
DIN GUIDE TIL 
AFFALDSSORTERING
SE HVORDAN DU SORTERER DIT AFFALD, 
SÅ VI KAN GENANVENDE MEST MULIGT

Til boligområder med fælles affaldsindsamling

SAMMEN GØR VI AFFALD TIL EN RESSOURCE!
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VI SKAL GENANVENDE 
MERE

Fra seks til 10 affaldstyper
Vi skal passe bedre på de ressourcer, vi har. Det gør vi bl.a. 
ved at sortere vores affald, så det kan genanvendes i nye 
produkter. Dermed sparer vi CO2 og skåner miljøet. I dag 
sorterer vi allerede vores affald i seks affaldstyper, men fra 
1. maj 2022 skal affaldet sorteres i 10 typer, så endnu mere 
kan genanvendes. Udover restaffald, madaffald, plast, 
metal, papir og glas, indsamler vi nu også mad- og 
drikkekartoner, pap, farligt affald og tekstilaffald.

Kom godt i gang
Vi vil gerne hjælpe dig med at sortere dit affald korrekt. 
Brug derfor sorteringsguiden til at slå op i, hvis du er i tvivl 
om, hvordan du sorterer. Guiden indeholder også praktiske 
oplysninger om tømning, kontakt og vejledning til, hvor du 
kan finde mere information.

Bagerst i denne folder er der også en kort udgave af 
sorteringsguiden – lige til at klippe ud og hænge op der, 
hvor du har mest brug for den.

Fra 1. maj 2022 
sorterer vi i 10 
affaldstyper

Genbrugsvænget

VELKOMMEN TIL

Nu er fire nye affaldstyper flyttet ind på Genbrugsvænget
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RESTAFFALD MADAFFALD

HUSK
• Hvis du stadig er i tvivl om, hvor affaldet skal hen 
efter at have kigget sorteringsvejledningen igennem, 
skal du smide det i restaffald.

Spørg Restmus...
Hvad sker der med restaffaldet?

”Restaffald er alt det, vi (endnu) 
ikke kan genanvende, 
og som vi derfor fortsat 
må brænde af. 
Varmen fra 
forbrændingen 
bliver udnyttet 
til fjernvarme.”

HUSK
• At du skal bruge de udleverede poser til madaffald 

- intet andet. Slå knude på posen og sørg for, at den 
ikke går i stykker – så slipper du for lugtgener og fluer.

Spørg Madsine...
Hvad sker der med madaffaldet?

”Vi sender madaffaldet til bio- 
forgasning, hvor det bliver udnyttet 
til produktion af biogas. Resterne 
bliver brugt til gødning i land- 
bruget, så der er både meget at 
vinde og CO2 at spare, når vi ikke 
længere brænder madaffaldet. 
Madposen, der er lavet af 
genanvendt plast, bliver 
sorteret fra og genanvendt.”

 JA TAK
• Pizzabakker, madpapir og brugte servietter
• Bleer, bind, tamponer, vatpinde og lignende 

hygiejneartikler
• Kattegrus, hundeposer og kæledyrsstrøelse
• Støvsugerposer, cigaretskodder, aske, og grillkul 

(kun i lukket pose)
• Kaffeposer, chipsposer og lignende blandede 
emballager/andre sammensatte produkter

 NEJ TAK
• Genanvendelige materialer som glas, metal, plast, 

pap og papir
• Batterier og småt elektronik skal i miljøkassen
• Farligt affald (kemikalier, elpærer og elektronik- 

affald) skal i miljøkassen eller på genbrugspladsen

 JA TAK
• Frugt og grønt inkl. skræller
• Madrester, sovs, kartofler, pasta, kød og lignende
• Knogler og ben fra kød
• Fiskeaffald
• Brød- og kagerester
• Mælkeprodukter og æggeskaller
• Kaffegrums (inkl. filter) og teposer
• Afskårne blomster

 NEJ TAK
• Jord fra potteplanter skal smides ud som restaffald
• Haveaffald skal afleveres på genbrugspladsen eller 

lægges ud til afhentning (se din tømmekalender for 
tidspunkt)
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PLAST METAL

HUSK
• Plastemballagen skal være fuldstændig tømt.
• Plastemballagen skal ligge løst i beholderen.

Spørg Plastine…
Hvad sker der med plastaffaldet?

”Plastaffaldet bliver smeltet 
om til nye plastprodukter, 
fx havemøbler, fleecetrøjer 
og bamsefyld. Det sparer 
både CO2, når det ikke 
bliver brændt – og 
ressourcer til udvinding af 
olie, som plast er lavet af.”

HUSK
• Konservesdåser og anden metalemballage fra 

madvarer skal tømmes fuldstændig og ligge løst i 
beholderen.

Spørg Metalbert…
Hvad sker der med metalaffaldet?

”Metalaffaldet bliver sorteret 
i typer (jern, aluminium, 
kobber mm.) og smeltet om 
til nye metalprodukter. Fx kan 
500 sodavandsdåser blive til 
en ny cykel. Metal er ressource- 
krævende at udvinde, så 
genanvendelse sparer meget CO2.”

 JA TAK
• Både hård og blød plast
• Tom plastemballage, skyllede plastikdunke, 

flasker uden pant, bøtter og lignende
• Plastikposer og husholdningsfilm
• Engangsservice af plast
• Bobleplast
• Plastlåg, urtepotter og plast-æggebakker

 NEJ TAK
• Plastemballage, der ikke kan tømmes helt 

for indhold, skal i restaffald
• Flamingo og PVC (gummistøvler, regntøj, badedyr)*
• Byggeaffald (fx diverse rør)*
• Flasker og dunke med faremærker 

(fx dødningehoved)**
• Plast-legetøj, der indeholder elektronik**

*Skal på genbrugspladsen
**Skal i miljøkassen eller på genbrugspladsen

 JA TAK
• Tom metalemballage, skyllede øl- og sodavands- 

dåser uden pant samt konservesdåser
• Metallåg fra plast- og glasemballage
• Gryder, pander, bestik, køkkenknive, ølkapsler 

og tomme fyrfadsholdere
• Stanniol og foliebakker
• Værktøj uden elektriske dele

 NEJ TAK
• Spraydåser*
• Trykflasker*
• Ledninger og elektronik*
• Stort metalaffald 

(fx cykler, havegrill, parasolstænger)**

*Skal i miljøkassen eller på genbrugspladsen
**Skal på genbrugspladsen
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HUSK
• Kartonerne skal være fuldstændig tømte og skal 

ligge løst i beholderen.
• Skru eventuelle plastiklåg af og fold kartonerne, så 

de fylder mindre i beholderen.
• Yoghurt-kartoner og andre kartoner med tyktflydende 

indhold skal skrabes eller skylles rene. Fyld 1/2 dl 
vand i kartonen og ryst den godt, så rester løsnes 
og kan hældes ud.

Spørg Kanton…
Hvad sker der med mad- og 
drikkekartoner?

”Folie og papirfibre 
adskilles på special-
anlæg, hvorefter 
de kan genanvendes 
til nye produkter.”

 JA TAK
• Tomme mælke- og yoghurtkartoner
• Tomme kartoner til juice, saft, kakao og lignende
• Tomme kartoner til flåede tomater, bønner, sovs og 

lignende

 NEJ TAK
• Pizzabakker skal sorteres som restaffald

MAD- OG 
DRIKKEKARTONER

HUSK
• Fold pappet sammen, så får du mere 

plads i beholderen.
• Papbeholderen er frivillig, hvis du har dine egne 

beholdere, men obligatorisk, hvis du deler 
beholdere med andre.

Spørg Paplo…
Hvad sker der med papaffaldet?

”Pap bliver forarbejdet 
og genanvendt til 
nye papprodukter.”

 JA TAK
• Papkasser
• Bølgepap
• Æggebakker
• Rent og tørt pap og karton
• Papruller fra køkken- og toiletruller
• Skotøjsæsker

 NEJ TAK
• Papir skal i papirbeholderen
• Flamingo*
• Mælke- og juicekartoner skal i beholderen 

til plast, metal og mad- og drikkekartoner
• Pap med rester af madvarer, fx pizzabakker**
• Vådt og/eller snavset pap**
• Bøger med hårdt omslag*

*Skal på genbrugspladsen
**Skal i restaffald

PAP
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HUSK
• Alt papir og pap skal være rent, tør og ligge 

løst i beholderen.
• Hvis du river dit pap i mindre stykker, får du bedre 

plads i beholderen.

Spørg Pappilotte...
Hvad sker der med papiraffaldet?

”Papir bliver forarbejdet og 
genanvendt til nyt 
(genbrugs)papir. Det 
sparer mange træer for 
at blive fældet.”

 JA TAK
• Aviser, ugeblade, magasiner og reklamer uden 

plastomslag
• Bøger (KUN med blødt omslag)
• Breve og kuverter (også med rude)
• Kartonemballage fra morgenmad, tandpasta 

og lignende
• Æsker (pap og karton)
• Æggebakker
• Pap og bølgepap

 NEJ TAK
• Vådt eller snavset papir og pap*
• Pizzabakker og karton-/papemballage med madrester*
• Bøger med hårdt omslag**
• Plastfolie fra magasiner og reklamer skal i plastaffald
• Store stykker papaffald**

*Skal i restaffald
**Skal på genbrugspladsen

PAPIR OG PAP

HUSK
• Alle glas og flasker skal tømmes fuldstændig og 

ligge løst i beholderen.
• Glasemballage, der lugter, fx sildeglas, skal skylles 

kortvarigt med koldt vand.

Spørg Glastrid…
Hvad sker der med glasaffaldet?

”Alt glas bliver smeltet 
om og genanvendt til 
nyt glas. Det sparer 
mange ressourcer 
til udvinding af sand, 
som glas er lavet af.”

 JA TAK
• Vin- og ølflasker uden pant
• Tomme konservesglas fra syltetøj, rødbeder, sild 

og lignende
• Drikkeglas og kander inkl. glasskår
• Anden glasemballage, fx fra juice eller saft

 NEJ TAK
• Spejle*
• Vinduesglas*
• Keramik og porcelæn*
• Stentøj (fx ildfaste fade)*
• Metal- og plastlåg skal i beholderen til plast, 

metal og mad- og drikkekartoner

*Skal på genbrugspladsen

GLAS
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HUSK
• Brug den udleverede pose til tekstilaffaldet. Tekstilerne 

skal være tørre, når de lægges i posen.
• Tøj og tekstiler, som stadig er i god stand, skal ikke smi-

des ud. Giv det hellere til genbrug, eller sælg eller giv det 
videre til andre, der kan få gavn af det.

• Tekstilaffald kan også afleveres på genbrugspladserne.

Spørg Tekstilia…
Hvad sker der med tekstilaffaldet?

”Tekstilerne genanvendes 
så vidt muligt - noget 
bliver fx til nyt tøj, klude eller 
polstring i møbler eller biler.”

HUSK
• Udfyld miljøkassens adressefelt med tydelig skrift 

og vandfast tusch.
• Følg vejledningen, som findes på miljøkassen.

Spørg Malina…
Hvad sker der med det farlige affald?

”Affaldet bliver sorteret, og det, der kan 
genanvendes, bliver genanvendt. Resten 
bortskaffes på forsvarlig vis - noget be- 
handles kemisk, noget brændes ved høje 
temperaturer og noget deponeres.”

 JA TAK
• Ødelagt tøj
• Hullede sokker og undertøj
• Hullet sengetøj og linned
• Slidte håndklæder
• Plettede og slidte gardiner og duge
• Garnrester

 NEJ TAK
• Sko, tasker og bælter*
• Dyner og puder*
• Vådt, fugtigt og muggent tekstil **
• Meget beskidt tøj**
• Bleer **
• Tekstil med maling og kemikalier på**
• Tekstiler med elektronik***
• Gulvtæpper*

*Skal på genbrugspladsen
**Skal i restaffald
***Skal i miljøkassen eller på genbrugspladsen

 JA TAK
• Maling-, olie- og lakrester samt spraydåser
• Kemikalier og afkalkningsmidler
• Neglelak og neglelakfjerner
• Insekt og plantegift samt plantegødning
• Tomme emballager med faremærker 

(fx akut giftighed eller alvorlig sundhedsfare)
• Batterier, elpærer, LED-pærer og andre lyskilder
• Småt elektronik (fx mobiltelefoner, lygter, tandbør-

ster og termometre)

 NEJ TAK
• Fyrværkeri*
• Kanyler og medicin**
• Skarpe genstande (fx glasskår og gamle knive)***
• Selvantændelige klude og væsker*
• Ammunition, sprængstoffer og våben****

*Skal på genbrugspladsen
**Kan afleveres på apoteket
***Skal sorteres ud fra affaldstype, hvis muligt, og 
ellers på genbrugspladsen
****Skal indleveres til politiet efter aftale

TEKSTIL FARLIGT AFFALD



MAD- OG DRIKKEKARTONER
 ✔ Mælke- og yoghurtkartoner
 ✔ Juice-, saft- og kakaokartoner
 ✔ Kartoner til flåede tomater, bønner, sovs og 

lignende

HUSK, at kartonerne skal være fuldstændig tømt 
og ligge løst i beholderen. Yoghurtkartoner skal 
dog have et hurtigt skyl for at blive helt rene.

PAPIR & PAP
 ✔ Aviser, blade og reklamer
 ✔ Karton- og papemballage
 ✔ Rør fra køkkenruller og toiletpapir
 ✔ Bøger med blødt omslag
 ✔ Æggebakker

HUSK, at papir og pap skal være rent og tørt.

GLAS
 ✔ Vin-, øl- og glasflasker uden pant
 ✔ Syltetøjsglas
 ✔ Anden glasemballage, fx fra juice eller saft

HUSK, at glasemballage skal være fuldstændig 
tømt og ligge løst i beholderen. Eventuelle 
metal- og plastlåg skal tages af.

PAP
 ✔ Papkasser
 ✔ Bølgepap
 ✔ Æggebakker
 ✔ Papruller fra køkken- og toiletruller
 ✔ Skotøjsæsker

HUSK, at folde pappet sammen, så får du mere 
plads i beholderen.

RESTAFFALD
 ✔ Pizzabakker og brugte servietter
 ✔ Støvsugerposer
 ✔ Bleer, vat og bind
 ✔ Kattegrus
 ✔ Aske og grillkul (kun i lukket pose)

HUSK, at hvis du er i tvivl om, hvor affaldet skal 
hen, skal du smide det i restbeholderen.

PLAST
 ✔ Plastposer- og folie
 ✔ Plastdunke, fx shampooflasker
 ✔ Bakker fra kød, frugt og grønt
 ✔ Plastlåg
 ✔ Plastbægre, fx fra yoghurt

HUSK, at al plastemballage skal være 
fuldstændig tømt og ligge løst i beholderen.

MADAFFALD
 ✔ Frugt, grøntsager og afskårne blomster
 ✔ Kød, fisk, knogler og ben
 ✔ Skaller fra æg og nødder
 ✔ Kaffegrums og teposer
 ✔ Brød- og kagerester

HUSK, at madaffald skal i de udleverede poser, 
og husk at slå knude på dem.

METAL
 ✔ Konservesdåser
 ✔ Øl- og sodavandsdåser
 ✔ Foliebakker, metallåg og kapsler
 ✔ Gryder og pander
 ✔ Bestik, sakse og køkkenknive

HUSK, at metalemballage skal være fuldstændig 
tømt og ligge løst i beholderen.

TEKSTIL
 ✔ Ødelagt tøj
 ✔ Hullede sokker og undertøj
 ✔ Hullet sengetøj og linned
 ✔ Slidte håndklæder
 ✔ Plettede og slidte gardiner og duge

HUSK, at tekstiler skal være tørre og rene, og at teks-
tilposen kun fyldes til markeringen, før posen lukkes.

FARLIGT AFFALD
 ✔ Maling-, olie- og lakrester
 ✔ Kemikalier
 ✔ Neglelak og neglelakfjerner
 ✔ Spraydåser
 ✔ Elpærer, LED-pærer og andre lyskilder

HUSK, at følge vejledningen som findes på 
miljøkassen.
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Her har vi samlet nyttig viden til dig, der bor i et boligområde 

med fælles affaldsindsamling. Affaldsbeholderne kan 

dog variere fra boligområde til boligområde. Kontakt den 

affaldsansvarlige, hvis du er i tvivl om sorteringen i din 

ejendom.

Den affaldsansvarlige

Der er tilknyttet mindst en affaldsansvarlig i dit boligområde. 

Den affaldsansvarlige har til ansvar at hjælpe dig med 

spørgsmål og ønsker til den fælles affaldsindsamling.

Beholdersammensætning

Alle borgere skal sortere i mindst 10 affaldstyper, der hvor 

de bor. Grundet behovsforskelle kan sammensætningen 

af affaldsbeholdere dog variere fra sted til sted. Nogle 

har store beholdere, andre har små, endvidere har nogle 

rumopdelte beholdere, andre har ikke. Ønsker du en 

ændring til den fælles beholdersammensætning i dit 

boligområde, skal du kontakte den affaldsansvarlige.

Poser til madaffald

Ønsker du nye poser til madaffald, skal du henvende dig til 

den affaldsansvarlige. OBS! De grønne affaldsbeholdere til 

madaffald er tilknyttet den enkelte adresse og må derfor 

ikke tages med ved evt. flytning.

Tømning af farligt affald

Din miljøkasse bliver indsamlet fire gange om året. Du skal 

kun stille din miljøkasse ud til indsamling, hvis den er så fuld, 

at du ikke kan vente til næste indsamling. Hver gang miljø-

kassen bliver indsamlet, får du en rengjort miljøkasse retur, 

som du skal skrive navn og adresse på - så er den klar til brug. 

Kontakt den affaldsansvarlige for information om, hvor og 

hvornår du skal sætte din miljøkasse ud til indsamling.

Poser til tekstilaffald

Du får leveret poser til tekstilaffald én gang om året. Der er 

en vandret streg på posen, der viser, hvor meget tekstilaffald 

du må fylde i den, før du skal slå knude på posen. Har du 

mere tekstilaffald, end hvad der kan være i de udleverede 

poser, kan du aflevere det på genbrugspladsen.

Pas på med metallet

Hos flere boligområder vil der være opstillet 660 liters 

beholdere til plast, metal og mad- og drikkekartoner. Du skal 

undgå at smide større metalprodukter deri, såsom cykler, 

havegrill og parasolstænger. Metalprodukter i den størrelse 

skal i stedet afleveres på genbrugspladsen.

Genbrugspladser og haveaffald

Du kan benytte genbrugspladserne nøjagtigt, som du er 

vant til (se åbningstiderne på argo.dk). Vi henter også dit 

haveaffald, som vi plejer: én gang om foråret og én gang 

om efteråret. Se din tømmekalender på stevns.dk/affald 

for nærmere tidspunkt.

Yderligere information

På vores hjemmeside stevns.dk/affald kan du få svar på 

en lang række spørgsmål. Finder du ikke det, du søger, skal 

du kontakte den affaldsansvarlige i dit boligområde.

NYTTIG VIDEN

Stevns Kommune
Affald & Genbrug
2022

Tekst: Bording Danmark AS
Redaktion: Stevns Kommune og Bording Danmark AS
Fotos: Affaldsfotobank og Argo
Layout: Bording Danmark AS

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge
stevns.dk/affald

Genbrugspladser
Tjek argo.dk/genbrugspladser for åbningstider. 
Her kan du også tilmelde dig adgang til den døgnåbne 
genbrugsplads i Hårlev.

Store Heddinge
Frøslevvej 34, 4660 Store Heddinge

Hårlev
Toftebovej 11, 4652 Hårlev

Vi tager forbehold for tryk- og slåfejl samt andre uforudsete hændelser.

http://argo.dk/genbrugspladser
http://stevns.dk/affald
argo.dk
http://stevns.dk/affald
http://stevns.dk/affald
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