Sådan
sorterer
du

Affald – er vi sammen om
I Frederikssund Kommune skal alle
sortere flere affaldstyper derhjemme
Affald er ikke bare affald. Det indeholder værdier, som kan bruges igen, hvis
det sorteres rigtigt. Den gode sortering
begynder hos dig, når du tømmer mælkekartonen, skraber yoghurtbægeret
eller bruger den sidste rest shampoo
i flasken, før du afleverer de tomme
emballager i affaldsbeholderne.
Frederikssund Kommune informerer
om affaldssortering, så alle borgere er
klædt på til at gøre det rigtigt.

Vi sørger også for, at alle husholdninger
har praktisk mulighed for at sortere
affaldet og få det hentet af skraldemændene, som afleverer dit affald de
rigtige steder, så det kan få nyt liv.
Derfor er vi sammen om affald!
I dette hæfte kan du læse om, hvordan
du skal sortere.

Plast og Mad& Drikkekartoner

Skrab eller hæld det
sidste indhold ud
af bøtter, dunke og
kartoner

Klem

Ja tak
• Plastlåg

en

ka

rt
on
m
er godt sam

• Plastposer
• Bobleplast
• Plastfolier og -film
• Plastflasker og -dunke
• Plastbakker og -bøtter
• Kartoner fra fx mælk

Nej tak
•
•
•
•

Også rengøringsmidler med dette mærke

Chips- og kaffeposer
restaffald
Medicinemballage
apotek
Emballage fra gift
miljøboks
Melamin
restaffald

Glas

Skru låg af, og
aflever dem til hhv.
metal eller plast

Ja tak
m
Tø

• Glasflasker

gl
as
for indhold

• Konservesglas
• Glasemballage
• Drikkeglas

Nej tak

• Vitaminglas

•
•
•
•
•
•
•

• Spiritusflasker
• Krydderiglas
• Glasskår

Porcelæn
genbrugsplads
Keramik
genbrugsplads
Kemikalieflasker
miljøboks
Vinduesglas
genbrugsplads
Spejle
genbrugsplads
Ovnfaste fade
genbrugsplads
Krystalglas
genbrugsplads

Papir

Ja tak
s
Pla

• Aviser

pi
r fj
ernes

Papir skal være
rent og tørt, når det
afleveres

te
a
lle
r metal fra p

• Reklamer
• Tryksager
• Magasiner

Nej tak

• Brochurer

•
•
•
•
•
•
•

• Kontorpapir
• Rudekuverter
• Kvitteringer

Plastomslag og plastfolier
plast
Vådt eller snavset papir
restaffald
Papemballage
pap
Gavepapir og -bånd
restaffald
Bøger
genbrugsplads
Bagepapir mv.
restaffald
Melposer
restaffald

Metal

Gryder, sakse eller
værktøj af metal med
lidt plast eller træ må
gerne afleveres
som metal

Ja tak
m
Tø

• Konservesdåser

fo
r in
dhold

• Øl- og sodavandsdåser
• Kapsler og låg
• Fyrfadslysholdere
• Gryder, pander og bestik
• Søm og skruer

Nej tak

• Blandingsbatterier

• Gasflasker
genbrugsplads
• Metal med elektronik
miljøboks
• Metal med maling
miljøboks

• Stanniol og foliebakker

Pap
Flamingo og plast skal
fjernes fra papkasser,
inden de afleveres

Ja tak
p
Kla

• Papkasser

pa
ps
ammen

• Bølgepap
• Papemballage
• Kartonemballage
• Skotøjsæsker

Nej tak

• Paprør

•
•
•
•
•

• Karton
• Æggebakker

Pizzabakker
restaffald
Vådt eller snavset pap
restaffald
Bøger
genbrugsplads
Flamingo
genbrugsplads
Papkrus
restaffald

Farligt affald
Afleveres i miljøboksen
– større ting skal på
genbrugspladsen

Ja tak
d
Fyl

• Malingrester

b

ok
sen
helt op

• Kemikalier
• Lyskilder
• Gift- og olierester
• Spraydåser
• Neglelak
• Småt elektronik
• Batterier

Nej tak
•
•
•
•
•
•

Gasflasker
genbrugsplads
Kanyler
apotek
Glasskår
glas
Gamle knive
metal
Affyret fyrværkeri
restaffald
Medicin
apotek

Madaffald
Brug altid de grønne
poser til madaffald

Ja tak
Hu

• Frugt og grønt
• Kaffefiltre og teposer
• Æggeskaller
• Kød- og pålægsrester
• Fisk og skaldyr
• Brød, kiks og kager
• Ris og pasta
• Mælkeprodukter

Nej tak
•
•
•
•

Dyrestrøelse
restaffald
Planter og jord
haveaffald
Servietter
restaffald
Bagepapir mv.
restaffald

n

sk
se
kn
ude på po

Restaffald

Restaffald er det,
som er tilbage, når du
har sorteret fra til
genanvendelse

Ja tak
Hu

• Pizzabakker
• Chips- og kaffeposer

n

sk
se
kn
ude på po

• Gavepapir
• Servietter
• Bleer og hygiejnebind

Nej tak

• Vatpinde
• Støvsugerposer

• Batterier
• Elektronik
• Kemikalier

• Kattegrus og dyrestrøelse

• Elpærer
miljøboks
• Sten og jord
genbrugsplads

miljøboks
genbrugsplads
miljøboks
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I tvivl om sortering?
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere,
kan du hente appen Perfect Waste. Med den
på mobilen scanner du bare stregkoden på
dit affald – så får du svar på, hvordan det
skal sorteres.

Team Affald

affald@frederikssund.dk

Torvet 2

Telefon +45 47 35 10 00

3600 Frederikssund

frederikssund.dk

