
Visionen er, at affaldssektor skal være klimaneutral i 2030. For at vi kan lykkes med det, skal vi sortere vores affald i endnu 
højere grad. Vi er godt i gang, men der er potentiale for, at vi kan blive endnu bedre. 

Nogle typer af affald er du formentlig mere trænet i at sortere end andre. Derfor har vi samlet en oversigt over, hvor de 
forskellige typer affald skal hen. 

Madrester og fordærvet mad. 
Skræller, æggeskaller og skrog. 
Fiskeben og kyllingeknogler. 
Kaffefiltre og teposer af papir. 
Afskårne blomster.  

Vinflasker og andre glasflasker 
uden pant. Konservesglas og 
knuste drikkeglas. Vitaminglas 
og glas fra krydderier.  

Rent og tørt papir, fx magasin
er, aviser, ugeblade og kuver
ter – både med og uden rude. 
Kvitteringer, papirsposer og 
tegnepapir.

Kartoner fra mælk, fløde, juice 
og kakao. Kartoner fra kikærter, 
flåede tomater og yoghurt.

Rent og tørt pap, fx bølge
pap og karton. Papemballage 
fra fødevarer, tandpasta og 
vaskepulver. Rør fra tom køkken 
og toiletrulle. 

Konservesdåser, kapsler og 
metallåg. Gryder, pander og 
bestik. Søm og skruer. Sølvpapir, 
foliebakker og dåser uden pant.

Hård og blød plast. Plastembal
lage fra vaskemiddel, shampoo 
og fødevarer med og uden 
mærkater. Plastikflasker uden 
pant. Folie og slikposer.

Udtjent tøj og teks tiler, fx tøj, 
håndklæder og senge linned. 
Det må gerne være slidt og 
beskidt. Tekstilaffald skal være 
tørt.

Kemikalier, maling og gift. 
Lavenergipærer, lysstofrør og 
printerpatroner.

Pizzabakker, servietter, køkken
rulle, snasket papir eller pap. 
Cigaretskodder, bleer, chips- og 
kaffeposer.

Husk at binde knude på posen.

Tøm og skrab glasset – vask ikke.  

Clips og tape må gerne sidde på. 

Tøm og fold emballage – vask ikke. 

Tøm og skrab emballage – vask ikke.

Tøm og skrab emballage – vask ikke. 

Funktionelt tøj skal afleveres til genbrug.

Kig efter faremærkerne på produktet.

Alt det affald, du ikke kan sortere i de 
andre affaldstyper.Clips og tape må gerne blive siddende.

Affaldssortering / Generel

Stop op, før du smider ud. Tænk, når du sorterer. affaldssorteringnytter.dk


