
 

 

TILLADT   FORBUDT 
Principper 
Let nedbrydeligt 
Madrester uanset type 

  Principper 
Indeholder uønskede stoffer eller emballage 
Svært nedbrydeligt 
Giver problemer i indsamlingen 

Eksempler: 
Frugt og grønt 
Kaffefiltre og teposer i papir 
Æggeskaller 
Kød og pålægsrester 
Fisk og skaldyr 
Mindre knogler (fjerkræ, ribben 
fra gris og lam) 
Brød og kager 
Ris og pasta 
Ost- og mælkeprodukter 
Fedt og sovs 
Blomsterbuketter 

  Eksempler 
Tekstiler (i tekstilaffald/genbrug) 
Tom emballage inkl. bionedbrydeligt plast (sorteres efter materiale 
som glas, metal, plast eller i restaffald) 
Vatpinde og bleer (i restaffald) 
Pizzabakker (i restaffald) 
Potteplanter og jord (på genbrugsplads) 
Aske og cigaretskod (i restaffald) 
Hygiejneaffald som fx hygiejnebind (i restaffald) 
Stanniol (i metal) 
Døde dyr (Små selskabsdyr fx hamster eller undulat: i pose i restaffald. 
Større dyr: kommunen anviser) 
Kattegrus (i restaffald) 
Kattegrus fra olieopsug (i farligt affald) 
Dyrestrøelse (fra mindre husdyr: i restaffald) 
Haveaffald/potteplanter (i haveaffald) 
Servietter (i restaffald) 
Bagepapir, muffinforme mv. (i restaffald) 

 

  



 

 

TILLADT   FORBUDT 
Principper 
Høj grad af kvalitet og 
genanvendelsespotentiale 

  Principper 
Kan indeholde uønskede stoffer som fx perflourerede 
stoffer (PFOS) 
Giver problemer i genanvendelsen 

Eksempler: 
Aviser 
Reklamer 
Tryksager 
Magasiner 
Brochurer 
Kontorpapir 
Kuverter med eller uden rude 
Kvitteringer 
Poser i papir (rene og tørre) 

  Eksempler 
Plastomslag og plastfolier (i plast) 
Vådt/snavset papir (i restaffald) 
Karton Emballage (i pap) 
Gavepapir og gavebånd (i restaffald) 
Bøger (på genbrugspladsen) 
Bagepapir, muffin forme mv. (i restaffald) 
Vådstærkt papir fx mel- og havregrynposer 

 

  



 

 

ILLADT   FORBUDT 
Principper 
Høj grad af genanvendelse og kvalitet 
Rent og tørt pap 

  Principper 
Indeholder uønskede stoffer 
Giver kontamineringsproblemer i indsamlingen 
Indeholder urenheder som fx madrester 

Eksempler 
Papkasser 
Bølgepap 
Papemballage 
Kartonemballage fra fødevarer og produkter 
Skotøjsæsker 
Paprør fra køkkenruller og toiletruller 
Karton 
Æggebakker (rene og tørre) 

  Eksempler 
Plastomslag og plastfolier (i plast) 
Vådt/snavset pap (i restaffald) 
Bøger (på genbrugsplads) 
Gavepapir (i restaffald) 
Ekspanderet polystyren fx flamingo (på genbrugsplads) 
Pizzabakker (i restaffald) 
Lykønskningskort med lyd (til elektronik) 
Papkrus og andet plastbelagt pap (restaffald) 
Mad- og drikkekartoner (som mad- og drikkekartoner). 

 

  



 

 

TILLADT   FORBUDT 
Principper 
Glas med eller uden mærkater, 
plastovertræk mv. 
Glas uanset farve 

  Principper 
Emner indeholdende uønskede stoffer som giver 
problemer i genanvendelsen 

Eksempler: 
Glasflasker (uden pant) 
Konservesglas 
Glasemballage 
Drikkeglas 
Vitaminglas 
Glasskår fra alle ovenstående 

  Eksempler 
Porcelæn (på genbrugsplads) 
Planglas (på genbrugsplads) 
Keramik/stentøj (på genbrugsplads) 
Kemikalieflasker (til farligt affald) 
Spejle (på genbrugsplads) 
Elpærer (på genbrugsplads eller farligt affald) 
Ildfast glas fx ovnfaste fade (på genbrugsplads) 
Medicinglas (på apotek eller genbrugsplads) 

 

  



 

 

TILLADT   FORBUDT 
Principper 
Mindre metalgenstande 
Emnet består hovedsaligt af metal fx kan plastdele i 
mindre omfang godt håndteres 

  Principper 
Emner indeholdende skadelige stoffer, der giver 
problemer i genanvendelsen 
Stort metal (på genbrugsplads) 

Eksempler: 
Konservesdåser 
Øl- og sodavandsdåser uden pant 
Kapsler og låg 
Fyrfadslysholdere 
Gryder og pander 
Bestik 
Søm og skruer 
Armaturer og blandingsbatterier 
Kaffekapsler uden kaffe 
Stanniol 
Foliebakker 

  Eksempler 
Grillpatroner (på genbrugsplads) 
Gasflasker (på genbrugsplads eller forhandler) 
Spraydåser (på genbrugsplads eller i farligt affald) 
Metal med elektronik (i elektronik) 
Metal med batterier (i elektronik eller batterier) 
Kaffekapsler med kaffe i (i restaffald) 
Trykflasker/beholdere (hos forhandler ellers på 
genbrugsplads) 
Metal med kemikalier (på genbrugsplads eller i 
farligt affald) 
Kanyler af hensyn til arbejdsmiljø (på apotek) 

 

  



 

 

TILLADT   FORBUDT 
Principper 
Plast uanset farve 
Al plast der har været i kontakt med 
fødevarer 
Kan emballagen skilles ad, skal dette 
gøres før sortering 

  Principper 
Giver problemer i indsamlingen/sorteringen 
Indeholder farlig kemi eller PVC 

Eksempler: 
Plastflasker (uden pant) 
Plastdunke (fra fx rengøringsmidler 

sæbe) 
Plastbakker 
Plastbøtter 
Plastlåg 
Plastposer (uden metalfilm) 
Plastfolier og -film 
Bobleplast 

 
Plastlegetøj (uden elektronik) 
Plastservice (ikke flamingo) 

  Eksempler 
Ekspanderet polystyren fx flamingo (på genbrugsplads 

 små mængder fx en kødbeholder i restaffald) 
PVC (på Genbrugsplads) fx: 
Gummistøvler 
Regntøj 
Luftmadrasser 
Presenninger 
Bolde 
Nedløbsrør og tagrender 
Installationer af plast fx pex-rør (genbrugsplads) 
Emballage fra plante- og insektgifte, algefjerner og lign. 
(som farligt affald eller på Genbrugsplads) 
Medicinemballage i plast (på apotek) 
Melamin fx Margretheskåle mv (i restaffald) 
Plast med elektronik (som elektronik) 
Poser med metalfilm fx chipsposer, visse slikposer og 
bag-in-box vinposer mv (i restaffald med mindre andet 
er angivet) 

 

  



 

 

TILLADT   FORBUDT 
Principper 
Alt der ikke er genanvendeligt eller affaldsemner 
kontamineret i en sådan grad, at det vil forringe 
genanvendelsen for emnets oprindelige fraktion 

  Principper 
Genanvendeligt affald (sorteres 
efter materialefraktion) 
Genbrugeligt affald 
Affald til specialbehandling 

Eksempler: 
Pizzabakker 
Chips- og kaffeposer (med mindre andet er angivet) 
Gavepapir 
Snavset papir og pap 
Servietter 
Bleer 
Hygiejnebind 
Vatpinde 
Støvsugerposer 
Asker (forsvarligt indpakket) 
Cigaretskod 
Opfej (forsvarligt indpakket) 
Kattegrus 
Strøelse fra mindre husdyr 
Dyreekskrementer 

  Eksempler 
Batterier (som batterier) 
Elektronik (som elektronik) 
Kemikalier (som farligt affald) 
Elpærer (på genbrugsplads eller i 
farligt affald) 
Sten og jord (på genbrugsplads) 
Større mængder ekspanderet 
polystyren fx flamingo (på 
genbrugsplads) 
Større døde dyr (anvises af 
kommunen) 

 

  



 

 

TILLADT   FORBUDT 
Principper 
Høj grad af genanvendelse 
og kvalitet 
Plast uanset farve 
Al plast, der har været i 
kontakt med fødevarer 

  Principper 
Giver problemer i indsamlingen/sorteringen 
Indeholder farlig kemi eller PVC 

Eksempler: 
Plastposer (uden metalfilm) 
Plastfolier og -film 
Bobleplast 

  Eksempler 
PVC (på Genbrugsplads) fx: 
Gummistøvler 
Regntøj 
Luftmadrasser 
Presenninger 
Bolde 
Poser med metalfilm fx chipsposer, visse slikposer og bag-in-box 
vinposer mv (i restaffald med mindre andet er angivet) 
Plast forurenet med jord fx presenninger (i restaffald, hvis 
presenninger, så på genbrugsplads) 

 

  


