
   

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

Sorteringskriterier / kantine

MADAFFALD er alle typer af mad og madrester 
og har en høj genanvendelighed. Madaffald kan 
blive til biogas, kompost og flydende gødning til 
landmænd.

JA TAK
• Alle madrester fra din frokost 
• Æggeskaller, skræller og æbleskrog
• Kaffefiltre og tepose af papir

NEJ TAK
• Servietter (RESTAFFALD) 
• Bagepapir (RESTAFFALD)
• Engangsservice i bambus (REST AFFALD)

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 / kantine

Det er nyt at sortere MAD- & DRIKKEKARTONER. 
Emballagen består ofte af flere lag, fx plast, metal 
og karton, derfor får den sin egen sorteringsordning 
og skal ikke sorteres som pap eller restaffald. 
Kartonen skal tømmes inden sortering. 

JA TAK
• Mælke-, fløde og yoghurtkartoner
• Kartoner til drikke, fx juice, kakao, saft eller 

lign.
• Kartoner til mad, fx flåede tomater, bønner 

eller lign.

NEJ TAK
• Pizzabakker (RESTAFFALD)
• To-go papkrus (RESTAFFALD)
• Kaffeposer (RESTAFFALD)
• Drikkeflasker med pant (pant)

Hvad kan det blive til?
Kartonfibrene i mad- og drikkekartoner kan udvindes og indgå i nye produkter 
,fx morgenmadskasser.

affaldssorteringnytter.dk



   

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

Sorteringskriterier / kantine

Vi pakker meget ind i PLAST, derfor er det vigtigt, 
det bliver genanvendt.  
Emballagen skal være tømt og skrabet – og den 
behøver ikke blive vasket.

JA TAK
• Plastikemballage, fx fra salat
• Engangsbestik i plastik
• Folie
• Plastikglas og sugerør

NEJ TAK
• Engangshandsker af plastik (REST AFFALD)  
• Juice- eller mælkekartone (MAD- & DRIKKE-

KARTON)

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



Sorteringskriterier / kantine

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


