
Her kan du se, hvordan du skal sortere dit affald og hvor du kan aflevere det henne. Affald er nemlig 
ikke bare affald, men værdifulde ressourcer der kan bruges igen, hvis det bliver sorteret rigtigt.

SORTERINGSVEJLEDNING

PAPIR 
Ja tak: Aviser, kuverter, reklamer, ugeblade, magasiner, telefonbøger.
Nej tak: Karton, pap, mælkekartoner, gavepapir, snavset papir, bøger.

PAP
Ja tak: Rent pap, karton, bølgepap, æggebakker. 
Nej tak: Mælkekartoner, pizzabakker, snavset pap og pap med plast.

ELEKTRONIK 
Ja tak: Hårde hvidevarer, computere, tv, musikanlæg, telefoner, husholdningsapparater, legetøj.
Nej tak: Lysstofrør og sparepærer.

BATTERIER 
Ja tak: Alle slags batterier fra diverse husholdningsapparater, høreapparater, mobiltelefoner, 
ure og kameraer.
Nej tak: Bilbatterier, elektronik.

GLAS
Ja tak: Alle typer af flasker og konservesglas uden låg. Tomme og skyllede.
Nej tak: Drikkeglas, porcelæn, keramik, urtepotter, elpærer, snavset glas, spejle og krystalglas

METAL
Ja tak: Konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, alubakker. Tomme og skyllede. Metallåg, kapsler, 
fyrfadslysholdere, stanniol, gryder, stegepander og bøjler.
Nej tak: Bildele, spraydåser, olieforurenet metal, snavset metal, folieposer og tuber fra fx remoulade.

PLAST 
Ja tak: Plastflasker fra fx vand og saftevand, plastdunke, bokse, beholdere, plastbøtter, 
emballage, plastposer og låg. Tomme og skyllede.
Nej tak: Tom emballage fra kemikalier afleveres som farligt affald, snavset plast, flamingo, PVC 
og gummistøvler.
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DAGRENOVATION 
Ja tak: Mælkekartoner, beskidt emballage, kød, fisk, tilberedte madvarer, hygiejnebind, bleer, 
cigaretskod. Forsvarligt indpakkede skår af porcelæn og glas. Aske og andet støvet materiale skal 
pakkes godt ind.
Nej tak: Affald der kan genbruges, farligt affald eller affald til deponi.

FARLIGT AFFALD 
Ja tak: Maling, lak, lim, opløsningsmidler, terpentin, fortynder, benzin, acetone, olieaffald, 
fotovæske, rengøringsmidler, spraydåser, insekt- og ukrudtsmiddel, kosmetikrester, batterier, 
sparepærer, lysstofrør. 
Nej tak: Medicinrester skal afleveres på apotekerne. 

STORT JERN OG METAL
Ja tak: Cykler, haveredskaber, gryder, barnevogne, stegepander.
Nej tak: Hønsenet, olieforurenet jern og metal, antenner, paraboler.

DEPONI
Ja tak: Porcelæn, keramik, drikkeglas, urtepotter, fliser, vinduesglas.
Nej tak: Alt genbrugeligt materiale, dagrenovation og haveaffald.

HAVEAFFALD
Ja tak: Grene, blade, græs, ukrudt, hækafklip, planter, nedfaldsfrugt, affald fra køkkenhaven.
Nej tak: Haveaffald må ikke indeholde flamingo, plast, urtepotter, rødder, jord, sten eller grønt 
affald fra køkkenet.

SMÅT BRÆNDBART
Ja tak: Flamingo, bøger, indbo under 1m, tekstiler.
Nej tak: Dagrenovation, haveaffald, farligt affald, byggeaffald.

STORT INDBO
Ja tak: Møbler, gulvtæpper, indvendige døre, springmadrasser.
Nej tak: Toilet, byggeaffald, glas låger, glasplader.
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Har du spørgsmål til hvordan du skal aflevere dit affald, kan du kontakte:

Du kan finde flere oplysninger om affald på www.herlev.dk/affald

Sorteringsvejledning – fortsat
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