
Kan være mærket med

Andet der indeholder PVC kan være:

Badebassiner•	
Gummistøvler •	
Legetøj som barbiedukker eller •	
andre ting af blødgjort plastik
Sportstasker•	
Rengøringshandsker•	
Badeforhæng•	
Bluser med tryk•	
Tætningslister•	
Dækkeservietter•	
Andre ting af blød plastik, du har i •	
dit hjem

Hvis du er i tvivl, så skal det i pvc

Blød PVC

Hård PVC

SKAL være mærket 2 eller 5 eller PP
KUN	dunke	og	flasker,	ikke	andet	
emballage!
 

Skal være HELT rent og uden låg•	

Er det ikke mærket, 
eller er det mærket med symbolerne

SKAL det i restaffald

Gennemsigtigt indpakningsfolie og 
plasticposer, bobleplast.

Skal være rent•	
Skal være uden tryk/farve•	
Skal være uden klistermærker•	

Klar folie

Farvet Folie
Farvet indpakningsfolie og plasticposer 
og gennemsigtige poser med farvet 
tryk

Skal være rent•	
Skal være uden klistermærker•	

Dunke	og	flasker
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Ny hård PVC er altid mærket med

3
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SORTERING AF PLAST
- Hæng mig i husketavlen

2 5 PP

Hård PVC kan være:
Kreditkort•	
Videobånd•	
Rør•	

Hvis du er i tvivl, så skal det i pvc



SORTERING AF AFFALD

Metal
Alt metal incl. aluminium. 

Dåser, skal være skyllede•	
Ølkapsler•	
Fyrfadslys (altså nedbrændte...)•	
Staniol•	
Låg•	

Papir
Alt papir også rudekuverter og 
telefonbøger

Pap og Karton
Skal være rent dvs. uden    •	
madrester/jord/kemikalier
Skal	være	foldet	ud	og	fladmast•	
IKKE pizzabakker•	
IKKE mælkekartoner•	

Batterier
Alle batterier, også genopladelige

Elektronik
IKKE store ting, kan det ikke være i 
kassen, skal du selv sørge for at det 
kommer til storskrald

Alt der har en ledning eller bruger •	
batteri (husk at lægge batterierne 
i batterikassen og ledningen i 
kabelskrot)
LED-pærer•	

Kabelskrot
Ledninger•	
Kabler•	
Lyskæder•	

Elsparepærer
Ikke glødepærer (de skal i •	
restaffald)
Ikke halogen og LED•	

Farligt affald
SKAL være i original emballage

Malingrester•	
Kemikalierester•	
Spraydåser•	
Bøtter/dåser/flasker	der	har	været	•	
kemikalier i
Lim•	
Kautisk soda•	
Trykflasker•	

Keramik
UDEN indpakning

Keramik•	
Porcelæn  •	
Spejlglas •	
Smadret glas uden indpakning (Nej, •	
ikke vinduer)

Glas
Ikke smadret glas•	
Skal være skyllede•	
Sortér låg efter materiale og læg •	
dem i de rette containere



Bio-affald
Pakket ind i bioplastposer

Frugt- og grønt•	
Brød, ris, pasta og mælkeprodukter•	
Kød-	og	fiskeaffald•	
Kaffegrums,	filtre	og	teblade	•	
Køkkenrulle•	
Ægge- og nøddeskaller•	
Blomster•	
Potteplanter uden potte•	

Restaffald
Alt det andet (det lidt der er tilbage 
efter din grundige sortering)
Bl.a.

Flamingo •	
Folie med klistermærker•	
Glødepærer•	
Kulfiltre•	
Beskidt emballage (herunder •	
pizzabakker)
Mælkekartoner•	
Plast,	der	ikke	er	dunke	eller	flasker,	•	
eller som har mærkerne:

1 6 7


