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Genanvend mere 
 – forbrænd mindre 

Sådan fungerer genanvendelse 
Når affald bliver til nye produkter

Skrald, du sorterer Eksempler på nye produkter

Tomme plastflasker og -dunke Nye plastflasker, affaldsposer, soveposefyld,  
fleecetrøjer, møbler, isolering, legetøj

Metal (f.eks. dåser, cykler,  
stoleben etc.)

Gryder, pander, dåser, knive, låg på syltetøjsglas,  
alufolie, cykler mv.

Glas Nye glas og flasker, vinduer

Elektronik Ny elektronik, elledninger, cykler, smykker

Papir og pap Nye papir- og papprodukter

Madaffald
Biogas (til fx el, varme og transport)  
og gødning

Fakta om

Kilde: Miljøstyrelsen
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Genanvendelse

Sod SlaggerEnergi

Nye produkter

Forbrænding

Røg

Det betaler sig at sortere 
affaldet, så vi kan gen-
anvende ressourcerne i nye 
produkter i stedet for at lade 
værdifulde materialer gå  
op i røg. For eksempel 
indeholder en mobiltelefon 
både guld, sølv, andre  
ædle metaller og sjældne 
jordarter, der bl.a. kan 
bruges til ny elektronik,  
så din gamle mobil kan blive 
til din nye smartphone.
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Skal du have flere 
skraldespande?

Et vigtigt mål i den nye ressourcestrategi  
er at genanvende mere husholdningsaffald, og  
det kræver, at vi hver især bidrager til at sor-
tere affaldet. Mange danskere vil derfor få flere 
eller opdelte skraldespande. Hvordan og hvor 
mange vil dog variere, da der er forskel på for 
eksempel pladsen i huse og lejligheder, og det 
er op til den enkelte kommune at skrue den 
bedste løsning sammen til deres lokale forhold.

Så meget sparer du

Ved at genanvende sparer du et stort forbrug  
af vand, energi og CO2 til fremstilling af nye 
produkter. Derudover sparer du et kæmpe 
skjult ressourceforbrug – nemlig alle de mate-
rialer, der går til at fremstille et produkt:

Produkt Kg ressourceforbrug pr. stk*

T-shirt 3

Jeans 7

Mobiltelefon 26

Lædersko 31

Cykel 380

Bærbar computer 442

DVD afspiller 1.714

Kombineret køleskab og fryser 2.159

TV 2.395 - 2.614

Kilde: Copenhagen  
Resource Institute

*  Alle de materialer, der går  
til at fremstille et produkt  
– til fx udvinding og 
for arbejdning af råvarer,  
emballering og transport.

Vidste du? 

•�  Ti brugte øldåser kan blive til otte nye. 

•� �  I Sverige kører busserne på kartoffel-
skræller (biogas fra madaffald). 

•� �  Dine gamle colaflasker kan blive din 
nye fleecetrøje (fleece er lavet af 
plastic). 

•� �  Plastik laves af olie. Der går ca. 2 kg olie  
til at fremstille 1 kg plastik. Hver 
dansker bruger omkring 100 kg plastic 
om året.  

•� �  Råvarepriserne faldt hvert år i hele  
1900-tallet, men er efter 2000 steget mere,  
end de faldt i hele det sidste århundrede. 

•� �  I 333 leverpostejbakker er der nok  
aluminium til en ny cykel. 

•� �  I Danmark holder en mobiltelefon  
i gennemsnit 18 måneder, og vi køber  
ca. 4,8 mio. mobiltelefoner om året.

 Kilder: Miljøstyrelsen,  
Copenhagen Resource 
Institute og Københavns 
Kommune
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