
JA TIL:
Affald, du 
er i tvivl om
Pizzabakker
Småt opskummet 
plast fx flamingo
Bleer
Aske (skal være i lukket pose)
Gavepapir og servietter
Beskidt emballage af pap og papir

JA TIL:
Aviser, reklamer 
og ugeblade
Æggebakker
Æsker til morgenmad 
og lignende
Kuverter
Rør fra wc- og køkkenruller
Pap (i mindre stykker)

JA TIL:
Madrester
Rå fødevarer
Kød og ben
Grøntsager
Æg
Brød
Afskårne blomster
Kaffegrums

JA TIL:
Plastposer og folie
Plastflasker og dunke 
Konservesdåser
Øl- og sodavandsdåser
Staniol/sølvpapir
Plastbakker fra mad
Aluminiumsbakker
Mælke- og juicekartoner
Madkartoner til fx flåede tomater og 
bønner

Nej tak til:
Kemikalier (Farligt affald)
Elpærer (Farligt affald)
Store flamingokasser (Genbrugspladsen)
Trykflasker (Genbrugspladsen)
Batterier (Farligt affald)

Nej tak til:
Aske (Restaffald i en lukket pose)
Bleer (Restaffald)
Kattegrus og dyre-hømhøm (Restaffald)
Haveaffald og jord (Genbrugspladsen)
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Nej tak til:
Pap større end A4 (Genbrugspladsen)
Pizzabakker (Restaffald)
Papir og pap med madrester (Restaffald)
Gavepapir (Restaffald)

Nej tak til:
Kaffeposer og chipsposer af sammensatte 
materialer (Restaffald)
Poser fra træpiller (Genbrugspladsen)
Spraydåser og emballager fra kemikalier etc. 
(Farligt affald)
Knive, søm og skruer (Genbrugspladsen) 
Elektronik og ledninger (Genbrugspladsen)

Afleveres løst i containeren

Skal i de grønne poser. Luk med knude

Afleveres løst i containeren

Skal være tørt og rent Madaffaldet må ikke indeholde emballageSkal være tømt og let rengjort
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Skal i 
lukkede poser



JA TIL:
Glas og glasflasker 
i alle farver (uden pant)
Konservesglas 
og drikkeglas
Vitaminglas
Glasskår fra alle 
ovenstående

JA TIL:
Spraydåser, 
maling- og olierester
Lyskilder, fx elpærer, 
LED-pærer m.m. (i lukket pose)
Gødning og 
afkalkningsmidler
Emballage fra neglelak 
og neglelakfjerner
Batterier (i lukket pose)
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Nej tak til:
Porcelæn, spejle og keramik 
(Genbrugspladsen)
Kemikalieflasker (Farligt affald)
Elpærer (Genbrugspladsen eller Farligt affald) 
Medicinglas (Apotek eller Genbrugspladsen)

Nej tak til:
Selvantændelige klude og væsker
(Genbrugspladsen)
Affyret fyrværkeri (Restaffald)
Skarpe genstande (Genbrugspladsen)
Kanyler (Genbrugspladsen i hård 
emballage)

Afleveres i den røde miljøkasse

Afleveres i den nærmeste boble eller på genbrugs-pladsen
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HUSK:
Affaldet til papir og pap samt plast, metal og 

mad- & drikkekartoner skal afleveres løst i din container. 


