes separat af 
en anden skraldebil.

Jord, sten og grus samt sanitetsudstyr,  
tagplader, mursten, tagsten, beton etc.  
skal på genbrugsstationen.

STORSKRALD
OG STORT ELEKTRONIK
Holdes adskilt og behandles separat



• Køleskabe
• Frysere
• Komfure
• Vaskemaskiner
• Opvaskemaskiner
• Tørretumblere

STORT ELEKTRONIK
Det meste genanvendes – resten specialbehandles



Fx:
• Bøger
• Køkkengrej
• Legetøj
• Elektriske apparater (der virker)
• Cd’er
• Dvd’er

BYTTEHJØRNET
Ting, som andre kan have glæde af



• Kemikalier og gift
• Lavenergipærer
• Lysstofrør
• Maling
• Batterier, alle slags og størrelser
• Akkumulatorer
• Spraydåser

Produkter og tomme emballager mærket  
med disse symboler er farligt affald.

FARLIGT AFFALD
Bliver behandlet under kontrollerede forhold

OBS!  NYE FARESYMBOLER  

FARESYMBOLER  



AFFALDSSKAKT
Restaffald i poser

• Dagrenovationsaffald  
i max 15 liters poser 

• Affaldsposen skal være lukket  
med snor eller knude

• Pizzabakker må KUN afleveres  
i små stykker, der er lagt i poser



HAVEAFFALD
Bliver til kompost

• Nedfalden frugt
• Ukrudt og græs
• Blomsteraffald
• Pottemuld og jord fra potteplanter
• Grene og rødder

Grene skal bundtes og må max være 1,20 meter i 
længden. Stubbe og stammer må max være 10 cm i 
diameter.



• Indendørstræ som reoler,  
kommoder, skabe, borde, stole,  
ubehandlede brædder, planker,  
træpaller mv.

Nej tak til Imprægneret træ og udendørstræ,  
fodlister, vinduesrammer og andre bygge
affaldsemner, der er malet eller lakeret.

TRÆ TIL  
GENANVENDELSE
Stilles separat



• Tøj, undertøj og overtøj
• Bælter, tørklæder, huer, hatte  

og handsker
• Sko og støvler
• Sengelinned, sengetæpper, håndklæder 

og viskestykker
• Duge og gardiner
• Kludetæpper, soveposer og tæpper
• Stof, stofrester og klude

Nej tak til gulvtæpper med  
gummibelægning.

TEKSTILER
Alle slags – også det med huller, revner og pletter


