
Tøm og skrab emballage.
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JA TAK
•  Hård og blød plast
•   Plastbakker, -bøtter og -låg
•  Plastposer (uden metalfilm)
•  Plastfolier og -film
•  Plastlegetøj uden elektronik

NEJ TAK
•   Gummistøvler, regntøj og 

luftmadrasser (genbrugsplads)
•   Nedløbsrør og tagrender 

(genbrugsplads)
•   Poser med metalfilm fx chipspo-

ser, kaffeposer og papvin (pose 
RESTAFFALD, karton PAP)

•   Alt plastemballage med 
faresymboler (FARLIGT AFFALD)



Tøm og fold emballage.

JA TAK
•   Mælke- og yoghurtkartoner
•   Kartoner til drikke, fx juice, saft og 

kakao
•   Kartoner til mad, fx flåede 

tomater, bønner, vaniljecreme  
og mornaysauce

•  Små mælke- og juicebrikker

NEJ TAK
•   Pizzabakker (RESTAFFALD)
•   Engangsservice fx papkrus og 

tallerkener (RESTAFFALD)
•   Chipsposer og kaffeposer  

(RESTAFFALD)
•   Papvin (pose RESTAFFALD, karton 

PAP)
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Clips og tape må gerne blive siddende.

JA TAK
•   Aviser, reklamer, magasiner, 

brochurer
•  Bøger
•  Kontorpapir og kvitteringer
•  Kuverter med eller uden rude
•  Papirsposer

NEJ TAK
•   Vådt og beskidt papir 

(RESTAFFALD)
•   Vådstærkt papir, fx havregryns-

poser (RESTAFFALD)
•   Gavepapir og bagepapir 

(RESTAFFALD)
•   Køkkenrulle og servietter 

(RESTAFFALD)
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Clips og tape må gerne blive siddende.

JA TAK
•   Papkasser, paprør og 

papemballage
•  Skotøjsæsker
•  Karton
•  Æggebakker (rene og tørre)

NEJ TAK
•   Beskidt mademballage,  

fx pizzabakker (RESTAFFALD)
•   Snavset pap (RESTAFFALD)
•   Engangsservice, fx papkrus og 

-tallerkener (RESTAFFALD)
•   Mad- og drikkekartoner  

(MAD- & DRIKKEKARTONER)
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Tøm og skrab glasset.

JA TAK
•   Glas og glasflasker uden pant i 

alle farver
•  Konservesglas og drikkeglas
•  Vitaminglas
•  Glasskår fra alle ovenstående

NEJ TAK
•   Stentøj, porcelæn, keramik og 

spejle (genbrugsplads)
•  Kemikalieflasker (FARLIGT AFFALD)
•   Elpærer (genbrugsplads eller 

FARLIGT AFFALD)
•   Alt glas og glasskår fra vinduer og 

drivhuse (genbrugsplads)
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Tøm og skrab emballage.

JA TAK
•   Konservesdåser og låg
•  Fyrfadslysholdere
•  Gryder, pander og bestik
•  Søm og skruer
•  Øl- og sodavandsdåser uden pant
•    Sammensatte materialer, hvor 

størstedelen er lavet af metal,  
fx en saks

NEJ TAK
•   Spraydåser (FARLIGT AFFALD)
•   Metal med kemikalier (genbrugs-

plads eller FARLIGT AFFALD)
•   Kanyler (Kanyleboks i FARLIGT 

AFFALD)
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Alt restaffald skal i poser. Husk at binde knude.
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JA TAK
•   Beskidt emballage af pap og 

papir, fx pizzabakker

•  Chips- og kaffeposer

•   Servietter, gavepapir og -bånd

•  Cigaretskod

•   Bleer og hygiejneartikler  
fx bind, tamponer, vatpinde  
og vatrondeller

NEJ TAK
•   Kemikalier (FARLIGT AFFALD)

•  Elpærer (FARLIGT AFFALD)

•   Flamingo (genbrugspladsen)

•   Trykflasker og spraydåser 
(FARLIGT AFFALD)



Alt madaffald skal i poser. Husk at binde knude.
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JA TAK
•   Mad i alle afskygninger, fx 

madrester og mad med mug
•  Kaffefiltre og teposer
•  Æggeskaller
•   Skrog og ben fx fra fjerkræ og 

spareribs
•   Afskårne blomster og krydderurter

NEJ TAK
•   Jord fra potteplanter (HAVEAFFALD)

•  Servietter (RESTAFFALD)

•   Dyrestrøelse, kattegrus, 
dyreekskrementer (RESTAFFALD)

•   Bagepapir og madpapir 
(RESTAFFALD)


