Sorteringsguide
til boliger med fælles
affaldsløsninger

Selvfølgelig
skal vi sortere.
Det holder!
SORTERINGSGUIDEN GØR DET NEMT
Med denne sorteringsguide er det altid nemt at slå op, hvis du
kommer i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald. Guiden er
for boliger med fælles affaldsløsninger. Finder du ikke svar på det,
du søger, kan du besøge www.egedalsorterer.dk.
FOKUS PÅ BEDRE SORTERING
Ved din husstand skal du sortere Madaffald, Glas, Metal, Papir,
Plast og Pap til genanvendelse. Disse fraktioner skal du ikke tænke
på som affald, men som ressourcer, der skal sorteres rigtigt, for at
de kan genanvendes og komme tilbage i systemet. Restaffaldet
er dét, som er tilbage efter sortering, og som vi endnu ikke kan
genanvende. Det sendes i stedet til forbrænding og bliver til energi
og varme. Husk også at sortere det farlige affald fra, så det
håndteres rigtigt og ikke ender med at skade miljø og sundhed.
NYE KUBER TIL EMBALLAGEAFFALD
Vi har opført nogle offentlige kubestationer, hvor du kan
komme af med: Glas, Metal, Plast og Papir samt til Batterier.
Allerede nu står der offentlige kubestationer ved supermarkeder
rundt om i kommunen, og flere stationer vil komme løbende.
Se beliggenheder på egedalsorterer.dk/emballagekuber.
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HVOR RENT SKAL DET VÆRE?
Tømt og tørt er en god tommelfingerregel for, hvor rent glas, metal og
plast skal være. Det kan være nødvendigt at tørre det med et stykke
køkkenrulle eller skylle det lidt, men undgå at bruge en masse vand og
sæbe. Brug eksempelvis opvaskevandet, når du er færdig med at vaske
op. Papir og pap skal være rent og tørt. Papir, glas og metal må ikke
komme i poser, da der så blandes plast med i affaldet.
DU GØR EN FORSKEL
Når du sorterer, gør du en stor forskel for miljøet og kommende
generationer. Affald indeholder mange værdifulde ressourcer, som
vi kan genanvende, så de ikke går op i røg, men tilbage i nye produkter.
Vi håber guiden her hjælper dig, og vi takker dig, fordi du gør en forskel.
Venlig hilsen
Egedal Kommune
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Plast

JA, TAK TIL:
Plastlåg / dunke / beholdere / plastflasker / plastposer / plastemballage
fra mad.
Plast skal være tømt og tørt. Det kan være nødvendigt at skylle det
med lidt vand, men brug eventuelt resten af opvaskevandet.
NEJ, TAK TIL:
Flamingo og PVC (gummistøvler, regntøj, badedyr) / chips- og kaffeposer /
blisterpakninger / legetøj med batterier og elektronik / byggeaffald (fx. div. rør).
Flamingo skal i containeren til Restaffald, til storskrald eller på genbrugsstationen. PVC og byggeaffald skal på genbrugsstationen. Plast, som er
kombineret med andre typer affald (eksempelvis metal på en plastbøjle),
skal ikke i plastkuben.

Plastaffaldet fragtes til et anlæg, hvor det sorteres og sendes videre til
genanvendelse, hvor det kan blive til nye plastprodukter – her bliver det
fx. til havemøbler, fleecetrøjer og bamsefyld. Ved genanvendelse sparer
vi både olie og energi til produktion.
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NEJ, TAK TIL:
Chips- og kaffeposer / gryder / pander / ledninger / hønsenet / spraydåser
og trykflasker.
Stort metal skal til storskrald eller på genbrugsstationen – kuberne er kun
til emballageaffald. Spraydåser og trykflasker er farligt affald skal på
genbrugsstationen. Chips- og kaffeposer samt andet, som har metallisk
overflade kombineret med plast, skal i Restaffald.

Metaller er rigtig gode at genanvende, da de kan smeltes til nyt metal igen og
igen. Det er godt, for der er en begrænset mængde råstoffer i naturen til at lave
forskellige typer metaller. Før kørte vi emballagemetal til forbrænding, hvor det
ødelagde ovnene, når det smeltede. Metallet er værdifuldt, og når du sorterer
metal, gør du din affaldshåndtering billigere og hjælper med at spare energi.
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Plast

JA, TAK TIL:
Konservesdåser / Øl- og sodavandsdåser / Foliebakker / Stanniol /
Metallåg / Kapsler / Fyrfadslysholdere
Tryk så vidt muligt dåser sammen, så der er plads til mere.
Metalaffald skal ikke i poser.

Metal

Metal

Papir

JA, TAK TIL:
Aviser / Blade / Breve / Kontorpapir / Reklamer / Tegneserier
Papir skal være rent og tørt, og må ikke være i poser.

NEJ, TAK TIL:
Mælkekartoner og pizzabakker / karton / pap / gavepapir / bøger / papir
med madsnask på.
Pap og karton må ikke komme i beholderen, fordi det er lavet af andre fibre,
som ikke kan genbruges sammen med papiret uden at det ødelægger
kvaliteten. Pap og karton skal i beholderen til pap, til storskrald eller til
genbrugsstationen. Pizzabakker og mælkekartoner skal i Restaffald.

Når vi sorterer papiraffald, kan det laves om til nyt papir. Papiret
brændes ikke af, men bliver kogt op til ny papirmasse. Dermed sparer
vi både energi og kemikalier, og vi undgår at fælde træer. Papir kan
bruges igen og igen – også genbrugspapir, men det er vigtigt at pap
og karton ikke blandes i, da det skal genanvendes for sig selv.
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Pap

NEJ, TAK TIL:
Pizzabakker / juice- og mælkekartoner / flamingo / papir / pap med madrester
/ vådt pap. Det er vigtigt at fjerne flamingo og plast fra papkasser, fordi det
ødelægger mulighederne for at genanvende pappet. Husk at fjerne spiralrygge
og lignende, der ikke er lavet af pap eller karton

Når du sorterer pap til genanvendelse, bliver det til nyt pap. Det sorterede
pap bliver opløst i vand på anlægget og bliver herefter til genbrugspap.
Pappet kan fx. blive til nye papkasser, køkkenruller eller æggebakker. Når
du sorterer pap, er du med til at spare på råstoffer som fx træ. Pap kan blive
genanvendt igen og igen.
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Papir

Pap

JA, TAK TIL:
Pap / Karton / Bølgepap / Paprør / Æggebakker
Nogle områder har beholdere til pap – husk at klappe det sammen og fjern
flamingo og plast. Har I ikke en papbeholder, skal det bundtes/samles med
snor eller være i en åben papkasse, når du sætter det ud til storskrald eller
afleverer på genbrugsstationen. Det må ikke sættes ud i en plastsæk.
Pap kan ikke sorteres sammen med papir.

Glas

JA, TAK TIL:
Glasflasker / Vinflasker / Emballageglas / Konservesglas / Syltetøjsglas /
Drikkeglas (Ikke krystalglas)
Du behøver ikke fjerne etiketter, men fjern metallåg og læg dem i metalkuben.
Glasaffald skal ikke i poser.

NEJ, TAK TIL:
Keramik / porcelæn / spejle / vinduesglas / krystalglas og stentøj (fx ildfaste fade).
Disse ting skal på genbrugsstationen eller afhentes via storskrald.

Det koster energi og råstoffer i form af varme og sand at producere nyt glas.
Når du sorterer glas, kan det smeltes om til nyt glas på glasværket. Den
energi, vi sparer ved at genbruge en enkelt glasflaske, svarer til at have
en 100 watt pære tændt i flere timer.
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Storskrald

NEJ, TAK TIL:
Farligt affald / byggeaffald (fx hegnspæle, indbyggede skabe, gulvbrædder) /
hele glasplader / sanitet og dæk med fælge. Aflevér disse ting på
genbrugsstationen og husk, at byggeaffald skal anmeldes til kommunen,
når det drejer sig om byggeprojekter med mere en 1 ton affald.

Storskraldsafhentning kan være forskellig alt efter hvor du bor. Nogle steder
skal du selv bestille afhentning, og affaldet skal stå ved skel til afhentning.
Andre områder bestiller samlet og har fælles opsamlingssteder. Undersøg
hvilken ordning du har i dit område. Skal du bestille foregår det via.
Mit Affald, som du finder på egedalsorterer.dk
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Glas

Hver affaldstype skal stå tydeligt adskilt. Du skal bundte mindre dele med
holdbar snor eller lægge det i klare plastsække eller åbne, holdbare kasser.
Glas og spejle skal slås i stykker og være i spande eller andre beholdere.
Husk seddel med “Storskrald” på genstande, hvor skraldemanden kan
komme i tvivl; cykler, barnevogne mm. når du sætter det ud til storskrald.

Storskrald

JA, TAK TIL:
Pap (bundtet eller i en papkasse) / Brændbart op til 1 x 1 x 0,5 – i klare
plastsække / elektronik / hårde hvidevarer / jern og metal / møbler med fjedre
og springmadrasser / møbler af træ / tekstiler / stort jern / cykler / keramik /
porcelæn / spejle / pvc og andet affald til deponi

Farligt affald
Alle former for spraydåser / Maling og malingbøtter (fyldte, men også med
rester) / Opløsningsmidler / Neglelak / Kemikalier / Elpærer / LED-lyskilder /
Lysstofrør / Ovnrens / Motorolie
Ved at tjekke faremærkerne på emballagen, kan du selv tjekke,
om det er farligt affald.
Aflevér farligt affald på genbrugsstationen i den bemandede åbningstid.

Batterier
Aflevér batterier på genbrugsstationen eller i de opstillede batterikuber
rundt om i kommunen. Bilbatterier skal afleveres på genbrugsstationen.
Det kan være skadeligt for både mennesker og natur, når farligt affald bliver
bortskaffet forkert. Sørg for at aflevere det på genbrugsstationen, så vi
undgår skader på vores sundhed og miljø.
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Elektronik
Eksempler på elektronik: Alle genstande, der er forsynet med ledning og/eller
drives af batterier eller solceller / Køkkenmaskiner / Mobiltelefoner / Opladere
/ Legetøj / TV / Hårde hvidevarer
Aflevér elektronik på genbrugsstationen eller via storskraldsordningen.
Elektronik indeholder mange knappe ressourcer, som er gode at genanvende.
Derudover kan elektronik indeholde farlig kemi, så sørg for at elektronikken ikke
ender i Restaffaldet.

Medicinrester

Aflevér medicinrester på apoteket.
Tomme medicinglas og –emballage kan også afleveres på apoteket,
men må gerne smides ud sammen med det øvrige restaffald, der ikke
kan genanvendes. Put ikke medicinglas til genanvendelse.
Gammel medicin kan være giftigt for sundhed og miljø. Derfor må man hverken
skylle medicinen ud i vasken, i toilettet eller smide den i skraldespanden.
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Farligt affald og
batterier
Elektronik og
medicinrester

Recept- og håndkøbsmedicin / medicin til dyr / vacciner / insulinpenne /
brugte kanyler og sprøjter (skal afleveres i gule kanylebøtter, der kan
hentes på apoteket)

Haveaffald

JA, TAK TIL:
Blade / Grene / Græs / Nedfaldsfrugter (i begrænsede mængder) / Planter
Haveaffaldet skal i papirsække eller bundtes. Fyld kun sækken til
markeringen og husk, at den max må veje 11 kg. Et bundt med haveaffald
må max være 1 m langt og 40 cm i diameter.

NEJ, TAK TIL:
Havehegn / Haveaffald, som er for stort eller tungt til, at vi kan hente det.
Fx et helt træ eller trærødder. Aflevér det på genbrugsstationen.

Haveaffaldsordningen kan være forskellig, alt efter hvor du bor. Nogle steder
skal du selv bestille afhentning, og affaldet skal stå ved skel til afhentning.
Nogle boligselskaber har en særlig ordning, hvor de bestiller samlet og har fælles
opsamlingssteder. Undersøg hvilken ordning du har i dit område. Skal du bestille,
foregår det via. Mit Affald, som du finder på egedalsorterer.dk
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Madaffald

JA, TAK TIL:
Tilberedt og ikke tilberedt mad / Små knogler og ben fra kød / Frugt og grønt /
Skaller fra æg og nødder / buketter og døde potteplanter fra stuen / Brugt
køkkenrulle fra mad / Kaffefiltre og teposer / Nedfaldsfrugt (i mindre mængder
ad gangen) / Dyrestrøelse fra kaniner og marsvin.
Madaffald skal i de udleverede poser fra kommunen eller i tynde, gennemsigtbare
plastikposer. Undgå lugtgener, fluer og maddiker i dit madaffald: Overfyld ikke
posen og bind en knude på, så der ikke løber væsker og rester ud i beholderen.

NEJ, TAK TIL:
Haveaffald / bleer / kattegrus / æggebakker og anden emballage fra madvarer,
som karton og plast – også selvom der er madrester i.
Bleer og indpakket kattegrus skal i Restaffald. Sorteret emballage skal i kuber
eller på genbrugsstationen. Haveaffald skal på genbrugsstationen.

Haveaffald
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Madaffald

Madaffald er fyldt med værdifulde næringsstoffer. Madaffaldet bliver til
biogas, som kan bruges i biler og færger, og til kompost, som bruges på
markerne. Plastposerne bliver sorteret fra under processen. Det er vigtigt,
det kun er Madaffald, som kommer i posen, så der ikke ender emballageaffald
ude på landbrugsjorden, hvor vores mad produceres.

Restaffald

JA, TAK TIL:
Mælke- og juicekartoner / Pizzabakker/ Chips- og kaffeposer / Beskidt
emballage fra madvarer / brugte hygiejneprodukter som bind og vatpinde /
Fedtet og snavset papir og pap / Bleer/ Støvsugerposer / Kattegrus og
hundeposer / Aske og grillkul (skal være afkølet og i lukkede poser, uden luft!)
/ Store knogler / materialer, der ikke kan tages fra hinanden som
blisterpakninger lavet af plast og stanniol
Husk at pakke dit restaffald i poser og bind knude på posen.
Løst affald blæser væk i naturen.
NEJ, TAK TIL:
Madaffald / genanvendelige materialer (metal, glas, papir, pap, plast) /
farligt affald / elektronik.

FORBRÆNDING
Restaffald er det affald, vi endnu ikke genanvender, og som derfor bliver brændt.
Forbrænding er sidste led i udnyttelsen af det, der ikke kan genanvendes og
recirkuleres igen. Forbrænding giver el og varme samt forbrændingsslagger, som
fx kan bruges i beton. Når du sorterer genanvendeligt affald fra, kan vi næsten
halvere vores restaffald.
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Genbrugsstationerne
I Egedal Kommune kan du aflevere sorteret affald på tre genbrugsstationer.
Du kan dog ikke aflevere Madaffald og Restaffald.
Du finder genbrugsstationerne i Ølstykke, Stenløse og Smørum. På alle tre
genbrugsstationer kan du som borger eller tilmeldt virksomhed aflevere mindre
mængder af affald. Du kan altid få råd og vejledning af personalet, som netop er
der for at hjælpe dig.
BRUG KLARE PLASTIKSÆKKE
Hvis du har brug for at aflevere noget af dit affald i sække, skal det være klare
sække. På den måde bliver det nemt for personalet at vejlede dig om dit
sorterede affald.

ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE
kl. 10:00 – 18:00 i månederne marts-oktober
kl. 10:00 – 17:00 i månederne november-februar
UGENTLIG LUKKEDAG PÅ HVER GENBRUGSSTATION
Stenløse: Tirsdag (Ubemandet, adgang for borgere og erhverv med døgnadgang)
Ølstykke: Onsdag
Smørum: Torsdag
Herudover lukket: juleaften, 1. og 2. juledag, nytårsaften og 1. januar.
Stenløse genbrugsstation er døgnåben hele ugen
– husk tilmelding på egedalsorterer.dk

HER FINDER DU GENBRUGSSTATIONER
Ølstykke genbrugsstation, Tranekærvej 6-8, 3650 Ølstykke,
Smørum genbrugsstation, Hassellunden 2B, 2765 Smørum
Stenløse genbrugsstation, Toppevadvej 28, Ganløse, 3660 Stenløse
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EGEDALSORTERER.DK OG MIT AFFALD – SELVBETJENING
På egedalsorterer.dk kan du læse mere om affald i Egedal Kommune,
og vi opdaterer løbende om affald og sortering.
På egedalsorterer.dk finder du også selvbetjeningsløsningen Mit Affald.
På Mit Affald kan du give os besked om problemer med tømning og bestille
afhentning af storskrald og haveaffald samt tilmelde dig service-sms ifm.
tømningsdage og driftsforstyrrelser. Du kan også gøre det enkelt med app’en
’Affaldsportal’, så har du altid mulighederne lige ved hånden. Du finder app’en
på Google Play og iTunes.
Finder du ikke svar på dine spørgsmål på egedalsorterer.dk, kan du skrive til
os på affald@egekom.dk. Benytter du ikke en computer, kan du ringe til
Affaldsgruppen på telefon 7259 7664.

Egedal Kommune | Dronning Dagmars Vej 200 | 3650 Ølstykke
Telefon affaldsgruppen: 7259 7664 | egedalsorterer.dk

