
DIT AFFALD  
ER FOR GODT TIL 
AT SMIDE UD

STORSKRALD

Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. 
I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.  
 
Det vigtigste er, at du kommer i gang med sorteringen. Men 
hvis du kommer i tvivl, så kom affaldet til restaffald. Her er et 
par generelle tommelfingerregler til den gode sortering: 

• Emballage skal være helt tømt for indhold, og evt. låg  
skal tages af.

• Er affaldet sammensat af flere forskellige materialer, skal 
det skilles ad. Kan du ikke skille det ad, så sorter affaldet  
ud fra det materiale, der er mest af. 

• Brug din sunde fornuft – plast til plast, metal til metal,  
glas til glas, papir til papir, mad til mad og resten til rest.  



PLAST

JA TAK
• Plastikbakker 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

• Legetøj (ikke legetøj der indeholder elektronik eller PVC)

• Bobleplast

• Omslag og cover fra DVD’er og CD’er

NEJ TAK
• Flamingo  skal til restaffald

• Plastikemballage og  -flasker, der er mærket med orange  
faresymboler  skal til farligt affald eller på genbrugsstationen

• Medicinemballage  skal på apotek

• Gummi  skal til storskrald

• Margretheskåle og andet melamin  skal til restaffald

• PVC fx regntøj, gummistøvler, badedyr, badevinger og VVS-rør 
  skal til storskrald

STORSKRALD

Husk, du kan lægge både  
hård og blød plast i beholderen 
til plast. 



PAPIR

JA TAK
• Aviser, ugeblade, magasiner og reklamer (uden plastikomslag)

• Breve og kuverter (også rudekuverter)

• Brochurer

• Fotokopier

• Skrive- og tegnepapir

NEJ TAK
• Karton og pap  skal til storskrald

• Gavepapir  skal til restaffald

• Havregrynsposer, melposer og lign.  skal til restaffald

• Bøger  skal til restaffald

• Gavebånd og snor  skal til restaffald

• Pizzabakker  skal til restaffald

• Æggebakker  skal til storskrald

STORSKRALD

Husk, papiret må gerne være 
krøllet eller iturevet – bare ikke 
beskidt eller vådt. 



Husk, hvis der er låg på glasset, 
skal det skues af og lægges  
til fx metal. 

GLAS

JA TAK
• Glasflasker

• Syltetøjsglas

• Konservesglas

• Vinflasker

• Drikkeglas (ikke krystal)

• Større glasskår

NEJ TAK
• Krystalglas og glaskunst  skal til farligt affald eller på genbrugs-

stationen

• Porcelæn fx tallerkner, kopper og kander  skal til farligt affald eller 
på genbrugsstationen 

• Ildfaste glas og fade  skal til farligt affald eller på genbrugsstationen 

• Elpærer og elsparepærer  skal til farligt affald eller på genbrugs-
stationen

• Medicinglas  skal på apotek

• Glasskår, der er fejet op fra gulvet  skal til storskrald

• Spejle  skal til storskrald

STORSKRALD



Husk, hvis metallet indeholder 
elektronik, skal det til farligt  
affald eller på genbrugsstationen.

METAL

JA TAK
• Konservesdåser og drikkedåser

• Metallåg fx fra glas

• Kapsler

• Fyrfadsholdere

• Gryder og pander

• Foliebakker

• Kaffekapsler

• Bestik, sakse og køkkenknive

• Stanniol og sølvpapir

NEJ TAK
• Metal, der indeholder elektronik (alt der tilsluttes strøm eller batterier)  

 skal til farligt affald eller på genbrugsstationen 

• Spraydåser  skal til farligt affald eller på genbrugsstationen 

• Chipsposer  skal til restaffald

• Frost- og termoposer  skal til restaffald

• Kaffeposer  skal til restaffald

STORSKRALD



Husk at bruge bioposer til  
madaffaldet og aldrig andre 
typer poser.

MADAFFALD

JA TAK
• Alt madaffald uden emballage både tilberedt og råt

• Frugt og grøntsager

• Kød, ben og knogler

• Æggeskaller

• Skaldyr og fisk

• Kaffefiltre og teposer

• Afskårne blomster

• Køkkenrulle

NEJ TAK
• Bleer, vatpinde og engangsklude  skal til restaffald

• Karklude og andre tekstiler  skal til restaffald

• Pizzabakker  skal til restaffald

• Mælke- og juicekartoner  skal til restaffald

• Haveaffald  skal til haveaffald

• Kattegrus  skal til restaffald i lukkede poser

• Strøelse til husdyr  skal til restaffald i lukkede poser

STORSKRALD

7 GODE RÅD
 til at minimere risikoen for lugtgener, fluer og maddiker  
 i sommervarmen:

1.  Dryp madaffaldet godt, inden du smider det ud – har du egen  
udendørsbeholder, så læg evt. noget køkkenrulle i bunden til  
at suge væsken.

2.  Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind  
i køkkenrulle (fx fisk og kød).

3.  Undgå at overfylde bioposen og luk den med en knude.

4.  Læg bioposen forsigtigt i udendørsbeholderen, så der ikke går  
hul på posen.

5.  Skift bioposen hver 2. dag i varme perioder, og brug evt.  
to bioposer ad gangen.

6.   Stil så vidt muligt din udendørsbeholder i skyggen, og hold låget  
lukket, hvis du har egen beholder.

7.   Vask din udendørsbeholder med vand og sæbe efter behov,  
hvis du har egen beholder.



Husk, hvis du er i tvivl om dit 
affald kan genanvendes, skal  
du smide det til restaffald. 

RESTAFFALD

JA TAK
• Mælke- og juicekartoner

• Pizzabakker

• Chipsposer og kaffeposer

• Bleer og hygiejnebind

• Støvsugerposer

• Gavepapir

• Flamingo

• Strøelse til husdyr

NEJ TAK
• Plast  skal til plast

• Papir  skal til papir

• Glas  skal til glas

• Metal  skal til metal

• Madaffald  skal til madaffald

• Farligt affald  skal til farligt affald eller på genbrugsstationen 

STORSKRALD



Husk at lægge haveaffaldet  
i papirsække eller bundt det 
med organisk nedbrydelig 
plantesnor som fx bomuld, 
bast eller hør. Hvis du bundter 
haveaffaldet, må det maks. 
være 1,5 m i længden, have  
en diameter på maks. 0,5 m  
og en vægt på maks. 10 kg. 

HAVEAFFALD

JA TAK
• Hækafklip

• Kviste, buske og mindre træer

• Planter og plantedele

• Græs, ukrudt og blade

• Nedfaldsfrugt

NEJ TAK
• Træstubbe, trærødder og stammer over 15 cm i diameter  

og 1,5 m i længden  skal på genbrugsstationen

• Køkkenaffald  skal til madaffald

• Jord  skal på genbrugsstationen

STORSKRALD



Husk at placere dit storskrald 
adskilt i nævnte typer under  
JA TAK. Hvis du sætter cykler, 
barnevogne eller lign. til  
storskrald, skal du huske at 
markere tydeligt, at det er 
STORSKRALD, så skraldemænd- 
ene er sikre på, at de tager det 
rigtige med sig.

STORSKRALD

STORSKRALD

JA TAK
• Pap, bølgepap og karton

• Møbler – fx sofaer og springmadrasser

• Stort jern og metal – det metal, som ikke kan være i beholderen  
til metal fx cykler

• Elektronik og hårde hvidevarer – fx computere, TV og støvsugere

• Keramik og porcelæn  stil det i en spand med hank, så får du  
spanden tilbage til skel

• Brændbart – fx gulvtæpper, flamingo og lign., som ikke kan være  
i beholderen til restaffald

• Spejle  mindre og defekte spejle skal stilles i en spand med hank,  
så får du spanden tilbage til skel

• Blød PVC fx regntøj, gummistøvler eller haveslanger  
 skal stilles i klare sække

NEJ TAK
• Byggeaffald  skal på genbrugsstationen

• Sanitet – fx toiletter og håndvaske  skal på genbrugsstationen

• Lysstofrør  skal på genbrugsstationen

• Radiatorer  skal på genbrugsstationen

• Gasflasker  skal på genbrugsstationen

• Vinduer og rudeglas  skal på genbrugsstationen

• Miljøfarligt affald  skal på genbrugsstationen



– ET SAMARBEJDE MELLEM

HVORNÅR HENTES MIT AFFALD?
Mad/Restaffald hver uge
Plast/Papir hver 3. uge
Glas/Metal hver 8. uge
Haveaffald  hver 4. uge (1. marts -30. november)
Storskrald      hver 4. uge  
 
Du kan tilmelde dig 14. dages tømning af mad og  
restaffald på www.ishoj-affald.dk. Dog skal du være 
opmærksom på, at der i sommerperioden – juni, juli  
og august – stadig vil være tømning hver uge. 
 
Kontakt  
Har du spørgsmål til sorteringen af dit affald, kan  
du se mere på www.ishoj-affald.dk eller kontakte: 
Vestforbrænding · Kundeservice · Tlf.: 80 20 80 30  
kundeservice@vestfor.dk


