
Sorteringsguide

MADAFFALD bliver til biogas, gødning  
og elektricitet. Rå og tilberedte fødevarer, 
nødder og skaller, kaffegrums og -filtre,  
brugt køkkenrulle, afskårne blomster m.m.  
Bind altid knude på din biopose.

GLAS genanvendes hele eller smeltes  
om til nyt. Vin- og spiritusflasker, glas fra 
fødevarer, drikkeglas og glas vaser m.m.  
Glas fra fødevarer skal være tomme, men 
gerne med låg. 

PAPIR genanvendes i nye produkter. 
Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter/rudeku-
verter, bøger, skrive- og tegnepapir m.m.  
Clips og tape må gerne sidde på.

PAP genanvendes i nye produkter.
Papemballager fra fx legetøj, tandpasta,  
slik, mindre papkasser fra nethandel, karton, 
bølgepap m.m. Pap skal være rent og foldet 
sammen. Brugte pizza bakker skal altid i 
beholderen til restaffald.

SMÅT ELEKTRONIK genanvendes, så vidt 
muligt – resten specialbehandles.  
Mobiltelefoner og opladere, ledninger, el-
tandbørster, elektronisk legetøj, strygejern, 
mindre køkken maskiner som håndmixere, 
blendere m.m., postkort, sko og slips med 
lys/musik i m.m. Elektronikaffald er alt  
med batteri eller ledning på.

FARLIGT AFFALD bliver behandlet under 
kontrollerede forhold. 
Kemikalier og gift, lavenergipærer, lysstofrør, 
maling, batterier, akkumulatorer, spraydåser 
m.m. Husk, at tom emballage med ’Farligt 
affald’-symboler skal sorteres som farligt  
affald og i Farligt affald-beholderen.

PLAST, MAD- OG DRIKKEKARTONER  
genanvendes i nye produkter. 
Plastemballage fra fødevarer, dunke fra  
drikkevarer, milde rengøringsmidler og 
shampoo, bobleplast, plastindpakning fra 
blomster, slikposer m.m. Tomme mælkekar-
toner og kartonemballage fra fx saft og juice. 
Tøm plast og kartoner, så godt du kan. 

METAL genanvendes i nye produkter. 
Konservesdåser, tomme dåser uden pant, 
køkkengrej og foliebakker, værktøj, søm og 
skruer, æsker af metal, gryder og pander 
m.m. Metal skal være tømt for fødevarer.

STORSKRALD OG TRÆ. Træ og metal  
genanvendes, mens resten bliver  
til varme. Møbler, madrasser, gulv tæpper, 
vinduesglas, bygge affald fra mindre  
‘Gør-det-selv’-projekter* m.m. 
Træ som fx møbler skal stilles for sig.  

*Jord, sten og grus, sanitetsudstyr, tag- 
plader, mursten, tagsten, beton m.m.  
skal på genbrugsstationen.

RESTAFFALD bliver til elektricitet  
og varme. Snasket pap og papir, bleer,  
hygiejnebind, vatpinde, flamingo, dyre- 
strøelse, støvsugerposer, skuresvampe, brug-
te tandbørster (ikke el), cigaret skod m.m. Al 
restaffald skal være forsvarligt emballeret i 
poser.

GENBRUG OG BYTTE 
Giv, hvad du har – tag, hvad du kan bruge. 
Bøger, tøj, køkkengrej, legetøj, nips, dvd´er 
og elektriske apparater, der virker.

Du kan læse mere på kk.dk/affaldssortering.

http://www.kk.dk/affaldssortering
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