
SORTERINGS- 
VEJLEDNING
Til etageboliger og bebyggelser 
med fælles beholdere 



Når du bor i en bolig med fælles 
opsamling af affald, er du en del af 
en fælles affaldsordning og derfor 
også en del af et større fællesskab. 
Kvaliteten og mængden af det affald, 
vi sammen sorterer og sender videre til 
genanvendelse, afhænger af dig og dine 
naboer. 

De fleste boligforeninger i Herlev 
har affaldsbeholdere til næsten alle 
slags affald, mens andre henviser 
visse fraktioner til genbrugsstationen. 
Spørg dit ejendomskontor eller 
bestyrelse, hvis du er i tvivl om, hvordan 
affaldsordningen er hos dig.

Vi har alle vores vaner, nogle sorterer 
meget og andre lidt mindre. 

Fælles er, at de fleste gerne vil gøre det 
rigtige. 

Her er et par råd fra vicevær terne 
i Herlev Kommune: 

• Følg skiltningen og læg affaldet i de 
korrekte affaldscontainere.

• Prop ikke affaldet i en allerede fyldt 
affaldsbeholder.

• Hjælp hinanden og spørg den 
affaldsansvarlige, hvis du er i tvivl eller 
har spørgsmål.

• Læs mere på herlev.dk/affald

Affaldssortering i et fællesskab

Tekst, koncept og layout: 
PN Kommunikation / Westring kbh 

Årstal: 2021 
Fotos: Hans Søndergaard, Westring kbh, Affaldsfotobanken
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TIP!
FIF TIL DIN  
SORTERING

Hvor rent skal affaldet være?
Papir og pap skal være rent og tørt. 
Er det beskidt eller vådt, så aflever 
affaldet til restaffald.  
Metal-, plast- og glasemballage skal 
være drypfrie og skrabede rene, 
men behøver ikke blive grundigt 
rengjort. Emballagen går nemlig 
igennem en rengøringsproces, inden 
det genanvendes. Ingen regel uden 
undtagelse: yoghurtkartoner og 
lignende skal skylles, inden du smider 
dem ud.  

Skal affaldet skilles ad, 
hvis det består af flere 
materialer? 
Nogle typer affald består af flere 
slags materialer, for eksempel en 
vinboks af pap med plastikhåndtag 
og pose indeni. Hvis det er muligt, 
skal den skilles ad i henholdsvis pap 
(boksen), plast (plastikhåndtaget) 
og restaffald (posen). Hvis affaldet 
ikke kan skilles ad, skal det som regel 
afleveres til restaffald.

Hvad med sammensatte 
emballager? 
Er affaldet sammensat af flere typer 
materialer, som det ikke er muligt at 
adskille fra hinanden, for eksempel 
et metallåg til et syltetøjsglas med 
plast på undersiden, skal du vurdere, 
hvilket materiale der er mest af. 
I eksemplet her er det metal, og 
derfor hører låget til i metal.

Hvad med beskidt eller vådt 
pap og papir? 
Hvis papir eller pap er vådt eller 
snavset af madvarer, kan det ikke 
gen anvendes. Vådt pap og papir 
mugner og ødelægger fibrene. Pap, 
som er forurenet med madrester, kan 
danne svampe og sporer, der betyder, 
at det ikke kan genanvendes. Det 
skal afleveres til restaffald.
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HVAD SKER DER MED 
AFFALDET?

6

Når du har sorteret dine kartoffelskræller 
og andre madrester fra, samler vi det 
ind og kører det til Vestforbrænding 
i Glostrup. Her omlastes det og bliver 
kørt til et anlæg, som sprætter poserne 
op og sorterer dem fra. Urenheder 
sorteres også fra madaffaldet, som 
laves om til en flydende masse (pulp), 
der komposteres. Efter nogle uger er 
dit madaffald omdannet til biogas, som 
afsættes til naturgasnettet, og kompost 
til landbruget.

Sammenblanding af plast og mad- 
og drikkekartoner forringer ikke 
muligheden for genanvendelse af de to 
typer affald. Det bliver sendt til et anlæg 
i Tyskland, som har erfaring med denne 
sammenblanding.

Metal bliver sorteret efter type og 
solgt til genanvendelse. Metallet bliver 
smeltet om, og så kan det for eksempel 
bruges til nye dåser eller cykler. Etiketter 
udenpå og plast på indersiden af 
dåserne vil forsvinde i processen. 

Papir sendes videre til en fabrik, hvor 
det bliver opløst i vand. Massen bliver 
derefter lavet om til for eksempel 
nyt skrivepapir, avispapir eller andet 
genbrugspapir. Papir består af finere 
fibre end pap, og derfor skal papir og 
pap holdes adskilt.

Pap sendes videre til en fabrik, hvor det 
opløses i vand. Massen laves derefter 
om til nyt pap som for eksempel 
æggebakker, toiletrullerør og toiletpapir. 
Det kræver langt mindre vand og energi 
at genanvende pap end at lave nyt pap. 
Pap består af grovere fibre end papir, og 
derfor skal pap og papir holdes adskilt.

Emballageglas, skår og flasker bliver 
sorteret efter farve og sendt til et 
glasværk, som smelter det om og laver nye 
flasker og glas. Glas kan genanvendes igen 
og igen.

MADAFFALD

PLAST

METAL

PAPIR

PAP

GLAS

Tænker du over, hvad der sker 
med det affald, som du sorterer 
fra? Størstedelen af vores affald 
kan genanvendes.
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SORTERING AF  
MADAFFALD

GODE 
RÅD

– til sortering 
af madaffald

Sådan får du nye poser til 
madaffald 

Er du ved at løbe tør for poser 
til madaffald, så kontakt 
den affaldsansvarlige på dit 
ejendomskontor eller i bestyrelsen. 
Du kan også hente poser på 
genbrugsstationen, på rådhuset eller 
på bibliotekerne.

1) Fold posen ned om kanten 
på den grønne køkkenspand

2)
Undgå at overfylde posen til 
madaffald og luk luften ud af 
den, inden du binder knude på 
den

3) Luk altid posen med en 
dobbeltknude

4)
Læg posen forsigtigt i 
beholderen udenfor, så den 
ikke går i stykker

5) Skift posen oftere i varme 
perioder

6) Stil køkkenspanden i skygge, 
hvis det er muligt

7) Vask køkken spand med vand og 
sæbe efter behov
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Ja tak Nej tak 
 ÷ Bleer (skal til restaffald)

 ÷ Vatpinde (skal til restaffald)

 ÷ Hår (skal til restaffald)

 ÷ Engangsklude (skal til restaffald)

 ÷ Cigaretskod (skal til restaffald)

 ÷ Kattegrus (skal til restaffald)

 ÷ Emballage (skal til genanvendeligt 

affald eller til restaffald)

 ÷ Aske og kul (skal til restaffald)

 ÷ Hundeposer (skal til restaffald)

 ÷ Servietter (skal til restaffald)

 ÷ Tyggegummi (skal til  

restaffald)

 + Alle madrester

 + Tilberedt og rå mad

 + Frugt og grønt

 + Kød, knogler og ben

 + Skaldyr

 + Æggeskaller

 + Pålæg

 + Fedt og sovs

 + Kaffegrums og teposer

 + Afklippede blomster 
(ikke haveafklip)

MADAFFALD

1110

MADAFFALD



Ja tak Nej tak 

RESTAFFALD

 ÷ Genanvendeligt affald 
(skal til genanvendeligt affald)

 ÷ Elpærer (skal til farligt affald)

 ÷ Kemikalier (skal til farligt affald)

 ÷ Medicinrester 
(skal afleveres på apoteket)

 ÷ Batterier 
(skal til farligt affald)

 ÷ Elektronik 
(skal til storskrald)

 + Bleer

 + Pizzabakker

 + Hygiejnebind

 + Cigaretskod

 + Bobleplastkuverter

 + Gavebånd og gavepapir

 + Hundeposer

 + Vatpinde

 + Støvsugerposer

 + Tyggegummi

1312

RESTAFFALD

PLAST

METAL

GLAS

PAPIR

PAP

STORSKRALD

HAVEAFFALD

FARLIGT 
AFFALD



Ja tak Nej tak 

PLAST

 ÷ Flamingo (skal til storskrald  

eller på genbrugsstationen)

 ÷ Ringbind (skal til storskrald  

eller på genbrugsstationen)

 ÷ Gummistøvler (skal på 

genbrugsstationen)

 ÷ Plastemballage med  
faresymbol 
(skal til farligt affald eller  

på genbrugsstationen)

 ÷ PVC (skal på genbrugsstationen)

 ÷ CD’er og DVD’er uden cover  
(skal til restaffald)

 + Emballage med dette 
faremærke

 + Bakker og poser fra 
dagligvarer

 + Plastflasker

 + Dunke fra rengøringsmidler

 + Skåle af plast

 + Plastikservice

 + Drikkedunke af plast

 + Bøtter fra skønheds
produkter og hårpleje

 + CD og DVDcovers

 + Mad og drikke kartoner for 
eksempel fra mælk og juice
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Nej tak Ja tak 
METAL

 ÷ Spraydåser, for 
eksempel deodo ranter 
(skal til farligt affald eller  

på genbrugsstationen)

 ÷ Folieposer sammensat 
af plast og metal  
(skal til restaffald)

 ÷ Tuber fra madvarer  
(skal til restaffald)

 ÷ Bildele (skal på genbrugsstationen 

eller afleveres hos skrothandler)

 + Konservesdåser

 + Øl og sodavandsdåser

 + Kapsler

 + Fyrfadslysholdere

 + Stanniol

 + Foliebakker

 + Sakse

 + Bestik

 + Søm og skruer (læg dem i 

en dåse)

Metal skal afleveres løst i beholderen. 
Undtagelsen er søm og skruer, som 
skal lægges i en dåse eller anden 
metalbeholder, da de ellers kan sætte 
sig fast i bilen.

Smid aldrig poser i beholderen til 
metal.
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Nej tak 
 ÷ Porcelæn og keramik 

(skal til keramik og porcelæn eller 

på genbrugsstationen)

 ÷ Krystalglas 
(skal til keramik og porcelæn eller 

på genbrugsstationen)

 ÷ Spejle (skal på genbrugsstationen)

 ÷ Elpærer (skal til farligt affald  

eller på genbrugsstationen)

 ÷ Ildfast glas (skal på genbrugs

stationen)

 + Vin og ølflasker

 + Glasflasker, for eksempel 
fra saftevand

 + Syltetøjsglas

 + Konservesglas, for 
eksempel fra rødbeder, 
asier og lignende

 + Krydderiglas

 + Drikkeglas 
(ikke krystalglas)

 + Glasskår fra ovenstående

Ja tak 

GLAS

Glas skal afleveres løst i beholderen. 
Smid aldrig poser i beholderen til glas. 
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Ja tak Nej tak 

PAPIR

 ÷ Karton (skal til pap)

 ÷ Pap (skal til pap)

 ÷ Mælkekartoner  
(skal til plast)

 ÷ Gavepapir 
(skal til restaffald)

 ÷ Bøger (skal på  

genbrugsstationen)

 + Aviser

 + Reklamer 

 + Ugeblade og magasiner

 + Tegneserier

 + Kuverter (også med rude)

 + Skrive og tegnepapir

Papir skal afleveres løst i beholderen. 
Smid aldrig plastposer i beholderen til 
papir.

2120
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Ja tak Nej tak 

Tøm altid papkasser for papir og 
flamingo. Papir skal i papirbeholderen, 
og flamingo skal til restaffald. 

Fold eller klap pappet sammen, så det 
fylder mindre.

 ÷ Mælkekartoner 
(skal til plast)

 ÷ Pizzabakker 
(skal til restaffald)

 + Karton

 + Papkasser

 + Bølgepap

 + Æggebakker

 + Papemballage fra for 
eksempel havregryn og 
tandpasta

 + Toilet og køkkenrullerør

PAP

2322
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Ja tak Nej tak 

OBS: Skil så vidt muligt møbler ad, hvis 
de består af flere materialer. 

 ÷ Toilet og vaskekummer 
(skal på genbrugsstationen)

 ÷ Byggeaffald 
(skal på genbrugsstationen)

 ÷ Glasplader 
(skal på genbrugsstationen)

 + Sofaer og lænestole

 + Madrasser

 + Gulvtæpper

 + Kommoder

 + Borde

 + Stole

STORSKRALD:

STORT  
INDBO 
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STORSKRALD



Ja tak Nej tak 

OBS: Sæt en seddel på cykler, 
barnevogne og græsslåmaskiner, hvor 
der står ”storskrald”. Så er renovatøren 
ikke i tvivl om, at han skal tage det 
med.

 ÷ Antenner og paraboler 
(skal på genbrugsstationen)

 ÷ Olieforurenet metal 
(skal på genbrugsstationen)

 + Stegepander og gryder

 + Cykler

 + Haveredskaber

 + Barnevognsstel

 + Strygebrætter

STORSKRALD:

STORT JERN  
OG METAL
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Ja tak 

STORSKRALD:

ELEKTRONIK

Nej tak 
 ÷ Lysstofrør 

(skal til farligt 

affald eller på 

genbrugsstationen)

 ÷ Sparepærer 
(skal til farligt 

affald eller på 

genbrugsstationen)

 + Radioer, højttalere, stereoanlæg, 
kameraer

 + Elektrisk legetøj og elværktøj

 + Støvsugere, strygejern, symaskiner

 + TV, computere, tablets, printere, 
telefoner

 + Barbermaskiner, eltandbørster, 
hårtørrere 

 + Køleskabe, frysere, kaffemaskiner, 
mikroovne

 + Vaskemaskiner, tørretumblere, 
opvaskemaskiner
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Ja tak Nej tak 
 ÷ Restaffald (skal til restaffald) 

 ÷ Madaffald (skal til madaffald)

 ÷ Jord (skal på genbrugsstationen)

 ÷ Planter (skal til haveaffald eller  

på genbrugsstationen)

 ÷ Genanvendeligt affald 
(skal til genanvendeligt affald)

 + Tallerkener, skåle, 
kopper

 + Urtepotter

 + Krystalglas

 + Keramik

 + Ildfaste fade

STORSKRALD:

KERAMIK OG  
PORCELÆN

3130

STORSKRALD



Ja tak 
 + Flamingo

 + Dæk fra cykler, knallerter, 
trillebøre og sækkevogne

 + Skumgummi

 + Plexiglas

 + Gavepapir

 + Gavebånd

 + Ringbind

STORSKRALD:

REST EFTER  
SORTERING

 ÷ Genanvendeligt affald 
(skal til genanvendeligt affald)

 ÷ Restaffald 
(skal til restaffald)

Nej tak 

3332

STORSKRALD



Nej tak 
 ÷ Urtepotter 

(skal til storskrald eller på  

genbrugsstationen)

 ÷ Jord og sten 
(skal på genbrugsstationen)

 ÷ Rødder  
(skal på genbrugsstationen)

 ÷ Grønt affald fra køkkenet 
(skal til madaffald)

 + Blade

 + Græs og ukrudt

 + Grene og hækafklip

 + Planter

 + Nedfaldsfrugt

Ja tak 

HAVEAFFALD

3534
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Mange boligselskaber har 
et miljøskab. Hvis der ikke 
er et, hvor du bor, skal det 
farlige affald afleveres på 
genbrugsstationen. Kontakt 
den affaldsansvarlige, hvis 
du har spørgsmål eller er i 
tvivl.

Aflever det farlige affald korrekt

• Vær omhyggelig, når du håndterer 
dit farlige affald. Hvis det ikke bliver 
pakket og håndteret rigtigt, kan det 
være farligt.

• Aflever affaldet i original emballage. 
Kender du ikke indholdet, så sæt en 
label på og skriv: ”Ukendt kemi”.

• Skru låg ordentligt på og hold 
emballagen oprejst, så indholdet ikke 
løber ud.

• Undersøg reglerne for aflevering af 
farligt affald, hvor du bor. Kontakt 
den affaldsansvarlige, hvis du er i 
tvivl.

GENBRUGS-
STATIONEN 
 
På genbrugsstationen kan du aflevere 
det meste - undtagen mad- og 
restaffald samt blød emballageplast. 
Du kan også aflevere affald, som vi ikke 
henter på din adresse, for eksempel 
bygge affald, brændeovne, træstubbe, 
bildæk med mere.

 
Adresse: 
Marielundvej 49 
2730 Herlev

Find åbningstider på 
herlev.dk/affald

TILMELD DIG DØGNÅBEN 
GENBRUGSSTATION, SÅ DU KAN 

KOMME AF MED DIT AFFALD 24/7

MILJØSKAB

 + Farligt affald

Miljøskabet er til:

36 37 FARLIGT 
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Ja tak Nej tak 

FARLIGT  
AFFALD

Farligt affald afleveres i miljøskab eller 
på genbrugsstationen

 ÷ Fyrværkeri,  
uaffyret 
(ulovligt fyrværkeri 

skal afleveres hos 

politiet, lovligt 

fyrværkeri skal 

afleveres på 

genbrugsstationen)

 +

 + Rengøringsmidler

 + Alle spraydåser

 + Maling, lak, lim

 + Batterier

 + Neglelakfjerner og parfumerester

 + Sparepærer og lysstofrør

 + Opløsningsmidler, for eksempel 
terpentin, fortynder, benzin og acetone

 + Olieaffald og fotovæske

 + Insekt og ukrudtsmidler

3938 FARLIGT 
AFFALD



Har du spørgsmål om 
affaldssortering eller din 
affalds ordning, kan du læse 
mere på herlev.dk/affald

Kontakt

Center for Teknik og Miljø 
Herlev Bygade 90 
2730 Herlev

T: 44 52 64 43 
M: affald@herlev.dk
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