
Den blå container er kun til ting, 
der kan brændes
Hvis vi putter affald i containeren, som ikke bør 
være der, risikerer vi, at kommunen fjerner den. Så 
bliver det både dyrere og mere besværligt at 
komme af med affaldet.

Ja Nej
• Rent og tørt pap

• Bølgepap

• Papæsker og papkasser

• Karton

• Rør fra toilet- og køkkenruller

• Skotøjsæsker

• Pap, der beskidt eller belagt med plastik

• Mælke- eller juicekartoner

• Pizzabakker

• Indpakning fra mad

• Beskidt pap. (brug den blå container).

Ja
Alt brændbart affald, som ikke 

skal i en af de andre containere.Ja Nej
• Genstande, der hovedsageligt 

består af jern og metal, og som 

ikke er elektriske.

• Dåser

• Genstande som er elektriske eller 

batteridrevne (stil dem i 

storskraldsrummet).

Ja Nej
• Ren og tom glasemballage

• Flasker

• Drikkeglas

• Syltetøjsglas og lignende uden låg

• Glasskår

• Beskidt glas

• Vinduesglas og hærdet glas

• Spejle og lamineret glas

• El-pærer og lysstofrør

• Krystalglas

• Keramik

Ja Nej
• Rent og tørt papir

• Aviser og ugeblade

• Printerpapir og konvolutter

• Reklamer

• Andet lignende papir

• Plastikbelagt papir

• Mælkekartoner

• Karton og pap

• Ringbind og indbundne bøger

Papir

Pap

Glas

Metal

BRUG DEN RIGTIGE CONTAINER – SÅ SPARER VI PENGE

3 råd om affaldssortering
1.Husk, at der er nogen ting, du selv skal køre til genbrugspladsen.

2.Tjek, hvad der må ligge i hver container. Se listerne nedenfor.

3.Stil ikke affald ved siden af containeren, hvis den er fuld. Tag det med 
hjem og vent til ugen efter.

Nej
• Genstande, der indeholder metal. 

Gælder fx madrasser med fjedre.

• Køkkenaffald (brug 

dagrenovationscontaineren)

• Haveaffald (Brug 

haveaffaldspladsen)

• Genstande, der indeholder metal

De ting skal du selv aflevere på 
genbrugspladsen
• Havesten
• Fliser
• Maling
• Kemikalier
• Byggeaffald (mursten, cement, mørtel, glasuld, etc.)

De ting skal ikke i storskraldsrummet eller den blå container.


