
Sådan Sorterer  
du dit affald

Skidt er godt!
stadig



GlaS

Vin- og ølflasker
Konservesglas
Syltetøjsglas
Drikkeglas og kander - også skår
Flasker fra saft og andre drikke

Nej tak til:

Glas med rester af mad eller væske
Elpærer - de skal afleveres som farligt affald
Vinduer og spejle – de skal afleveres på genbrugspladsen
Keramik og porcelæn – det skal afleveres på genbrugspladsen

Giv konservesglas et let skyl  
under den kolde hane.
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Giv konservesdåser et let skyl 
under den kolde hane.

Metal

Stanniol
Foliebakker
Kaffekapsler
Metallåg fra glas
Leverpostejsbakker
Kagedåser
Fyrfadslys
Værktøj uden olie
Dåser

Nej tak til:

Elektrisk værktøj
Andre ting af metal med batterier eller ledning   
– det er elektronisk affald og skal på genbrugspladsen
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Madaffald

Husk at slå knude på bioposen, inden du læg ger 
den i beholderen til madaffald udenfor.  

Du får nye bioposer af skraldemanden hver 6. måned.

Brugt køkkenrulle
Afskårne blomster og potteplanter uden jord
Kaffe- og tefiltre
Alle tilberedte madrester
Ben, knogler, fisk og skaldyr
Morgenmadsprodukter
Grøntsagsskræller
Kage- og brødrester
Oste- og mælkeprodukter

Nej tak til:

Støvsugerposer og aske – det skal pakkes ind separat  
og afleveres som restaffald
Mad i plastemballage, fordi emballagen ødelægger mekanikken  
på biogasanlægget. Husk at bruge de særlige bioposer,  
som er biologisk nedbrydelige.
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PaPir/karton

 

Bøger
Notesblokke og skrivepapir
Blade og aviser
Kuverter - også med rude
Rør fra toiletpapir og køkkenrulle
Små kartonæsker fra fx morgenmadsprodukter og æsker fra teposer

Nej tak til:

Vådt og snavset papir – det er restaffald
Servietter og aftørringspapir, da papirfibrene er for korte til genbrug
Pizzabakker
Mælkekartoner

Som noget nyt kan du nu også lægge dit 
affald af karton i din papirbeholder

Papir til genbrug skal være rent og tørt.
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PaP

Papkasser og paprør
Bølgepap
Æggebakker

Nej tak til:

Vådt og snavset pap – det er restaffald
Pap med plast – det er restaffald
Flamingo – det er lavet af olie og skal i restaffald

Pap afleverer du på standpladser  
eller på genbrugspladsen .
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reStaffald

Mayonnaise- og remouladetuber
Tandpasta- og cremetuber
Tandbørster
Emballage med madrester
Bleer og hygiejneprodukter
Aske og støvsugerposer
Mælkekartoner
Juicebrikker

Nej tak til:

Elpærer – de skal afleveres som farligt affald
Elektronik – det skal afleveres som elektronisk affald
Kemikalieflasker og maling – det skal afleveres som farligt affald

Husk at læg ge støvsugerposer og den kolde 
aske fra en grillaften i en lukket pose.
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Batterier oG  
SMåt elektronik 

 

El-tandbørster
Sko med LED-lys
Små elektriske køkkenredskaber
Cykellygter
Opladere fra mobiltelefoner
Alle typer batterier
Fjernbetjeninger

Læg det i en klar frysepose
på din papirbeholder, eller

aflever det på genbrugspladsen.
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farliGt affald

 

Rester af kemikalier
Olierester
Plantegift og gødning
Lysstofrør
Sparepærer
Neglelak
Maling
Opløsningsmidler

Husk at medicinrester skal
afleveres på apoteket.
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Denne tryksag er Cradle-to-Cradle-certificeret. Det betyder, at 
tryksagen er bionedbrydelig, ikke tærer på jordens ressourcer 
og indgår i naturens eget kredsløb.

Tak, fordi du sorterer!
Læs mere på skidtergodt.dk eller  
kontakt Affald og Genbrug på:

affaldoggenbrug@roskilde.dk
Tlf.: 4631 3621
skidtergodt.dk


