
SÅDAN SORTERER DU  –  ETAGE- OG FLERFAMILIEHUSE

GENBRUG
DIN HVERDAG



FREMTIDEN
SORTERER
UNDER OS
ALLE SAMMEN
600 kg. affald. Så meget producerer vi cirka 
hver især hvert år. Meget af det vi smider ud, 
er værdifuldt og kan genbruges til nye pro-
dukter, hvis vi sorterer det rigtigt – til gavn 
for både samfund og miljø.

Det skal vi blive bedre til at udnytte. Du har  
i forvejen en container til papir og pap, nu  
får du også en container til plast og metal,
så det bliver lettere for dig at sortere dit  
affald og genbruge din hverdag.

2 3



PLAST OG METAL
Du kan blande plast og metal i din container. 
Efterfølgende bliver det nemlig sorteret, 
solgt og genbrugt til nye produkter. Brugt 
plast kan blive til nye plastflasker, sovepose-
fyld, fleecetrøjer og legetøj. Metal kan bruges 
til nye foliebakker, øldåser og cykler. 

Plast og metal skal være tømt og uden rester. 
Affald kan godt genbruges, selvom der er en 
lille smule leverpostej på kanten af en folie-
bakke, eller en sidste rest shampoo, du ikke 
kan få ud. Er affaldet meget snavset, skal det 
smides ud sammen med restaffaldet.    

• Plastflasker og -dunke
• Plastbakker og -folie fra kød og frugt
• Bøtter fra skyr og creme fraiche
• Plasturtepotter
• Legetøj af plast

• Indkøbsposer og fryseposer
• Konservesdåser
• Foliebakker
• Metallåg, kapsler
• Bestik, knive og gryder 

• Rør fra køkkenruller og toiletpapir
• Gavepapir uden gavebånd
• Reklamer 
• Aviser 

• Ugeblade
• Æggebakker
• Æsker/emballage
• Pap

Eksempler:

Eksempler:

PAPIR OG PAP
Papir og pap kan du blande i containeren. 
Når det er blevet hentet af skraldebilen,  
bliver det sorteret og solgt, så det kan  
blive til nye produkter, som kopipapir,  
aviser, reklamer og æggebakker.  

Papir og pap skal være rent og tørt. Hvis der 
er madrester på papiret, kan det ødelægge 
andet indsamlet papir. Større papkasser  
skal deles i mindre stykker eller køres på 
genbrugspladsen.
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BATTERIER
Hvordan du kommer af med dine batte-
rier afhænger af ordningen, hvor du bor. 
Enten afleveres de i en frysepose på  
krogen på siden af containeren eller  
direkte i en container til batterier.

Batterier indeholder bl.a. jern og tung- 
metaller, som kan genbruges og blive  
til nye produkter.

Eksempler:

• Alle slags batterier der kan være  
i en almindelig frysepose

ELPÆRER
Hvordan du kommer af med dine elpærer afhænger 
af ordningen, hvor du bor. Enten afleveres de i en 
frysepose på krogen på siden af containeren eller 
direkte i en container til elpærer.

Elpærerne bliver adskilt og genbrugt til nye  
produkter. Sparepærer indeholder kviksølv,  
som bliver opsamlet og genbrugt, så det ikke for- 
urener miljøet eller er til fare for vores sundhed. 

Eksempler:

• Glødepærer
• Halogenpærer
• Sparepærer
• LED-pærer

Hvordan du kommer af med dit minielektronik 
afhænger af ordningen, hvor du bor. Enten 
afleveres det i en frysepose på krogen på siden 
af containeren eller direkte i en container til 
minielektronik.

Når vi henter det, bliver det sorteret og gen-
brugt. Elektronik indeholder eksempelvis alu-
minium, guld, sølv og kobber samt plast og glas. 

Eksempler:

• Mobiltelefoner
• Fjernbetjeninger
• Legetøj med batteri
• Ledninger
• Cykellygter

MINIELEKTRONIK
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SÅDAN KOMMER  
DU AF MED RESTEN  

AF DIT AFFALD

RESTAFFALD
Restaffald er det, der er tilbage, når du har 
sorteret alt det andet fra. Det skal du smide 
ud i din papirsæk eller container til restaffald. 

Eksempler:
• Madrester 
• Kaffefiltre
• Bleer
• Pizzabakker – fordi pizzarester kan ødelægge 

muligheden for genbrug
• Mælke- og juicekartoner – fordi de er beklædt 

med plast indvendig
• Chips- og kaffeposer – fordi de har et tyndt  

lag metalfolie indvendig, som ikke kan skilles 
fra plasten  

GLAS OG FLASKER
Glas og flasker kan du aflevere 
i centralt opstillede glascontainere 
eller på genbrugspladsen.

Eksempler:
• Syltetøjsglas
• Vinflasker

FARLIGT AFFALD
Farligt affald skal du aflevere på  
genbrugspladsen eller via Batteri- 
indsamlingen, Apotekerordningen,  
Forhandlerordningen eller Vice- 
værtordningen. Læs mere om  
disse ordninger på retænk.dk 

Eksempler:
• Hårlak
• Malingrester
• Beholdere fra kemikalier

BESTILLERORDNINGEN 
Husk at du kan gøre brug af Bestillerordningen, hvis du 
ikke har mulighed for at køre på genbrugspladsen med 
stort affald. Med Bestillerordningen afhenter vi stort 
brændbart, stort jern og metal og stort elektronik. 
 
Den enkelte enhed skal kunne håndteres af én person 
og må veje maks. 50 kg. Vi afhenter op til tre enheder 
 pr. gang. Læs mere om ordningen på retænk.dk

Eksempler:
• Vaskemaskiner
• Tørretumblere
• Møbler
• Køleskabe
• Komfurer
• Cykler
• Fjernsyn

SAMTIDIG MED AT VI INDFØRER EN INDSAMLINGSORDNING 
FOR PLAST OG METAL, AFSKAFFER VI HENTEORDNINGEN FOR 
SMÅT BRÆNDBART – I DAGLIG TALE ”STORSKRALD”.

NEJ TAK TIL SMÅT BRÆNDBART
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RETÆNK
DIT AFFALD
Skal vi have det maksimale ud af affaldet, 
kræver det, at vi alle sammen tænker over, 
hvad og hvordan vi smider ud. At vi tænker 
os om – og tænker anderledes. 

På retænk.dk og facebook.dk/retaenk kan 
du bl.a. følge med i, hvordan det går med 
affaldssorteringen og læse mere om, hvor-
dan sortering gør en forskel. På Facebook 
kan du stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om, 
hvordan du skal sortere dit affald. 
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