
   

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

Sorteringskriterier / køkken

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
• Æggeskaller, skræller og æbleskrog 
• Kaffefiltre og teposer af papir
• Knogler og fiskeben
• Afskårne blomster og krydderurter
• Tandstikker

NEJ TAK
• Jord fra friske krydderurter (RESTAFFALD) 
• Servietter (RESTAFFALD) 
• Æggebakker (PAP)
• Bagepapir (RESTAFFALD)
• Engangsservice i bambus (RESTAFFALD)
• Køkkenrulle (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.
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Stop op, før du smider ud. Tænk, når du sorterer.

Sorteringskriterier / køkken

I sorterer formodentlig allerede jeres PLAST, og 
det skal I blive ved med. Nu skal der blot endnu 
mere i plastaffaldsspanden. 
Emballager skal være tømt og skrabet 
– de behøver ikke blive vasket.

JA TAK
• Plastemballage fra fødevarer
• Folie og bobleplast
• Plastbakker, -bøtter og -låg. Mærkater må 

gerne blive på

NEJ TAK
• Engangshandsker af plastik (RESTAFFALD)  
• Gummi, fx dejskraber (RESTAFFALD) 
• Poser med metalfilm, fx kaffe- og chipsposer 

(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 / køkken

METAL har høj miljømæssig gevinst, da udvin-
ding af metal fra naturen er meget ressource-
krævende. Potentialet for mere sortering er stort, 
da meget ender i restaffald. 
Metalemballage skal tømmes og skrabes rent.

JA TAK
• Metalemballage, fx konservesdåser  
• Kapsler og metallåg, fx fra olivenglas
• Gryder, pander og bestik
• Stanniol og foliebakker
• Fyrfadslysholdere
• Sammensatte materialer, hvor størstedelen 

er lavet af metal

NEJ TAK
• Gasflasker (forhandler)  
• Spraydåser, fx fedtspray (FARLIGT AFFALD)
• Metal med elektronik, fx håndmikser (ELEK-

TRONIK)

Hvad kan det blive til?
Ti brugte øldåser kan blive til otte nye. 
I 333 leverpostejbakker er der nok aluminium til en ny cykel.
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Stop op, før du smider ud. Tænk, når du sorterer.

Sorteringskriterier / køkken

I sorterer formodentlig allerede jeres GLAS, fx 
vinflasker. Nu skal I også sortere glas i køkkenet. 
Glas skal blot være tømt og skrabet.  

JA TAK
• Drikkeglas 
• Konservesglas, fx fra oliven 
• Glasskår
• Glasflasker uden pant

NEJ TAK
• Porcelæn (genbrugsstation)  
• Keramik og ildfaste fade (genbrugs plads)
• Elpærer (FARLIGT AFFALD)

Hvad kan det blive til?
Glas kan i princippet smeltes om et uendeligt antal gange. Derfor er det vigtigt, at glas 
indsamles til genanvendelse fremfor at blive sendt til forbrænding.
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Stop op, før du smider ud. Tænk, når du sorterer.

Sorteringskriterier / køkken

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 og skylles så godt som 
muligt.

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

Sorteringskriterier / køkken

Til RESTAFFALD sorteres affald, som ikke er omfat-
tet af etablerede indsamlings- eller anvisnings-
ordninger, dvs. affald, som ikke egner sig til gen-
brug eller genanvendelse.

JA TAK
• Løgposer
• Servietter
• Cigaretskod
• Poser med metalfilm, fx chips- og kaffe-

poser

NEJ TAK
• Plastemballage, fx fra frostvarer (PLAST)
• Plastiklåg fra fødevarer (PLAST)
• Glas, fx fra soltørrede tomater (GLAS) 
• Brugt bageplade (METAL) 

Hvad kan det blive til?
Restaffald bliver til fjernvarme og elektricitet via forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg.

… og alt andet, der kan sorteres i de and re 
affaldskategorier.
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Sorteringskriterier / køkken

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


