
   

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

Sorteringskriterier / kontor

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
• Madrester i alle afskygninger 
• Kaffefiltre og teposer af papir
• Æbleskrog og bananskræller
• Afskårne blomster

NEJ TAK
• Jord fra potteplanter (genbrugspladsen)
• Servietter og køkkenrulle (REST AFFALD)
• Lommetørklæder (RESTAFFALD)

Hvad kan det blive til?
Hvert ton madaffald giver op mod 136 kubikmeter biogas og erstatter 12,5 kg kunstgødning. 
I København kører nogle busser på biogas fra blandt andet omdannelse af madaffald.

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / kontor

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

JA TAK
• Plastemballage, fx fra post-it-sedler
• Plastikposer (uden metalfilm)
• Plastfolier og -film

NEJ TAK
• Kuglepenne og overstregningstuscher (REST

AFFALD)
• Medicinemballage i plast (apotek)
• Poser med metalfilm, fx chipsposer, visse slik

poser og baginabox vinpose (RESTAFFALD)

Hvad kan det blive til?
Genanvendt plast kan fx blive til spande, urtepotter og plastikposer.
Brugte flasker uden pant kan også blive din nye fleecetrøje, da fleece er lavet af plastik. 

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / kontor

Måske sorterer I allerede jeres PAPIR, og det skal I 
selvfølgelig blive ved med. 
Vær opmærksom på, om nogle af jeres spande 
er dedikeret til makulering. 
Papiret må ikke være vådt eller beskidt.

JA TAK
• Papir i alle farver, fx brunt og farvet papir
• Papir med klips i
• Post-it-sedler
• Kuverter med eller uden rude
• Aviser, reklamer, magasiner, brochurer
• Kvitteringer

NEJ TAK
• Vådt og beskidt papir, fx servietter (REST

AFFALD)
• Faneblade (RESTAFFALD) 
• Paperback og hardback bøger (genbrugs

pladsen)

Hvad kan det blive til?
Papir er lavet af cellulosefibre fra træ. 
Fibrene kan genanvendes til nyt papir, pap og æggebakker igen og igen.

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / kontor

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

JA TAK
• Papkasser, paprør og pap emballage
• Karton
• Bølgepap

NEJ TAK
• Beskidt papemballage, fx fra mad (REST

AFFALD)
• Vådt og snavset pap (RESTAFFALD)
• Engangspapkrus (RESTAFFALD)
• Juicekarton (MAD & DRIKKEKARTONER)

Hvad kan det blive til?
Der bruges 75 kubikmeter vand til at fremstille et ton nyt pap 
– men kun 15 kubikmeter vand til at fremstille samme mængde genbrugspap.

affaldssorteringnytter.dk



Sorteringskriterier / kontor

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

Er der affald, du er i tvivl om? 
Skriv det her, så kan jeres affaldsansvarlige undersøge det:

Læs mere om affald på
affaldssorteringnytter.dk


