
   

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

Sorteringskriterier / borgere

MADAFFALD har en høj genanvendelighed og kan 
blive til biogas, kompost og flydende gødning til 
landmænd. 
Madaffald er fx madrester, for gamle madvarer, 
skræller og kaffefiltre.

JA TAK
• Mad i alle afskygninger, fx madrester og 

mad med mug
• Kaffefiltre og teposer
• Æggeskaller
• Mindre knogler, fx fra fjerkræ og sparibs 
• Afskårne blomster og krydderurter

NEJ TAK
• Jord fra potteplanter (HAVEAFFALD)
• Servietter (RESTAFFALD)
• Dyrestrøelse, kattegrus, dyreekskrementer 

(RESTAFFALD)
• Bagepapir og muffinpapir (REST AFFALD)

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / borgere

I GLASaffald sorteres glas, som er tømt og skrabet 
rent for mad- eller drikkevarer. Glasset behøver 
ikke at være vasket rent. I dag bliver det meste 
glas knust og smeltet om til nye glasprodukter. 

JA TAK
• Glas og glasflasker uden pant i alle farver
• Konservesglas og drikkeglas
• Vitaminglas
• Glasskår fra alle ovenstående

NEJ TAK
• Porcelæn, spejle og keramik (genbrugs plads)
• Kemikalieflasker (FARLIGT AFFALD) 
• Elpærer (genbrugsplads eller FARLIGT AFFALD)
• Medicinglas (apotek eller genbrugs plads)

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / borgere

PAPIR er en af de typer af affald, der er blevet 
indsamlet i længst tid med en høj genanven
delsesprocent. 
Papir afsættes til danske og udenlandske 
behand lingsanlæg, hvor det bliver til nyt papir. 

JA TAK
• Aviser, reklamer, magasiner, brochurer
• Kontorpapir og kvitteringer
• Kuverter med eller uden rude
• Poser i papir

NEJ TAK
• Vådt og beskidt papir (RESTAFFALD)
• Vådstærkt papir, fx havregrynsposer  

(REST AFFALD)
• Gavepapir og bagepapir (REST AFFALD)
• Bøger (genbrugspladsen)

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / borgere

Mængderne af PAP er stigende, da vi oftere hand
ler på internettet. Pap afsættes både til danske og 
udenlandske sorterings- og behand lingsanlæg, 
hvor det genanvendes.

JA TAK
• Papkasser, paprør og pap emballage
• Skotøjsæsker
• Karton
• Æggebakker (rene og tørre)

NEJ TAK
• Beskidt mademballage (REST AFFALD)
• Vådt og snavset pap (RESTAFFALD)
• Papkrus (RESTAFFALD)
• Mad og drikkekartoner (MAD & DRIKKE

KARTONER)

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / borgere

Det er nyt at sortere MAD- & DRIKKEKARTONER. 
Emballagen består ofte af flere lag, fx plast, me-
tal og karton, derfor får den sin egen sorterings
ordning, og skal ikke sorteres som pap eller 
rest affald. 

JA TAK
• Mælke- og yoghurtkartoner
• Kartoner til drikke, fx juice og saft eller lign.
• Kartoner til mad, fx flåede tomater, bønner 

eller lign.

NEJ TAK
• Pizzabakker (RESTAFFALD)
• To-go papkrus (RESTAFFALD)
• Chipsposer og kaffeposer (REST AFFALD)

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / borgere

For meget FARLIGT AFFALD ender i restaffaldet 
eller i andre affalds strømme, hvor det kan gøre 
skade. Derfor er det vigtigt, at farligt affald bliver 
sorteret korrekt. 

JA TAK
• Spraydåser, maling- og olierester
• Lyskilder, fx elpærer, LED-pærer m.m.
• Gødning og afkalkningsmidler
• Emballage fra neglelak og neglelakfjerner

NEJ TAK
• Selvantændelige klude og væsker 

(genbrugs plads)
• Affyret fyrværkeri (RESTAFFALD)
• Skarpe genstande (genbrugs plads)
• Gamle knive (METAL)

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / borgere

PLASTemballage udgør en stor andel af hus-
holdningsaffaldet, og genanvendelsespotentialet 
er stort. Nogle typer indeholder kemikalier og skal 
håndteres anderledes. 
Emballage skal tømmes og skrabes ren.

JA TAK
• Plastbakker, -bøtter og plastlåg
• Plastikposer (uden metalfilm)
• Plastfolier og -film
• Plastlegetøj uden elektronik

NEJ TAK
• Gummistøvler, regntøj og luftmadrasser 

(genbrugsplads)
• Nedløbsrør og tagrender (genbrugsplads)
• Medicinemballage i plast (apotek)
• Poser med metalfilm fx chipsposer, visse slik

poser og baginabox vinpose (REST AFFALD)

affaldssorteringnytter.dk



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

Sorteringskriterier / borgere

METAL har høj miljømæssig gevinst, da udvin
ding af metal fra naturen er meget ressource
krævende. Potentialet for mere sortering er stort, 
da meget ender i restaffald. 
Skal tømmes og skrabes rent.

JA TAK
• Konservesdåser og låg
• Fyrfadslysholdere
• Gryder, pander og bestik
• Søm og skruer
• Øl- og sodavandsdåser uden pant

NEJ TAK
• Spraydåser (FARLIGT AFFALD)
• Metal med kemikalier (genbrugs plads eller 

FARLIGT AFFALD)
• Kanyler (afleveres på apotek)

affaldssorteringnytter.dk



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

Sorteringskriterier / borgere

Til RESTAFFALD sorteres affald, som ikke er omfat
tet af etablerede indsamlings eller anvisnings
ordninger, dvs. affald, som ikke egner sig til gen-
brug eller genanvendelse.

JA TAK
• Beskidt emballage af pap og papir
• Chips- og kaffeposer 
• Gavepapir og servietter
• Cigaretskod

NEJ TAK
• Kemikalier (FARLIGT AFFALD)
• Elpærer (FARLIGT AFFALD)
• Store flamingokasser (genbrugspladsen)
• Trykflasker (genbrugspladsen)

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / borgere

I TEKSTILAFFALD sorteres udtjent tøj og tekstiler fx 
tøj, håndklæder og gardiner. Det må gerne være 
slidt og beskidt, men det skal være tørt.

JA TAK
• Jeans 
• Trøjer
• Håndklæder
• Viskestykker

NEJ TAK
• Sko og bælter (genbrug eller RESTAFFALD)
• Tasker (genbrug eller RESTAFFALD)
• Genbrugsegnet tøj (genbrug)
• Karklude (RESTAFFALD)

affaldssorteringnytter.dk


