
Inspiration og idéer
Indendørssortering



INDRET DIG MED 
INDENDØRSSORTERING
Sortering af affald bliver hurtigt en del af hverdagen, 
hvis det er let at sortere der, hvor affaldet opstår. 

Det er ikke nødvendigt at investere i dyre affalds
sorterings løsninger. Brug det, du har. Det kan være 
kurve, muleposer, bøtter eller spande. 

Vi håber, at denne folder giver dig inspiration og idéer 
til, hvordan du kan få plads til sortering i dit hjem.

KØKKENET
Det meste affald opstår 
i køkkenet, når du 
laver mad. Gør det let 
at sortere madaffald, 
restaffald, metal, glas 
samt plast og mad & 
drikkekartoner med 
beholdere under 
køkkenvasken.

Opbevar 
rengøringsmidler i 

fx kosteskabet eller på 
badeværelset, så der er 
plads til affaldet under  

vasken. 
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KØKKENET
Køkkenskuffen er 
også et godt sted 
at gemme affalds
sorteringen. 

KØKKENET
Hvis pladsen er trang i køkkenet, 
er det vigtigst at gøre plads til 
madaffald, restaffald samt plast og 
mad & drikkekartoner.

Hvis 
du ofte går 

ud med affaldet, 
kan du nøjes med 
mindre kasser. Så 
fylder det ikke så 

meget.
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BADEVÆRELSET
På badeværelset kan det 
være en god idé at have 
opbevaring til plast, pap og 
hygiejneaffald (restaffald).

Paprørene 
fra toiletpapiret 

sorteres som pap. 
Dem har hver husstand 

omkring 120 styk af 
om året.

ENTRÉEN 
Hvis du har plads, er 
entréen eller bryggerset 
et godt sted at opbevare 
affald. Det er tæt på døren 
og gør transporten til 
affaldsbeholderne udenfor 
kortere. 

 
En pose  

med hank er let 
at bære. Når den er 
tømt, kan du tage 
den med videre. 
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ER PLADSEN TRANG?
Hvis pladsen er trang, kan du overveje at 
have metal og glas i den samme spand 
eller kasse. Så kan du sortere det i hver 
sin affaldsbeholder, når du går ud med 
det. På den måde skal du ikke bruge så 
mange beholdere indendørs.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL 
DIN AFFALDSSORTERING?
Læs mere om sortering på 
fors.dk/affald

Te
ks

t,
 k

on
ce

pt
 o

g 
la

yo
ut

:
PN

 K
om

m
un

ik
at

io
n/

W
es

tr
in

g 
kb

h
Ve

rs
io

n/
20

22

Tryksag
5041 0004

SVANEMÆRKET

Trykt på 100% genbrugspapir.


