
AFFALDS- 
SORTERING

SORTERINGSVEJLEDNING



SKILLEVÆGGEN I BEHOL-
DEREN MÅ IKKE FLYTTES 

SÅ SKAL DER 
SORTERES
Når du sorterer korrekt, så sikrer vi at affaldet holdes
adskilt hele vejen frem til genanvendelse.

Danmark har et mål om, at mere  
end halvdelen af affaldet fra vores  

husholdninger skal gå til genanvendelse.  
Den udvikling hjælper vi nu godt på vej.

DU ER ALTID VELKOMMEN MED DIT SORTE-
REDE AFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN.

AFFALDET SORTERES I FEM TYPER - OG AFHENTES VED HUSSTANDEN

HUSK!  
Vi modtager ikke 

mad- og restaffald på 
genbrugspladsen.
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KØR BEHOLDERNE TIL SKEL
Når du ønsker at få tømt dine 2-hjulede beholdere til 
papir, pap, glas, metal og hård plast, så skal de 
køres frem til skel med håndtaget ud senest kl. 6.00 
på tømmedagen.

EFFEKTIV  
AFFALDS- 
HÅNDTERING 
Med vores nye skraldebiler kan vi holde affaldet 
skarpt adskilt - både når vi henter det, og når vi 
læsser det af på affaldscentret.

SKRALDEBILERNE
▪ 	Kører	på	naturgas
▪ 	Komprimerer	affald	via	batteri.	Forurener

og støjer derfor mindre
▪ 	Sikre	gode	arbejdsstillinger	og	nem	pålæsning
▪ 	Har	monteret	kameraer	til	forebyggelse	af

højresvingsulykker og lignende.

Med din sortering og vores smarte skraldebiler kan 
vi sende affaldet direkte videre til genanvendelse.

FÅ EN SMS-BESKED DAGEN FØR VI 
KOMMER OG TØMMER DINE BEHOLDERE
På www.silkeborgfrosyning.dk kan du tilmelde
dig vores SMS-service, det er gratis, så får du
besked dagen før vi kommer og tømmer.

Få besked 
dagen før vi 
kommer og 

tømmer

SMS
service

SKILLEVÆGGEN I BEHOL-
DEREN MÅ IKKE FLYTTES 

Senest 

6:00
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PIZZABAKKER SKAL
I RESTAFFALD 

MADAFFALD
Brug de grønne poser HUSK!  

at binde en 
dobbeltknude 

på posen

BRUG FOR NYE POSER?
SÆT EN POSE I KLEMME PÅ BEHOLDEREN. SÅ FÅR DU 

NYE, NÆSTE GANG SKRALDEMANDEN KOMMER FORBI
  NEJ TAK
▪ Kraftige	plastposer
▪ 	Emballerede	fødevarer

        JA TAK 
▪ Kød,	ben	og	knogler
▪ Brød,	gryn	og	grød
▪ Frugt,	bær	og	nødder
▪ Grøntsager
▪ Kaffegrums
▪ Kaffefiltre
▪ Tebreve
▪ Mælkeprodukter
▪ Pasta	og	ris
▪ Æg

Madaffald er organisk  
affald, som kan bruges 
til biogas og kompost.
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        JA TAK 
▪ Øvrigt	husholdningsaffald
▪ 	Yoghurt-,	mælke-	og

juicekartoner
▪ 	Engangsservice
▪ 	Tandpasta
▪ 	Vatpinde
▪	 	Bleer
▪ 	Hygiejnebind
▪ 	Plastemballage,	der

ikke kan rengøres

Restaffald er det daglige  
affald fra din husholdning 
som ikke kan genanvendes. 
Restaffald bliver brændt  
på et forbrændingsanlæg 
hvor det bliver til varme  
og strøm.

RESTAFFALD
– i almindelige affaldsposer

HUSK!  
at binde en 

dobbeltknude 
på posen

PIZZABAKKER SKAL  
I RESTAFFALD 

  NEJ TAK
▪ 	Farligt	affald
▪ 	Batterier,	pærer	og	småt	elektronik
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        JA TAK 
▪ 	Glasflasker
▪ 	Vinflasker
▪ 	Syltetøjsglas
▪ 	Konservesglas
▪ 	Emballageglas
▪ 	Glasskår

Ved	at	aflevere	dine	
brugte glas er du med til 
at spare på råstofferne. 
Glasset	bliver	til	nye	fla-
sker og glas efter farve-
sortering og omsmeltning.

GLAS
Skyllet rent og uden rester 
– lægges løst i beholderen, ikke i poser

IN

GEN KERAMIK &
PO

R
C

ELÆ
N

KERAMIK OG PORCELÆN AFLEVERES  
PÅ GENBRUGSPLADSEN
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  NEJ TAK
▪ 	Keramik
▪ 	Porcelæn

▪ 	Elpærer
▪ 	Vinduesglas



        JA TAK 
▪ Plastdunke
▪ Plastbakker
▪ Skruelåg
▪ Kapsler
▪ Kagedåser
▪ Øl-	og	sodavandsdåser
▪ Konservesdåser
▪ Alubakker
▪ Stanniol

Metal og hård plast er oplagte 
genbrugsmaterialer.	Ved	at	 
genanvende sparer vi ressourcer  
og slipper for unødigt udslip  
af CO2 til glæde for miljøet.

METAL OG HÅRD PLAST
Skyllet rent og uden rester  
- lægges løst i beholderen, ikke i poser

HÅRD PLAST ER PLAST  
DU KAN TROMME PÅ
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  NEJ TAK
▪ Spraydåser
▪ Malerbøtter
▪ Plastikposer	og	-folier



        JA TAK 
▪ Aviser
▪ Ugeblade
▪ Magasiner
▪ Toilet-	og	køkkenruller
▪ Kuverter
▪ Kartonæsker
▪ Små	papkasser
▪ Reklamer
▪ Brochurer

Vi	sparer	både	energi,	træ,	
vand og kemikalier ved at  
genanvende papir og pap. 
Gamle	aviser	bliver	f.eks.	 
til papkasser, og papkasser 
bliver blandt andet til  
æggebakker.

PAPIR OG PAP
Tørt, rent og uden rester 
– lægges løst i beholderen, ikke i poser  IN

GEN PIZZABAKKER

MED LØS HÅND, TAK 
Pres ikke store stykker pap fast i beholderen

  NEJ TAK
▪ Pizzabakker
▪ Gavepapir
▪ 	Mælke-	og	juicekartoner

8   SORTERINGSVEJLEDNING



        JA TAK 
▪ Almindelige	batterier
▪ Genopladelige	batterier
▪ Knapcellebatterier

BATTERIER

        JA TAK 
▪ Cykellygter
▪ El-tandbørster
▪ Mobiltelefoner
▪ Barbermaskiner
▪ Krøllejern
▪ Hørreapparater
▪ 	Led-pærer	(ikke	sparepærer	*)

SMÅT 
ELEKTRONIK

BRUG LÅGET
LÆG DET SORTEREDE AFFALD  
I HVER SIN LILLE FRYSEPOSE 

*  Sparepærer skal ligesom lysstofrør afleveres 
på genbrugspladsen, da de indeholder kviksølv.

  NEJ TAK
▪ Akkumulator
▪ 	Batterier	der	stadig	sidder

i en elektronisk enhed

  NEJ TAK
▪ 	Større	elektroniske

apparater
▪ 	Sparepærer	*



ANDRE  
ORDNINGER

5 GODE VANER

1
INDRET

Sorg for at indrette køkken,  
bryggers m.v. så sortering er  

nemt, der hvor affaldet opstår.
Du kan bruge klistermærkerne som 

en hjælp til hele familien.

2
TØM OG SKYL

Tøm emballage for indhold. 
Skyl plast, metal og glas.

3
KLEM OG FOLD

Klem	og	fold	papkasser	og	 
dåser - så bliver der plads til mere.

4
DOBBELTKNUDE  

Bind en dobbeltknude på poserne  
til mad- og restaffald, så undgår du 

en snavset og ulækker spand.

5
LØST I BEHOLDEREN

Metal, hård plast, glas, papir og pap  
lægges altid i beholderen uden pose.

Affaldssortering	starter	i	hjemmet,	
hvor affaldet opstår. 
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HAVE/PARK 
Til kompostering

HAVEAFFALD
Tilmeld dig vores haveaffaldsordning, og få dit  
haveaffald hentet op til otte gange om året.  
Du tilmelder dig på www.silkeborgforsyning.dk, 
hvor du også kan se beholderstørrelser og priser. 

FARLIGT AFFALD
Har	du	ikke	mulighed	for	at	aflevere	dit	farlige	affald	
som fx spildolie, spraydåser, elsparepærer, malingre-
ster og opløsningsmidler på vores genbrugspladser? 
Så	tilbyder	vi	at	hente	det	på	din	bopæl.	Læs	mere	
og bestil afhentning på www.silkeborgforsyning.dk
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PÅ GENBRUGSPLADSERNE KAN DU 
AFLEVERE NÆSTEN ALT
For	eksempel:
▪ Sparepærer	og	lysstofrør
▪ Farligt	affald
▪ Keramik	og	porcelæn
▪ Vinduesglas
▪ Større	elektronik

Eller	hvis	du	har	store	mængder,	der	ikke	kan	være	
i dine beholdere f.eks. store papkasser.

OBS:	Vi	modtager	ikke	mad-	og	restaffald	på
genbrugspladserne

BOR DU I ETAGEEJENDOM
Hvis	du	bor	i	etageejendom	eller	lignende	er	der	ofte	
etableret fællesløsninger og du skal derfor kontakte 
ejer eller vicevært vedrørende affaldshåndtering. 

WWW.SILKEBORGFORSYNING.DK 
DIN HURTIGE ADGANG TIL:
▪ At	se,	hvornår	dine	beholdere	bliver	tømt
▪ At	se	priser	for	de	forskellige	løsninger
▪ At	finde	nærmeste	genbrugsplads

På vores www.silkeborgforsyning.dk kan du
naturligvis	også	finde	sorteringsvejledninger	og
tips til, hvordan din husstand gør sorteringen
nem og effektiv.

FÅ FASTE RUTINER FOR, HVORDAN DU  
OG DIN FAMILIE SORTERER JERES AFFALD  
Så bliver det meget lettere at smide affaldet i 
de rigtige beholdere.

KLAR DET  
PÅ VORES  
HJEMMESIDE

BRUG  
GENBRUGS- 
PLADSEN



Silkeborg Forsyning A/S
Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg

Tlf.: 8920 6400 
www.silkeborgforsyning.dk


