
Madaffald skal sorteres i en almindelig affaldspose. Posen bliver 
sendt til et anlæg, hvor den bliver sprættet op, så indholdet kan 
sorteres og bruges til biogas og gødning. 

Nej tak
    Jord fra potteplanter og krydderurter  

(-> HAVEAFFALD)

   Servietter (-> RESTAFFALD)

    Kattegrus og hundeposer/ 
hundeposers indhold (-> RESTAFFALD)

    Tyggegummi og cigaretskodder/snus  
(-> RESTAFFALD)

     Bage- og muffinpapir (-> RESTAFFALD)

Ja tak 
   Alle madrester – også dem med mug

   Kaffefiltre og teposer

   Æggeskaller og nøddeskaller

   Afskårne blomster og krydderurter

   Knogler og skrog fra fx kylling og  
spareribs

Madaffald



Glascontaineren er kun til almindeligt glas. Kom aldrig  
keramik, stentøj eller ovnfast glas i containeren, da det 
ødelægger genanvendelsen af glasset.  

Glas

Nej tak
    Porcelæn, stentøj og keramik  

(-> GENBRUGSPLADSEN)

   Spejle (-> GENBRUGSPLADSEN)

    Kemikalieflasker (-> FARLIGT AFFALD  
eller GENBRUGSPLADSEN)

    Hærdet glas som fx ovnfaste fade

     Elpærer (-> FARLIGT AFFALD eller  
GENBRUGSPLADSEN)

    Medicinglas (-> APOTEKET eller  
GENBRUGSPLADSEN)

Ja tak 
   Glas og glasflasker uden pant i alle farver

  Konservesglas, drikkeglas, glasvaser

   Vitaminglas og glasemballage

  Glasskår



Papircontaineren er kun til almindeligt, rent og tørt papir.  
Vådt papir og fx servietter og gavepapir forringer genbrugs-
kvaliteten. 

Papir

Nej tak
    Vådt og snavset papir (-> RESTAFFALD)

    Vandafvisende papir som fx  
havregrynsposer (-> RESTAFFALD)

    Glittet gavepapir, bogbind og bagepapir  
(-> RESTAFFALD)

    Bøger (-> GENBRUGSPLADSEN)

Ja tak 
   Aviser, reklamer, magasiner, brochurer

  Kontorpapir og kvitteringer

   Kuverter med eller uden rude

  Papirposer



Papcontaineren er kun til rent og tørt pap, som skal  
foldes sammen. Snavset pap og blandede materialer  
kan ødelægge genanvendelsen. Derfor skal pizzabakker  
i restaffald, og mad- og drikkekartoner skal i plast.

Pap

Nej tak
    Pizzabakker (-> RESTAFFALD)

    Mad- og drikkekartoner som  
fx mælkekartoner (-> PLAST og  
MAD- & DRIKKEKARTONER)

    Vådt eller snavset pap (-> RESTAFFALD)

    Flamingo (-> RESTAFFALD)

    Papkrus, to go-krus, paptallerkener  
(-> RESTAFFALD)

Ja tak 
   Papkasser og papemballage

  Paprør, fx toiletruller og køkkenruller

   Bølgepap og skotøjsæsker

   Karton og kartonemballage,  
fx fra tandpasta

  Tørre og rene æggebakker



Blød og hård plast + mad- og drikkekartoner skal i samme 
container. På anlægget bliver materialerne sorteret og  
genanvendt hver for sig. 

Plast samt mad- og 
drikkekartoner

Nej tak
    Gummistøvler, regntøj, soppebassiner og 

luftmadrasser (-> GENBRUGSPLADSEN)

    Nedløbsrør og tagrender  
(-> GENBRUGSPLADSEN)

    Emballage fra kemikalier med  
faremærker (-> FARLIGT AFFALD eller  
GENBRUGSPLADSEN)

    Glitterposer, fx fra chips, kaffe, vinboks 
(-> RESTAFFALD)

    To go-papkrus (-> RESTAFFALD)

Ja tak 
   Alle former for blød og hård plast

   Plastemballage, -bakker, -bøtter og -låg

   Plastikposer (uden metalfilm)

   Plastlegetøj uden elektronik/batterirum

   Mælke- og yoghurtkartoner

   Drikkevarekartoner, fx juice og saft

   Madvarekartoner, fx flåede tomater  
og bønner



Metalcontaineren er kun til mindre, løse genstande, som  
skal være tømt for indhold. Store og tunge ting skal  
afleveres på genbrugspladsen.

Metal

Nej tak
    Spraydåser (-> FARLIGT AFFALD)

    Blisterpakker fra tabletter (-> RESTAFFALD)

    Metaldåser med fx malingrester  
(-> FARLIGT AFFALD eller  
GENBRUGSPLADSEN)

    Elektronikaffald (-> GENBRUGSPLADSEN)

Ja tak 
   Konservesdåser og låg

   Gryder, pander og bestik

   Søm og skruer

   Øl- og sodavandsdåser uden pant

   Rent stanniol/aluminium



Restaffald er det affald, der ikke kan sorteres i de andre  
containere. Restaffald skal altid puttes i en pose og lukkes  
med knude, inden posen lægges i containeren.

Restaffald

Nej tak
    Affald, der kan genanvendes  

(-> ANDRE CONTAINERE)

    Batterier (-> BATTERIBEHOLDER eller  
GENBRUGSPLADSEN)

   Elpærer (-> FARLIG AFFALD eller  
 GENBRUGSPLADSEN)

    Elektronik (-> GENBRUGSPLADSEN)

    Medicinrester (-> APOTEKET eller  
GENBRUGSPLADSEN)

Ja tak 
   Pizzabakker

  Servietter

  Cigaretskodder, snus og tyggegummi

   Glitterposer som fx chipsposer og  
kaffeposer

  Affyret fyrværkeri

  Meget snavset emballage

   Hygiejneaffald, fx mundbind, bleer,  
bind, vatpinde


