
Sådan sorterer du dit affald

Ja til:
Mælke- 
og juicekartoner
Bleer
Pizzabakker
Gavepapir
Kattegrus
Chips- og kaffeposer
Snavset papir og pap

Ja til:
Glasfl asker
Konservesglas
Glasemballage
Drikkeglas
Glasskår fra 
ovenstående

Ja til:
Konservesdåser
Drikkedåser uden pant
Mindre metalgenstande
Fyrfadslysholdere
Gryder og pander
Søm og skruer
Bestik/knive/staniol 
og foliebakker
Blandingsbatterier

Ja til:
Frugt og grønt
Kaffe- og tefi ltre
Brød, ris og pasta
Fisk og skaldyr
Kød og knogler
Æggeskaller
Afskårne blomster

Ja til:
Plastfl asker- og dunke
Plastfolie
Bobleplast
Plastbakker 
fx. Kødbakker
Legetøj

Ja til:
Aviser
Reklamer
Tryksager
Brochurer
Kuverter med rude
Skrivepapir

Nej tak til:
Genanvendeligt affald
Batterier
Elektronik
Kemikalier
Elpærer
Sten

Nej tak til:
Emballage
Jord
Haveaffald
Bleer
Kattegrus
Aske og cigaretskod

Nej tak til:
Flamingo
Pvc fx haveslange, 
soppebassin
Plast med elektronik
Melamin
Emballage fra kemikalier
og maling

Nej tak til:
Vådt og/eller snavset papir
Mælkekartoner
Bøger
Gavepapir
Kartonemballage

Nej tak til:
Spraydåser (skal i rød boks)
Metal med elektronik
Chips- og kaffeposer
Kaffekapsler med kaffe i
Trykfl asker og ledninger
Gasfl asker

Nej tak til:
Porcelæn
Planglas fx. glas fra 
vinduer/fotorammer
Spejle
Elpærer
Ildfast glas
Keramik

Blandingsbatterier

GULD I 
GENBRUG

Restaffald Madaffald Plast Papir Metal Glas



Gør Brøndby grønnere
Det er sund fornuft at genanvende
Hvorfor brænde mange hundrede ton affald, når vi med små ændringer i de daglige rutiner 
kan genanvende det i stedet. Med denne vejledning får du et overblik over, hvad der kan 
genanvendes. 

Tips og tricks til sortering

Madaffald
Det er kun kommunens grønne poser, du må bruge 
til madaffaldet. Når du mangler poser, sætter du en 
grøn pose fast under låget på mad- og restbehol-
deren, så lægger skraldemanden nye poser til dig, 
du kan også hente dem på genbrugsstationen. 

Bind knude på affaldsposerne
Dit rest- og madaffald skal du pakke i poser og binde knude på, og det er en god idé også 
at pakke dit plast i en brugt plastpose, inden det kommer i beholderen. Så undgår vi spild 
på vejene.

Hvor rent skal det være?
Plast, glas og metal behøver du ikke at skylle med vand. Det er nok, at det er tømt. Der må 
ikke løbe noget ud, når du vender fx dunke og fl asker på hovedet. Emballager med mere 
fast indhold som fx leverpostej, smør og Nutella er tømt, når du har skrabet indholdet ud.

Metal – stanniol
Ren stanniol må godt komme i metalbeholderen – kram det sammen, så vi undgår spild fra 
skraldebilen.

Selvbetjening
Der er selvbetjening døgnet rundt på: www.brondby.dk/affald

Ja til:
Papkasser
Karton
Bølgepap
Æggebakker
Paprør fra 
køkkenruller

Ja til:
Grene
Blade
Græs
Hækafklip
Ukrudt og andre 
planter

Nej tak til:
Jord
Grus
Trærødder og stammer
Imprægneret træ

Gør Brøndby grønnere
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Ja til:
Batterier og småt 
elektronik
Kemikalierester
Spraydåser
Malingsrester
Kosmetik 
Termometre
Elpærer

Nej tak til:
Medicinrester
Spidse og skarpe 
genstande
Selvantændelige klude
og væsker
Fyrværkeri og trykfl asker
Kanyler

Nej tak til:
Pizzabakker
Flamingo
Mælkekartoner
Bøger
Plastbelagt pap
Vadt og/eller snavset pap

Pap Haveaffald Farligt affald


