Bortskaﬀelse
Korrekt sortering af aﬀald
Ja



Nej

Dansk

X

Papir

Må ikke i den blå tønde

Aviser, dsskri er, skriveblokke, brochurer,
indpakningspapir, kataloger, kartoner, papæsker, cigaretkasser (uden folie), skrivepapir,
skolehæ er, æggekasser, papirposer l mel,
sukker eller brød

Tapeter, brugt køkkenrulle og papirlommetørklæder, karbon- og gennemslagspapir, cd, dvd, shampooprøver (restaﬀald)

Plastemballager (tomme)

Må ikke i den gule pose

Plastposer og engangsemballage l f.eks. pålæg
og ost, indpakningsfolie, e erfyldningsposer,
plas uber og -flasker l tandpasta eller badeskum, plastbægre l f.eks. yoghurt, fløde,
margarine eller kvark, blisterpakninger l
table er, emballager og støbte dele af polystyren l f.eks. frugt, grøntsager, æg eller kød,
plast- eller aluminiumbelagte kartoner l f.eks.
juice eller mælk

Lo splader eller isoleringsmaterialer
af polystyren, engangssprøjter, andre
plastar kler, video- og musikkasse er,
legetøj, vandrør, opbevaringskurve (restaﬀald)

Må ikke i genbrugsbeholderen
Glas- og metalemballager (tomme)
Engangsflasker (uden pant), konservesglas,
medicinflasker, sennepsglas, eddike-, olie-,
ketchup-, salatdressingflasker, krydderiglas,
konservesdåser, spraydåser, aluminium såsom
yoghurtlåg og aluminiumbakker, kiksdåser, ølog sodavandskapsler og skruelåg

Planglas, krystalglas, keramik, porcelæn,
pærer (restaﬀald), energisparepærer,
lysstofrør, elektriske apparater, kabler,
emaljeret materiale (restaﬀald), blykapsler fra vin- eller champagneflasker,
bil- eller cykeldele (genbrugsplads, skrotforhandler)

Må ikke i kompos ønden

Økologisk aﬀald
Organisk aﬀald såsom frugt- og grøntsagsrester,
skaller fra æg og nødder, teposer, kaﬀegrums,
fordærvede eller kogte madrester i normale
husholdningsmængder, blomsterrester (afskårne
blomster og po eplanter), falmede planterester
fra haven, ukrudt, rester af buske og urter, græs,
træ- og buska lip i små mængder, hår, er, halm

Råt kød, rå fisk, ben og knogler og kattegrus (restaﬀald), mademballage, plastposer – heller ingen komposterbare
plastposer (afleveres l de enkelte indsamlinger), fækalier, døde dyr, madrester
med animalske biprodukter fra den kommercielle sektor (separat bortskaﬀelse
krævet af loven!)

Restaﬀald
Brugte bandager, brugte hygiejnear kler af enhver art såsom bleer, støvsugerposer, pærer,
opfejet aﬀald, cigaretskodder, keramik, porcelæn,
plas kar kler (der ikke er emballage), udløbet
kosme k, aske (kold)

Spørgsmål?

Må ikke i den grå tønde
Organisk aﬀald, genbrugsmaterialer,
skadelige stoﬀer (afleveres l de enkelte
indsamlinger), elektriske apparater

Aﬀaldsrådgivning: Telefon 05522 96 04 777
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