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MADAFFALD
MADAFFALD har en høj genanvendelighed og kan blive til biogas, kompost og flydende gød

ning til landmænd.

Madaffald skal i de udleverede grønne plastposer, som skal smides ud i affaldsbeholderen 

med knude på, så det ikke lugter og tiltrækker skadedyr. 

Overvej om madresterne egentlig er madaffald. Kan det kan indgå i madpakken eller en ny 

ret dagen efter? Du behøver kun at tænke én dag frem, når du står med rester efter aftens

maden.

Ja tak til:
•  Alt madaffald uden emballage både 

tilberedt og råt

• Frugt og grøntsager

• Skaldyr og fisk

• Brugt køkkenrulle

• Mad med mug 

• Kaffefiltre og teposer 

• Æggeskaller 

• Mindre knogler, fx fra fjerkræ og sparibs

• Afskårne blomster og krydderurter 

Hvad så med?
•  Bleer, vatpinde og engangsklude � skal i 

restaffald

• Pizzabakker � skal i restaffald

• Haveaffald � skal til haveaffald

•  Kattegrus, dyrekskrementer og strøelse 

fra husdyr � skal i restaffald i lukkede 

poser

• Jord fra potteplanter � skal i haveaffald

• Servietter � skal i restaffald

•  Bagepapir og muffinpapir � skal i 

restaffald
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RESTAFFALD
Restaffald er det affald, du ikke sorterer fra som andre typer affald. Dvs. affald, som ikke 

 egner sig til genbrug eller genanvendelse.

 

HUSK du må ikke bortskaffe dit storskrald som restaffald.
Ringbind, tasker, småt inventar, tøjdyr/bamser, tøj/regntøj/sko/støvler m.m. er ikke rest

affald og skal på genbrugsstationen, dit boligområdes lokale miljøstation eller jeres stor

skraldsordning. Afhængig af kvaliteten kan du også overveje at sælge brugt, aflevere i ind

samlingscontainere til velgørende formål eller i genbrugsbutikker.

Ja tak til:
• Bleer og hygiejnebind

• Chips og kaffeposer

• Flamingo

• Gavepapir

•  Kattegrus, hundeposer og strøelse  

fra husdyr

• Pizzabakker

• Støvsugerposer

• Beskidt emballage af pap og papir 

• Gavepapir og servietter 

• Cigaretskod 

 

Hvad så med?
•  Batterier og elektronikaffald � skal til 

farligt affald

•  Dunk, flasker og bøtter, der har et 

faresymbol med hvid baggrund og rød 

ramme � skal til farligt affald

•  Plast, der indeholder elektronik (alt du 

kan tilslutte strøm eller batterier) � skal 

i miljøboks eller på genbrugsstationen

•  Småt elektronik � skal i miljøboks eller 

på genbrugsstationen

•  Kemikalier � skal  i miljøboks, det lokale 

ejendomskontor eller genbrugsstationen 

alt afhængig af ordning i dit område

•  Elpærer � skal  i miljøboks, det lokale 

ejendomskontor eller genbrugsstationen 

alt afhængig af ordning i dit område

•  Store flamingokasser � skal på 

genbrugsstationen

• Trykflasker � skal på genbrugsstationen
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GLAS
I Glasaffald sorteres glas, som er tømt og skrabet rent for mad eller drikkevarer. Glasset 

behøver ikke at være vasket rent.

Det indsamlede glas sorteres. Hele vinflasker bliver genbrugt, mens resten smeltes om og 

genanvendes i produktionen af nye glasprodukter.

Ja tak til:
•  Syltetøjsglas

• Vinflasker

• Drikkeglas

• Større glasskår

• Glas og glasflasker uden pant i alle farver 

• Konservesglas og drikkeglas 

• Vitaminglas 

• Glasskår fra alle ovenstående 

Hvad så med?
•  Krystalglas og glaskunst � skal i 

miljøboks eller på genbrugsstationen

•  Ildfaste glas og fade � skal i miljøboks 

eller på genbrugsstationen

•  Spejle, vinduer og ruder � skal på miljø 

eller genbrugsstation

•  Porcelæn, spejle og keramik � skal i 

miljøboks / dit boligområdes miljøstation 

eller på genbrugsstationen 

• Kemikalieflasker � farligt affald

•  Elpærer � genbrugsstation eller farligt 

affald

•  Medicinglas � apotek eller 

genbrugsstation
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PAPIR
Papir er en af de typer af affald, der er blevet indsamlet i længst tid med en høj genanvendel

sesprocent. Det indsamlede papir sendes videre til papirfabrikker, hvor det indgår i produk

tionen af nye pap og papirprodukter.

Ja tak til:
•  Aviser, ugeblade magasiner og reklamer

• Brochurer

• Fotokopier

• Skrive og tegnepapir

• Kontorpapir og kvitteringer 

• Breve og kuverter med eller uden rude 

• Papirsposer

Hvad så med?
•  Karton og pap � skal i pap

• Bøger � skal på genbrugsstationen

• Gavebånd og snor � skal i restaffald

• Pizzabakker � skal i restaffald

• Æggebakker � skal i pap

• Vådt og beskidt papir � skal i restaffald

•  Vådstærkt papir, fx havregrynsposer og 

melposer � skal i restaffald

•  Gavepapir og bagepapir � skal i 

restaffald
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PAP
Mængderne af pap er stigende, da vi ofte handler på internettet. Pap afsættes både til danske 

og udenlandske sorterings og behandlingsanlæg, hvor det indgår i produktionen af nye pap

produkter.

Husk at papaffald SKAL være rent og tørt, da det ellers ikke kan genanvendes.

Ja tak til:
•  Karton fra dagligvarer fx fra tandpasta, 

pålægschokolade og cornflakes

• Bølgepap

• Papkasser, paprør og papemballage 

• Skotøjsæsker 

• Karton 

• Æggebakker (rene og tørre) 

Hvad så med?
•  Pizzabakker � skal i restaffald

• Flamingo � skal i restaffald

•  Beskidt mademballage � skal i restaffald

• Vådt og snavset pap � skal i restaffald

• Papkrus � skal i restaffald

•  Mad og drikkekartoner � skal i Mad og 

drikkekartoner (blandes med plastaffald)

Ja tak til: Hvad så med?
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TEKSTILAFFALD
Tekstilaffald indsamles udelukkende med henblik på neddeling og efterfølgende genanven

delse, og bliver fx til isoleringsmateriale, klude eller nyt tøj. 

Tekstilaffald er tøj og tekstiler, som er hullet, slidt, plettet eller på anden måde ødelagt. Hvis 

dit tøj ikke fejler noget, er det langt bedre for miljøet at det gives eller sælges videre i den 

form det har og dermed genbruges af andre. På den måde bevarer du de ressourcer, der alle

rede er lagt i tøjet og sørger for, at det får et andet liv hos andre. 

Tekstilaffaldet skal desuden være tørt og uden organisk materiale som madrester og jord. 

Der er dog ikke krav om, at tekstilaffaldet skal vaskes, før det afleveres. Tekstilaffald skal af

leveres i containere for tekstilaffald på genbrugsstationen indtil der etableres en henteord

ning i dit nærområde. 

Ja tak til:
•  Tekstilaffald i form af udtjent tøj 

• Dyner, puder, hynder og tøjdyr

• Plaider og tæpper

• Sengetøj

• Pude og hyndebetræk

• Gardiner kun af tekstil

• Stof og garnrester

• Tekstil med brændemærker

• Hulledes jeans

• Tøj med rødvinspletter

• Ødelagte karklude og viskestykker

•  Slidte og misfarvede håndklæder og 

vaskeklude

• Hullede sokker og undertøj

• Gardiner og duge

• Muleposer kun af tekstil

Hvad så med?
•  Genbrugsegnet tøj og tekstil, som tøj, 

sengetøj eller duge � skal afleveres til en 

genbrugsordning

•  Lædertøj, bælter og tasker � afleveres til 

en genbrugsordning

•  Slidte eller ødelagte bælter og tasker �
skal på genbrugsstationen

•  Regntøj, duge � skal afleveres 

til en genbrugsordning eller på 

genbrugsstationen

•  Sko og støvler � skal på 

genbrugsstationen

•  Tøj og tekstil som er vådt, muggent 

eller med madrester og jord � skal i 

restaffald

•  Lommetørklæder, mundbind og 

engangsbleer � skal i restaffald

•  Gulvtæpper med gummibelægning � 
skal på genbrugsstationen

•  Polstrede møbler � skal på 

genbrugsstationen eller til storskrald

•  Madrasser, boksmadrasser o.lign. � skal 

på genbrugsstationen

• Voksduge � skal på genbrugsstationen

•  Skumgummimadrasser �skal på 

genbrugsstationen

Listen opdateres løbende af Miljøstyrelsen 

i takt med teknologi og produktudvikling. 

For en opdateret liste, se: albertslund.dk/

byogbolig/affald/affaldssortering
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METAL
Metal bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter.

Metal har en høj miljømæssig gevinst, da udvinding af metal fra naturen er meget ressource

krævende. Emballage skal tømmes og skrabes rent.

Ja tak til:
•  Konservesdåser og drikkedåser

• Metallåg fx fra glas

• Kapsler

• Fyrfadslysholdere

• Gryder og pander

• Foliebakker

• Bestik, sakse og køkkenknive

• Stanniol og sølvpapir

• Søm og skruer 

• Øl og sodavandsdåser uden pant 

•  Sammensatte materialer, hvor 

størstedelen er lavet af metal, fx en saks 

Hvad så med?
•  Metal, der indeholder elektronik (alt du 

kan tilslutte strøm eller batterier) � skal 

i miljøboks eller på genbrugsstationen

• Spraydåser � skal til farligt affald

• Chips og kaffeposer � skal i restaffald

• Køle og termoposer � skal i restaffald 

•  Metal med kemikalier � skal på gen

brugsstation, i miljøboks eller i farligt af

fald alt afhængig af ordning i dit område

• Kanyler � skal på apoteket
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FARLIGT AFFALD
Det er vigtigt, at farligt affald bliver sorteret korrekt, så det ikke ender i restaffaldet eller i 

andre affaldsstrømme, hvor det kan gøre skade. Maling, lak, kemikalier og lignende bliver 

destrueret. Metallerne i lyskilder og småt elektronik udvindes og genanvendes.

Kontakt
Har du spørgsmål om farligt affald, så kontakt SMOKA på telefon 33 22 32 37 

eller email: smoka@smoka.dk.

Ja tak til:
•  Batterier og akkumulatorer

• Elsparepærer, LED og lysstofrør

• Mobiltelefoner og eltandbørster

• Insekt og plantegift

• Kemikalierester

• Kviksølvtermometre

• Maling, malingrester, lak og lim

• Olierester

• Småt elektronik

• Produkter med faresymboler

• Spraydåser

• Gødning og afkalkningsmidler 

• Emballage fra neglelak og neglelakfjerner 

Hvad så med?
•  Medicinrester og medicinemballage �

skal på apoteket

• Kanyler � skal på apoteket

• Trykflasker � skal på genbrugsstationen

•  Selvantændelige klude og væsker � skal 

på genbrugsstationen

•  Spidse og skarpe genstande � skal på 

genbrugsstationen

•  Ulovligt fyrværkeri og sprængstoffer �
kontakt politiet

• Affyret fyrværkeri � skal i restaffald

•  Skarpe genstande � skal på 

genbrugsstationen

• Gamle knive � skal til metal

Husk
Du skal altid aflevere farligt affald i 

originalemballage.
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PLAST
Plastemballage udgør en stor andel af husholdningsaffaldet, og genanvendelsespotentialet 

er stort. Emballage skal tømmes og skrabes ren.

MAD- OG DRIKKEKARTONER
Mad og Drikkekartoner er sin egen fraktion, men skal blandes sammen med plastaffaldet. 

Mad og drikkekartoner består ofte af flere lag, fx plast, metal, karton, derfor får den sin 

egen sorteringsordning, og skal IKKE sorteres som pap eller restaffald. Kartonen skal tøm

mes inden sortering. Presser du kartonen sammen, får du mere plads 

i beholdere.

Mad og drikkekartonerne bliver sorteret fra det øvrige plastaffald på sorteringsanlægget og 

eftersorteret og genanvendt særskilt.

Ja tak til:
•  Plastikbakker, bøtter og låg fra kød, 

grønt og frugt

•  Plastikspande og bægre fra fx yoghurt 

og is

•  Plastikdunke og flasker fra fx 

vaskemidler, shampoo og juice

•  Husholdningsfilm og plastikposer 

(uden metalfilm)

• Bobleplast, plastfolier

• Plastlegetøj uden elektronik

•  Tomme plastdunke med 

faremærket 

Hvad så med?
• Flamingo � skal i restaffald

•  Dunke, flasker og bøtter, med alle 

andre faremærkesymboler end   

� skal til farligt affald

• Gummi � skal til storskrald

•  Margretheskåle og andet melamin �
skal i restaffald

•  PVC fx regntøj, gummistøvler, badedyr, 

badevinger og vvsrør � skal til 

storskrald eller på genbrugsstationen

•  Plast, der indeholder småt elektronik 

(alt du tilslutter strøm eller batterier) 

� skal til farligt affald

•  Nedløbsrør og tagrender � skal på 

genbrugsstation

•  Medicinemballage i plast � skal på 

apoteket

•  Poser med metalfilm fx chipsposer, 

visse slikposer og baginabox 

vinpose � skal i restaffald 

Ja tak til:
•  Mælkekartoner 

•  Yoghurtkartoner, skyllede (hvis du 

ryster ½dl vand i en yoghurtkarton, 

kan du få de sidste rester ud)

•  Kartoner fra drikke fx juice, kakao, 

saft og lign. 

•  Kartoner fra mad fx flåede tomater, 

bønner og lign.

Hvad så med?
• Mad og madrester � skal i madaffald

• Pizzabakker � skal i restaffald

•  Papkrus og togo kopper � skal i 

restaffald

•  Chips og kaffeposer � restaffald 

medmindre andet er angivet på 

emballagen.



Gør din sortering nemmere med 

Albertslund Kommunes nye sorteringsapp –

Scan og sortér med Perfect Waste

MIT AFFALD
Tjek vores hjemmeside for mere informati

on om dit affald – scan QR koden:

Her kan du blandt andet:
•  Se hvilken affaldsordning der er i dit 

boligområde.

•  Få seneste opdatereringer, om forsinkel

ser eller ændringer i forhold til at få hen

tet dit affald

• Melde at dit affald ikke er blevet hentet

•  Læse om, hvordan du får nye grønne bio

poser

•  Bestille afhentning af storskrald eller 

haveaffald.

GENBRUGSSTATIONEN
Holsbjergvej 44

2620 Albertslund

Åbningstider: alle ugens dage fra klokken 

1017, dog ikke den 24.26. december, den 

31. december og 1. januar. 

Tjek vores hjemmeside for at læse om regler 

for brug af genbrugsstationen og øvrige akti

viteter som kommunen tilbyder på pladsen.

Hotline:
Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere 

dit affald, er du velkommen til at ringe til 

Albertslund Verdensmål Center på 

tlf: 43 62 20 15

Kundeservice:
Har du yderligere spørgsmål til dit affald, er 

du velkommen til at skrive til: 

kundeservice@vestfor.dk eller ringe på 

tlf 70 25 70 60


