
N E M SORTE R I NG  AF  AFFALD
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PAPIR

Det må komme i beholderen til papir:
•  Aviser

•  Blade

•  Breve 

•  Kontorpapir

•  Kuverter

•  Reklamer

•  Tegneserier 

 

 

 

Papir skal være rent og tørt, når det kommer i beholderen. Pap og karton må ikke kom-

me  i beholderen til papir, fordi det er lavet af  dårligere fibre, som vi ikke kan genbruge 

sammen med papiret. Pap og karton lægger du til storskrald, eller i beholderen til pap.

Når du sorterer dit papiraffald, kan det laves om til nyt papir. Vi brænder det ikke af – det

bliver kogt op til ny papirmasse. Dermed sparer vi både energi og kemikalier, og vi undgår at 

fælde træer. Papir kan bruges igen og igen – også genbrugspapir.
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Det må komme i beholderen til plast:
•  Bokse

•  Emballager fra mad

•  Låg

•  Plastflasker

•  Plastbeholdere

•  Plastbøtter

• Plastdunke

• Plastfolie

• Plastikposer

Flamingo og PVC må ikke komme i beholderen til plast. Flamingo kommer du i beholde-

ren til restaffald og PVC afleverer du på Genbrugsstationen.

Plastik er lavet af olie, som er en dyr og eftertragtet naturlig ressource. Før kørte vi plast- 

 affald på forbrændingen, hvor det gik op i røg. Når du sorterer dit plastaffald, kan det smeltes

om til nye plastprodukter – det bliver f.eks. til havemøbler, fleecetrøjer og bamsefyld. På

den måde sparer vi både olie og den energi, der skal bruges på at forarbejde olien.
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GLASAFFALD

Det må komme i beholderen til glas:
• Emballageglas

•  Glasflasker 

• Konservesglas 

• Syltetøjsglas 

• Vinflasker

Tøm glassene  og skyl dem eventuelt for 

at fjerne madrester. Lågene fjerner du, 

mærkater må gerne blive siddende. 

Keramik, porcelæn, spejle, vinduesglas og drikkeglas må du ikke komme i beholderen til 

glas, da det ødelægger muligheden for at genanvende glasset. Det afleverer du i stedet på 

genbrugsstationen eller stiller ud til storskrald. Hvis din boligforening har en beholder til 

keramik og porcelæn, kan du komme det i den.

Glas kan ikke brænde, og du skal sortere det for sig, hvis det ikke skal ende på forbrændingen.

Når du sorterer dit glasaffald, kan det sælges til glasværket, som smelter det om til nyt glas. 

Den energi, vi sparer ved at genbruge en enkelt glasflaske, svarer til at have en 100 watt pære 

tændt i fire timer. 
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METALAFFALD

Det må komme i beholderen til metal:
•  Foliebakker

•  Fyrfadslysholdere

•  Gryder og pander

•  Kapsler og låg

•  Konservesdåser 

•  Stanniol

• Øl- og sodavandsdåser uden pant

• Øvrigt jern og metal

Spraydåser og trykdåser må du ikke komme i beholderen. Dem afleverer du på 

genbrugs   stationen eller til viceværten.  Store metalgenstande, som ikke kan være i 

beholderen, afleverer du på Genbrugsstationen eller som storskrald.

Det koster energi og råstoffer at udvinde metal fra naturen. Derfor er metalaffald værdifuldt.

Før kørte vi det på forbrændingen, hvor det ødelagde ovnene, når det smeltede. Når du

sorterer dit metalaffald, kan det smeltes om til nyt metal.
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MADAFFALD

Det må komme i  beholderen til madaffald:
•  Tilberedt og ikke tilberedt mad

•  Knogler og ben fra kød

•  Skaller fra æg og nødder

•  Afskårne blomster og blomsterløg

•  Brugt køkkenrulle

•  Kaffefiltre og teposer

•  Nedfaldsfrugt 

 

Bleer, kattegrus, kaninstrøelse og beskidt  

emballage fra madvarer kommer du i beholderen  

til restaffald - også selvom der fx er madrester tilbage i mademballagerne.

Madaffald er fyldt med næringsstoffer, der tidligere gik op i røg på forbrændingen.

Nu genanvender vi affaldet, så det bliver til kompostjord til landbruget og biogas, til energi-

produktion. 
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RESTAFFALD

Restaffald er det, du ikke sorterer fra som andre typer affald

Det må komme i beholderen til restaffald:
•  Mælke- og juicekartoner

•  Pizzabakker

•  Beskidt emballage fra madvarer

•  Fedtet og snavset papir og pap

•  Husdyraffald

•  Bleer

•  Tekstiler 

 

 

Er du i tvivl om, hvor du skal gøre af nogle typer af affald, så kommer du det i behol-

deren til restaffald. Det er ikke altid korrekt sortering, men det er bedre end, at du 

kommer affaldet i en forkert beholder. 

Restaffaldet er det eneste affald, der bliver brændt - alt andet bliver genanvendt. Med den

nye affaldsordning kan vi næsten halvere vores restaffald i Rødovre. Når vi frasorterer vores

våde madaffald samt metal og glas, der ikke kan brænde, får vi samtidig mere el og varme

ud af det restaffald, vi forbrænder.
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PAP

Pap, du afleverer til storskrald eller i beholdere:
•  Pap 

•  Karton

•  Bølgepap

•  Paprør 

 

Bor du i villa eller rækkehus bundter du  

pap og lægger det ud til storskrald. 

Bor du i boligforeninger folder du papkasserne 

sammen og afleverer dem  i beholderen til pap. 

 

 Husk at fjerne flamingo fra papkasser, da det ødelægger mulighederne for genanvendelse.

Pizzabakker og mælkekartoner kommer du i beholderen til restaffald.

Pappet laves om til nyt pap på papirfabrikker. Her opløses det i vand og laves om til genbrugs-

pap. Det brændes ikke af. Pappet kan fx blive til nye papkasser, køkkenrullerør eller til æggebak-

ker.  Det koster meget energi til råstoffer i form af træ og vand til at producere nyt pap. Så når 

du afleverer pap til genanvendelse, er du med til at spare råstoffer og energi. Pap kan bruges 

igen og igen – også genbrugspap. 
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STORSKRALD

Storskrald, som du stiller ud ved vejen hver for sig eller i affaldsgården:
•  Pap

•  Brændbart op til 1 x 1 x 0,5 meter

•   Elektronik og hårde hvidevarer,  

f.eks. mobiltelefoner,  el-tandbørster og køleskabe

•   Jern og metal  

(som ikke kan være i dine beholdere, max 2 x 2 x 1 m)

•  Keramik, spejle, porcelæn og drikkeglas

•  Møbler med fjedre og springmadrasser

•   Træmøbler uden fjedre op til 3 meter og  

havemøbler i plast

Listen er kun eksempler, fordi det er svært at beskrive det hele. En god tommelfinger-

regel er, at storskrald er det, du ville tage med dig, hvis du flyttede fra dit hus. Sanitet 

som toiletter og håndvaske er ikke storskrald. Det afleverer du på genbrugsstationen. 

Det samme gælder byggeaffald som mursten og beton. 

Noget storskrald er sammensat fx kontorstole eller glasborde med metalben. Det er 

vigtigt, at du skiller metaldelene fra resten, så du kan stille de enkelte dele ud til stor-

skrald hver for sig. Ellers kan din skraldemand desværre ikke tage tingene med. 



10 11

HAVEAFFALD

Det kan du aflevere som haveaffald:
•  Blade

•  Grene

•  Græs

•  Nedfaldsfrugt

•  Planter. 

 

Bor du i villa eller rækkehuse samler du haveaffald  

i bundter, sække eller beholder og stiller ud til fortov.  

Bor du i etagebolig eller i en boligforening afleverer du haveaffald i beholder eller  

container til haveaffald i affaldsgården. 

Nogle ting fra din have er for store eller for tunge til at vi kan hente det. Fx et helt træ 

eller trærødder. Det afleverer du på genbrugsstationen.   

Trykimprægneret træ fra fx terrasser, skure, træpaller 

og pileflethegn er ikke haveaffald, fordi det er overflade-

behandlet. Det afleverer du på genbrugsstationen. Grene op til 
1 meter x 10 cm 

i diameter. 
Større grene i mindre 

stykker eller på 
genbrugsstationen.
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FARLIGT AFFALD

•  Batterier og akkumulatorer 

•  Energisparepærer og lysstofrør

•  Insekt- og plantegifte

•  Kemikalierester 

•  Kviksølvtermometre

•  Maling og lak

•  Olierester

•  Plantegødning. 

 

Du kan finde hele listen med farligt affald på www.rk.dk/affald

SÅDAN KOMMER DU AF MED DIT FARLIGE AFFALD

Bor du i villa eller rækkehuse afleverer du dit farlige affald på genbrugsstationen. 

Bor du i etagebolig eller boligforening afleverer du dit farlige affald til viceværten. 

Du afleverer det farlige affald i original emballage eller i emballage, hvor det er tydeligt, 

hvad indholdet er. Det kan f.eks. være i fryseposer eller syltetøjsglas. Sørg altid for, at lå-

get på emballagen er skruet godt fast. Du må aldrig blande to slags farligt affald sammen 

i den samme beholder. Blandingen kan eksplodere.



RØDOVRE KOMMUNE
Teknisk Forvaltning
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre 
Tlf.  36 37 70 00 
Fax  36 37 77 72 
e-mail: affald@rk.dk 
www.rk.dk/affald 

Åbningstider: 
Mandag-onsdag 10.00-14.00 
Torsdag 10.00-18.00 
Fredag 10.00-14.00

Idé og koncept: Public Funk
Oplag: 3.000

Få svar døgnet rundt

På vores hjemmeside finder du information om affald og genbrug døgnet rundt. 

Selvbetjening

På vores hjemmeside kan du se, hvornår du får tømt beholdere, tilmelde dig 
sms-service, bestille beholder i anden størrelse med mere. 

WWW.RK.DK/AFFALD

Det gør en forskel, at vi alle sorterer korrekt
Sorterer du korrekt, er du sammen med andre borgere i kommunen med til at sikre, at vi kan 
genanvende de værdifulde ressourcer, der er i affaldet. Det gavner miljøet her og nu – og i mange 
år fremover. Samtidig er du med til at skabe en økonomisk gevinst, fordi værdien af sorteret affald 
er højere end usorteret affald – det gør en forskel, når vi som kommune skal sælge affaldet. 
Kommer du i tvivl om, hvordan du skal sortere enkelte typer af affald, må du gerne komme dem 
ned til restaffaldet. 




