GOD SORTERING
STARTER I HJEMMET

SÅDAN
SORTERER DU
DIT AFFALD

Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det.
Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under
køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet papir og småt pap kan
mellemlande, er du allerede kommet langt.

LÆS MERE PÅ
SORTER-MER.NU

2017

Hent inspiration og del dine gode sorteringstips på
Facebook/SorterMer

DE 5 TOMMELFINGERREGLER

AFFALDSSORTERING
I Aarhus Kommune skal du sortere dit affald i fire typer
Jo mere vi sorterer vores affald, jo bedre kan vi bruge det igen. Glas, plast og metal
samt papir og småt pap kan alt sammen genanvendes og indgå i nye produkter.
På den måde bliver der mindre behov for at udvinde nye råmaterialer.

GLAS · PLAST · METAL

PAPIR · SMÅT PAP

RESTAFFALD

BATTERIER

Affaldet sorteres hjemme hos dig og afleveres i affaldsbeholderne, der hvor du bor.
Glas, plast og metal skal afleveres sammen og lægges løst i beholderen. Det må
ikke være i plastikposer. Det samme gælder for papir og småt pap.

På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan vi sorterer i Aarhus Kommune.
Tak fordi du sorterer.
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FRI FOR RESTER
Emballagerne skal være tomme. Madrester mv. forringer materialets
værdi, og det kan betyde, at de ikke kan genanvendes.

LET RENGJORT
Skyl emballagerne let i koldt vand eller genbrugsvand f.eks. kartoffelvandet
eller en rest opvaskevand. Det øger muligheden for genanvendelse.

UDEN LÅG
Skru altid lågene af emballagerne. Låg og emballage er ofte af forskelligt
materiale og skal behandles hver for sig.

RENT & TØRT
Vådt eller snavset papir og pap går nemt i forrådnelse. Det sænker
kvaliteten og muligheden for genanvendelse.

INGEN PLASTIKPOSER
Glas, plast, metal, papir og småt pap skal lægges løst i beholderen.
Genbrug din pose eller læg den i restaffald, hvis den er beskidt.

Når du bruger de 5 tommelfingerregler, øger du muligheden for, at affaldet kan
genanvendes.
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GLAS

PLAST

Ja tak

Ja tak

•	Glasflasker

• Plastflasker

•	Syltetøjsglas

• Plastbøtter

•	Konservesglas

• Plastbakker

•	Glasskår

• Plastdunke
• Plastlåg

Nej tak
•	Keramik

Nej tak

•	Porcelæn

• Plastikposer

•	Elpærer

• Plastfolier

•	Ildfast glas

• Tuber
•	Emballage fra
kemikalier og
maling
• Flamingo

Keramik, porcelæn og ildfast glas (f.eks. ildfaste fade) ødelægger omsmeltningen
af glasset. Aflever det til storskrald eller på genbrugsstationen. Elsparepærer
indeholder kviksølv og skal afleveres på genbrugsstationen eller på Reuse.
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Plastikposer og folier (f.eks. bobleplast eller tynd plastikindpakning) må ikke komme
i beholderen, de gør den efterfølgende sortering på anlægget svær. Genbrug derfor
dine poser. Beskidte poser lægges i restaffald. Du kan også samle dine rene poser
sammen og aflevere dem på genbrugsstationen eller til storskrald.
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11 PLASTFLASKER
KAN BLIVE TIL
1 NY RYGSÆK

2 DÅSER
KAN BLIVE TIL
1 NY RINGEKLOKKE

1.000 DÅSER
KAN BLIVE TIL
1 NY CYKEL

Ja tak
•	Øldåser
•	Sodavandsdåser
•	Konservesdåser
•	Metallåg
•	Foliebakker
•	Kapsler
•	Sølvpapir
Nej tak
•	Spraydåser

Store metalgenstande samt spraydåser skal afleveres til storskrald eller på
genbrugsstationen.
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HVAD SKER DER
MED AFFALDET?

METAL

VINFLASKER
KAN BLIVE TIL
NYE FLASKER

SMÅT PAP

PAPIR

SMÅT PAP

Ja tak

Ja tak

• Aviser

• Papæsker

• Ugeblade

• Æggebakker

• Reklamer

• Paprør

• Magasiner

• Papbakker

• Bøger

• Papstykker

Nej tak

Nej tak

•	Beskidt og
vådt papir

•	Beskidte
pizzabakker

SMÅT PAP

•	Pap fra takeaway mad
• Mælkekartoner
• Juicekartoner

Papiret må ikke være vådt eller have været i direkte kontakt med madrester eller
væsker. Vådt og beskidt papir er restaffald.
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Pappet må ikke være vådt eller have været i direkte kontakt med madrester eller
væsker. Vådt og beskidt pap er restaffald. Stort pap kan sætte sig fast i beholderen,
så den ikke kan tømmes. Riv derfor pappet i stykker. Stort pap kan afleveres til
storskrald eller på genbrugsstationen.
9

HVAD SKER DER
MED AFFALDET?

PAPIR

PAPIR

RESTAFFALD

Ja tak

Ja tak

• Husholdningsbatterier

•	Mælkekartoner

HVAD SKER DER
MED AFFALDET?

BATTERIER
• Juicekartoner
•	Smørbakker
Nej tak

•	Husholdningsfilm

•	Bilbatterier

•	Madaffald
•	Hygiejneaffald
•	Tuber

GENBRUGSSTATIONER

• Chipsposer
• Kaffeposer
• Pizzabakker
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Restaffald er alt det, du ikke kan aflevere til genanvendelse i din beholder,
til storskrald eller på genbrugsstationen. Husk at binde knude på posen.
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STORSKRALD

Er du i tvivl om, hvor du kan aflevere dine batterier, kan du finde information på
affaldvarme.dk/batterier.

HVAD SKER DER
MED AFFALDET?

HVAD SKER DER MED AFFALDET?
Du sorterer glas, plast og metal sammen. Bagefter sorteres det fra hinanden på et
fuldautomatisk sorteringsanlæg. Det samme gælder papir og småt pap.
GLAS, PLAST OG METAL

PAPIR OG SMÅT PAP

MØRKT GLAS

PE/PP PLAST

JERN

PAPIR

LYST GLAS

PET-PLAST

ALUMINIUM

PAP

DIT PLAST sorteres i to
plast-typer. Noget af plasten
kan nu bruges i produktion
af nyt, andet skal sorteres en
gang til. Det bruges til f.eks.
havemøbler, skoletasker,
mælkekasser og fleecetrøjer.

Dit affald indeholder mange ressourcer, der kan bruges
igen. Glas, plast og metal samt papir og småt pap
er alt sammen meget mere ressourcekrævende at
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DIT PAPIR OG PAP
sorteres fra hinanden og
moses til en grød, der
bruges til produktion af nye
pap- og papirprodukter.

VARME

RÅSTOFFER
DINE BATTERIER køres
til et behandlingsanlæg,
hvor råstofferne jern,
mangan og tungmetaller
udvindes til brug i nye
produkter.

DIT RESTAFFALD køres
til forbrændingsanlægget i
Lisbjerg, hvor det brændes
og bliver til fjernvarme.

producere fra bunden, end hvis vi genanvender det. På den
måde undgår vi også at udvinde nye råstoffer fra naturen.
Mange af dem er allerede begrænsede, og vi skal passe
på de ressourcer, vi har, ved at bruge dem flere gange.
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STORSKRALD

HVORFOR SKAL JEG SORTERE MIT AFFALD?

DIT METAL sorteres i jern
og aluminium. Disse rene
metaltyper omsmeltes til
støbeplader, som bruges til
at fremstille nye produkter.

RESTAFFALD

GENBRUGSSTATIONER

DIT GLAS sorteres i mørkt
og lyst glas. Det knuses
og omsmeltes og kan
bl.a. bruges til produktion
af flasker og glasuld til
isolering af huse.

BATTERIER

GENBRUGSSTATIONER

STORSKRALD

Aarhus Kommune har seks genbrugsstationer, hvor du kan komme af med
stort set alt affald til miljørigtig behandling. Find nærmeste genbrugsstation på
www.affaldvarme.dk/genbrugsstationer

Aarhus Kommune henter dit storskrald. Det eneste,
du skal gøre, er at bestille afhentning i forvejen på
www.affaldvarme.dk/storskrald eller på
telefon 8940 1600.

Genbrugsstationer
		Ølstedvej 38
8200 Aarhus N
		Lystrupvej 190
8240 Risskov
		Sintrupvej 57
8220 Brabrand

		Birkegårdsvej 8
8361 Hasselager

Ja tak
•	Cykler

		Holmskovvej 66
8340 Malling

•	Hårde hvidevarer
•	Møbler

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7-18 · Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17
Lukket: 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.
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•	PVC-plast, f.eks. gummistøvler og badebolde

•	Småt elektronikaffald,
f.eks. mobiltelefon
og stavblender

•	Maling, lak og lim
•	Spraydåser
•	Stort pap

Bor du et sted, hvor I har egen storskraldsordning, skal du naturligvis bruge den.
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STORSKRALD

Midt i Aarhus ligger REUSE, som er en gentænkt genbrugsstation,
hvor du gratis kan hente ting og sager, som andre ikke har brug for
længere. Aflever også selv brugte ting, så andre kan få glæde af dem. Læs mere på
www.reuseaarhus.dk og Facebook/ReuseAarhus. Åben alle dage kl. 12-17.

•	Jern og metal, f.eks gryder,
grill og haveredskaber.

•	Stort elektronikaffald,
f.eks. fjernsyn

GENBRUGSSTATIONER

		Eskelundvej 13
8260 Viby J.

