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SORTERER
DU OGSÅ?

HVERT KG TÆLLER
I Albertslund Kommune har vi g jort det nemt for alle
at sortere affald, fordi hvert eneste kg sorteret
affald tæller. Sorterer vi alle, kommer vi op på mange,
mange tons affald, vi kan genanvende.
Vi er en kommune, der er kendt for at
være gode til at sortere affald. Det er
rigtig godt, fordi hvert kg tæller.
Når du sorterer dit affald, henter
skraldemanden det og sørger for at holde
det adskilt.
Her i affaldsguiden kan du se, hvad
sorteret affald kan blive til, hvordan
du sorterer dit affald, og hvor du skal
aflevere det.

Vi opfordrer dig til at gemme
affaldsguiden og bruge den som et
opslagsværk, der kan hjælpe dig og
andre i din bolig til at sortere endnu
mere – hvert kg tæller.
God fornøjelse.
Venlig hilsen
Affald & Genbrug
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KOM GODT I GANG MED AT SORTERE
MADAFFALD
Som noget nyt skal vi sortere
madaffald i Albertslund
Kommune. Når du sorterer
madaffald bliver det til
lys, varme og kompost.
Du bidrager dermed til, at
værdifulde ressourcer ikke
går op i røg. Hvert kg tæller.
Brug biospanden
For at gøre det nemt at sortere
madaffald har du fået en biospand
med bioposer, som du kan have i dit
køkken. De grønne bioposer er lavet
af majsstivelse, som bliver nedbrudt
sammen med dit madaffald. Derfor må
du ikke bruge almindelige plastikposer
til dit madaffald.

Undgå madspild
Tænk én dag frem, når du står med
rester efter fx aftensmaden. Måske
kan resterne indgå i madpakken eller
en ret dagen efter.
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Få flere bioposer
Har du en ordning, hvor du skal aflevere
dit sorterede madaffald ved din bolig?
Bind blot en tom pose på håndtaget til
din beholder eller dit stativ til mad- og
restaffald, når du er ved at løbe tør for
poser. Skraldemanden lægger så nye
bioposer i din postkasse.
Bor du i et boligområde, hvor I afleverer
madaffald ved fælles miljøspot, skal du
kontakte personalet i dit boligområde,
når du har brug for flere poser.
Se sorteringsguide for madaffald på
side 8.

GODE RÅD OM MADAFFALD
Undgå lugtgener, fluer og
maddiker i dit madaffald, når
det er varmt.

4) Læg bioposen forsigtigt i container,
beholder eller stativ, så der ikke går
hul på posen.

1) L
 ad dit madaffald dryppe af, før du
smider det ud.

5) Skift bioposen minimum hver anden
dag, når det er varmt, og brug
eventuelt to poser ad gangen.

2) Pak fisk og kød ind i køkkenrulle.
3) Luk bioposen med en knude og undgå
at overfylde den.

6) Har du beholder eller stativ ved din
bolig, er det bedst, at de står i skyggen,
og at du sørger for at holde låget
lukket.
Du kan vaske beholderen med et
rengøringsmiddel, hvis den bliver for
slem. Du skal blot huske at vaskevandet
ikke må hældes i et afløb til regnvand.
Vaskevandet skal opsamles i en spand
og hældes i toilettet.
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MERE SORTERING – MERE GENBRUG
Når du sorterer, bidrager du til, at vi kan nå vores mål om at
sende 60 % af affaldet til genanvendelse i 2020.
Ikke et mål for målets skyld. Det gør en stor forskel, at vi sorterer, fordi sorteret affald
er en værdifuld ressource.

1 kg aviser eller andet
papiraffald kan blive
til 32 æggebakker

500 dåser
kan blive til
1 cykelstel
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Man kan genopfylde
en flaske 30 gange,
inden den bliver
smeltet om
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Pap kan blive til ny
emballage fx til en
computer
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1 kilo
kartoffelskræl
kan give strøm i
33 timer
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SORTERINGSGUIDE

PAPIR

Tag ud og
hæng op på
køleskabet
PLAST

Ja, tak til:

Ja, tak til:

• Aviser, ugeblade, magasiner og reklamer

• Plastikbakker fra kød, grønt og frugt

• Breve og kuverter

• P
 lastikspande og -bægre fra fx yoghurt
og is

• Brochurer
• Fotokopier
• Skrive- og tegnepapir

• Tommeplastikdunke og -flasker fra fx
rengøringsmidler, shampoo og juice.
Faresymbolet "!" kan accepteres.
• Husholdningsfilm og plastikposer

Hvad så med?

• Bobleplast og plastfolie

Karton og pap:
Skal i pap

• Omslag og covers fra DVD’er og CD’er

Gavepapir:
Skal i restaffald

Hvad så med?

Havregrynsposer, melposer og andre
poser fra madvarer:
Skal i restaffald

Flamingo:
Skal i restaffald

Gavebånd og snor:
Skal i restaffald

Tomme dunke, flasker og bøtter, der er
mærket med andre faresymboler
end "!" : Skal i miljøboks eller
genbrugsstation.
Gummi:
Skal til storskrald

Pizzabakker:
Skal i restaffald

Margretheskåle og andet melamin:
Skal i restaffald

Æggebakker:
Skal i pap

PVC fx regntøj, gummistøvler, badedyr
og badevinger:
Skal til storskrald

Bøger:
Skal på genbrugsstationen

Plast , der indeholder småt elektronik:
(alt du tilslutter strøm eller batterier)
Skal i miljøboks eller genbrugsstation.
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SORTERINGSGUIDE

MADAFFALD

RESTAFFALD

Ja, tak til:
• Mælke- og juicekartoner
• Pizzabakker
• Chips- og kaffeposer

Ja, tak til:
• A
 lt madaffald uden emballage både
tilberedt og råt
• Frugt og grøntsager
• Kød, ben og knogler
• Æggeskaller

• Bleer og hygiejnebind
• S tøvsugerposer
• Gavepapir
• Flamingo
• K
 attegrus, hundeposer og strøelse
fra husdyr

• Skaldyr og fisk
• K affefiltre og teposer
• Afskårne blomster
• Brugt køkkenrulle

Hvad så med?
Bleer, vatpinde og engangsklude:
Skal i restaffald

Hvad så med?
Batterier og elsparepærer: Skal i
miljøboks eller på genbrugsstationen
Småt elektronik:
Skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
Papir: Skal i papir
Plast: Skal i plast

Pizzabakker:
Skal i restaffald

Tomme dunke, flasker og bøtter, der er
mærket med et andet faresymbol end "!":
Skal i miljøboks eller genbrugsstation.

Mælke- og juicekartoner:
Skal i restaffald

Plast, der indeholder elektronik
(alt du kan tilslutte strøm eller batterier):

Haveaffald:
Skal til haveaffald

Skal i miljøboks eller på genbrugsstationen

Kattegrus, hundeposer og strøelse fra
husdyr:
Skal i restaffald i lukkede poser

Glas: Skal i glas

Madaffald: Skal i madaffald
Metal: Skal i metal
Pap: Skal i pap
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GLAS

METAL

Ja, tak til:

Ja, tak til:

• Glasflasker

• Konservesdåser

• S yltetøjsglas

• Drikkedåser

• Konservesglas

• Metallåg fx fra glas

• V inflasker

• Kapsler

• Drikkeglas

• Fyrfadsholdere

• S tørre glasskår

• Gryder og pander
• Foliebakker

Hvad så med?
Krystalglas og glaskunst:
Skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
Porcelæn fx tallerkner, kopper og kander:
Skal til storskrald eller på
genbrugsstationen
Ildfaste glas og fade:
Skal til storskrald eller på
genbrugsstationen
Elsparepærer:
Skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
Glasskår, der er fejet op fra gulvet:
Skal til restaffald
Spejle:
Skal til storskrald

• Bestik, sakse og køkkenknive
• Stanniol og sølvpapir

Hvad så med?
Metal, der indeholder elektronik
(alt du kan tilslutte strøm eller batterier):
Skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
Spraydåser:
Skal i miljøboks eller på genbrugsstationen
Chips- og kaffeposer:
Skal i restaffald
Køle- og termoposer:
Skal i restaffald
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PAP

FARLIGT AFFALD

Ja, tak til:

Ja, tak til:

• Pap

• Batterier og akkumulatorer

• K
 arton fra dagligvarer fx fra tandpasta,
pålægschokolade og cornflakes

• Elsparepærer og lysstofrør

• Bølgepap

• Olie-og kemikalierester

• Paprør fra fx toilet- og køkkenruller

• Kviksølvtermometre

• Æggebakker

• Maling og lak, spraydåser

• Insekt- og plantegift

• Plantegødning

Hvad så med?
Pizzabakker:
Skal i restaffald

Husk:
Du skal altid aflevere farligt affald i
originalemballage.

Mælkekartoner:
Skal i restaffald
Flamingo:
Skal i restaffald
På albertslund.dk/mitaffald kan du se,
hvordan du kommer af med pap, der hvor
du bor.

Hvad så med?
Medicinrester og medicinemballage:
Skal på apoteket
Kanyler: Skal på apoteket
Trykflasker: Skal på genbrugsstationen
Selvantændelige klude og væsker:
Skal på genbrugsstation
Spidse og skarpe genstande:
Skal på genbrugsstationen
Fyrværkeri og sprængstoffer:
Skal på genbrugsstationen

10

HVOR RENT SKAL DET VÆRE?

Når du sorterer plast, glas og metal, skal du være
opmærksom på, at du ikke behøver at skylle affaldet med
vand. Det er nok, at det er tømt.
Har der været flydende væske i fx
metaldunke, plastik- og glasflasker, må
de ikke dryppe, når du lægger dem i
beholderen. Det betyder, at der ikke må
løbe noget ud, når du vender dem på
hovedet.
Hvis indholdet har været mere fast
som fx leverpostej, smør, nutella og
remoulade, så er dit affald tømt, når du
har skrabet indholdet ud.

Test: Tør du vende en bøtte, en flaske
eller et glas over dit hoved – eller
risikerer du at få noget i håret?
Af med låget
Du skal så vidt muligt altid tage låget af
– også selv om det er et plastiklåg på en
plastikflaske.
Har du et syltetøjsglas med metallåg,
skal du lægge glasset i glasbeholderen og
låget i metalbeholderen.

Tørt eller vådt papir?
Sorteret papir må gerne være krøllet og
revet i stykker. Det må bare ikke være
vådt eller beskidt.
Brugt køkkenrulle skal i madaffald.

11

STORSKRALD OG
HAVEAFFALD

Der er flere ordninger for
storskrald og haveaffald.
På albertslund.dk/mitaffald kan du se,
hvordan du kommer af med storskrald og
haveaffald, der hvor du bor.

STORSKRALD
Ja, tak til:

Hvad så med?

• Elektronik og hårde hvidevarer, fx
støvsugere og køleskabe

Byggeaffald: Skal på genbrugsstationen

 øbler med fjedre og
• M
springmadrasser

Lysstofrør: Skal på genbrugsstationen

• Træ og træmøbler uden fjedre

Gasflasker: Skal på genbrugsstationen

• Havemøbler i plast

Vinduer og rudeglas:
Skal på genbrugsstationen

• Jern og metal
• Brændbart affald
• Keramik, spejle, porcelæn ,
ildfaste fade og drikkeglas
• Tekstiler
• PVC
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Sanitet: Skal på genbrugsstationen
Radiatorer: Skal på genbrugsstationen

Farligt affald eller småt elektronik:
Skal i miljøboks eller på genbrugsstationen

Husk: Placer dit storskrald adskilt i
de forskellige typer af affald. Sæt
et tydeligt skilt med ‘Storskrald’ på
barnevogne, cykler og lignende.

HAVEAFFALD
Ja, tak til:

Hvad så med?

• Kviste og grene, græs og hækafklip i
papirsposer. Grenbundter må max have
en længde på 1,5 meter, en diameter på
50 cm og veje 10 kg

Madaffald:
Skal i madaffald

• Planter
• Ukrudt
• Nedfaldsfrugt

Jord:
Skal på genbrugsstationen
Har du over en 1 m3 jord, skal du anmelde
det til kommunen.

Stort haveaffald med grab:
• Træer
• Træstød og rødder
• G
 rene eller lignende over 15 cm i
diameter
Har du mere end 5 m3 skal du bestille
to afhentninger
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HER
BOR DU

SÅDAN SORTERER
DU DIT AFFALD

PAPIR

GLAS

PLAST

METAL

PAP

MADAFFALD

RESTAFFALD

ELLER

1-2-3
SÅ NEMT ER DET

MADAFFALD RESTAFFALD

I Albertslund
Kommune har vi
flere forskellige
affaldsordninger.
Se her, hvor du skal
aflevere dit sorterede
affald, der hvor du bor.
PAPIR

GLAS

PLAST

METAL

PAP

MADAFFALD

RESTAFFALD
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HER AFLEVERER
DU DIT AFFALD

OG SÅDAN GØR DU MED

Miljøboks
ELLER

FARLIGT
AFFALD

STORSKRALD

ELLER

HAVEAFFALD

Se din ordning på:
albertslund.dk/mitaffald
PAP

Miljøskab
FARLIGT
AFFALD

ELLER

STORSKRALD

HAVEAFFALD

Se din ordning på:
albertslund.dk/mitaffald
PAP
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GENBRUGSSTATIONEN
Holsbjergvej 44
2620 Albertslund
Åbningstider:
Klokken 10 - 17 alle ugens 7 dage,
dog ikke 24. - 26. december,
31. december og 1. januar,
hvor Drivhuset også har lukket.

MIT AFFALD
På albertslund.dk/mitaffald kan du blandt andet:
• Bestille afhentning af haveaffald, storskrald og pap
• K
 øbe ekstra skraldekassetter eller et nyt
affaldsstativ
• Melde at dit affald ikke er blevet hentet
• F
 å information om forsinkelser eller ændringer
i forhold til at få hentet dit affald
Kundeservice
Har du ikke fået hentet affald, eller har du spørgsmål til din ordning,
er du velkommen til at skrive til kundeservice@vestfor.dk eller ringe på
telefon 70 25 70 60.

facebook.com/albertslundsorterer
albertslund.dk/albertslundsorterer

2016 Public Funk

Hotline
Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald, er du velkommen til at
ringe til Agenda Center Albertslund på telefon 43 62 20 15.

