
Nu skal I også sortere jeres 
affald her!

Men hvilken affaldsspand er det lige, du må putte hvad i?



Dit affald skal sorteres i 4 forskellige affaldsspande:

PAPIR og KARTON

EMBALLAGE 
af 

Metal, Glas og Plastik

ORGANISK AFFALD

RESTAFFALD



Det er for eksempel:

• Skrivepapir
• Bøger
• Kuverter
• Aviser
• Reklamer
• Rør fra toiletruller
• Karton, f.eks. tomme kasser fra cornflakes og tandpasta
• Æggebakker

Og hvad er det så for noget affald, der skal i spanden til

Papir og Karton?… 



Den er til alle slags madvarer, både rå og tilberedte.
Det kan f.eks. være:

• Rester af frugt og grøntsager
• Brød- og kagerester
• Ris og pasta
• Tebreve, kaffefiltre og –grums
• Mælkeprodukter
• Kød- og fiskeaffald, inkl. ben
• Sovs og stegefedt
• Skaller fra nødder
• Æg og æggeskaller

Og hvad med spanden til det

Organiske affald?… 



Det er for eksempel:

• Dåser fra sodavand og øl
• Konservesdåser og kapsler
• Flasker, dunke, bøtter og bakker af hård plastik
• Konservesglas
• Flasker af glas
• Foliebakker og brugte fyrfadslys
• Rent sølvpapir UDEN madrester

Hvad med det der

Emballage af Metal, Glas og Plast?… 



Men hvad menes der egentlig med TOM og REN?

Det betyder, at emballagen skal 
være fri for madrester og 
drikkevarer.

Nogle gange kan det derfor være 
nødvendigt at skylle emballagen 
med en lille smule vand.

Ved at klikke på pilen i 
den sorte firkant på 
næste slide, kan du se, 
hvorfor din emballage 
skal være tom og 
rimelig ren.





Det er for eksempel:

• Mælkekartoner og andre kartoner fra drikkevarer
• Tyggegummi og slikpapir
• Madpapir og plastfolie fra madpakken
• Sølvpapir med madrester på
• Indpakning fra frugtstænger, müeslibarer og lignende
• Håndaftørringspapir og papirlommetørklæder
• Affald fra blyantsspidsning
• Smørbakker og beskidte plastikposer
• Beskidte pizzabakker
• Hygiejnebind og bleer
• Ting af forskellige materialer, der ikke kan skilles ad

Og hvad for noget affald skal så i spanden til

Restaffald?… 



Men hvorfor er det egentlig, at vi skal sortere vores affald?

Det skal vi fordi, det er bedst, 
hvis vi kan lave vores affald om 
til nye materialer og produkter. 
Så sparer vi råmaterialer og 
typisk også en masse vand, 
strøm og kemikalier.

På den måde skåner vi miljøet 
og sparer penge i forhold til, 
hvis vi skulle lave de samme 
ting af helt nye materialer.

Vidste du f.eks., at ved at 
genanvende 1 sodavands-
dåse, så sparer man så 
meget strøm, at en bærbar 
computer kan være tændt i 
17 timer? 



Og hvad er det så lige, man kan bruge papiraffaldet til?

Papiraffaldet kan man lave nyt 
papir ud af – hele 6 til 7 gange.

Det kan der blive rigtig mange 
nye papirblokke, tegneserier og 
ruller toiletpapir ud af.



Men hvad med alle madresterne? Hvad kan de bruges til?

Det organiske affald laves om til 
både biogas og gødning.

Biogassen kan bruges til at lave 
strøm og varme.

Og gødningen fordeles på 
marker, hvor den giver god 
næring til de nye planter.



Og hvad med plastikflasker og -bøtter?

Dine tomme plastikflasker og –bøtter kan bruges til forskellige 
nye ting afhængig af hvilken type plastik, de er lavet af.

For eksempel kan nogle plastikflasker blive lavet til fleece 
trøjer eller fyld til soveposer.

Andre plastikbøtter kan laves om til nye shampooflasker eller 
måske ligefrem til en ny bobslæde



Og hvad med metaldåserne?

Metal emballagen sorteres i jern og 
aluminium og smeltes om til nye ting.

Vidste du f.eks., at man ud af kun 67 
brugte sodavandsdåser kan lave 
rammen til en helt ny bærbar 
computer?



Og hvad sker der så med restaffaldet?

Restaffaldet kan ikke bruges til at 
lave nye ting ud af.
Det bliver brændt på et 
forbrændingsanlæg, hvor man 
udnytter varmen fra ilden til at 
lave strøm og varme.
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Tak fordi du sorterer dit affald - du gør en forskel!


