
 
Rêbernameya cûdakirinê ji bo şîrketên xanîyan

Em dîsan didin



Divê tu wiha ji hev veqetînê

 

Gava tu karton û kaxezan carek din bi-
kar tînê, tu
çavkanîyên xwezayî yên wek dar û avê 
diparêzê – û tu dibê alîkar ji bo kêmbi-
karanîna enerjîyê û belavbûna CO2.   

Karton û kaxez divê di eynî odê de, di 
salik/satila te a nû de bên parastin. 
Neke kîsan. 

Karton û kaxez wek nîmûne: 
• Rojname û reklam 
• Kovar û broşûr 
• Kaxezên risman û zerfên nameyan in. 
• Kaxezên embelajkirinê, 
• wek mînak yên xwarinên taştê 
• Kaxezên xalîçe (berr) û karton.
• Kaxezên destan û yên tuwaletê.
• Kartonên hêkan

Na spas ji bo:
• Kaxezên dîyarîyan
• Kaxezên destan û yên medbexê
• Kartonên pîtza û yên şîr û şerbetê 

(cûzê)

Karton û kaxez dikarin dîsan û dîsan ji 
bo karton û kaxezên nû bên bikar anîn

Pap og papir skal være rent, tørt 
og uden madrester. 
Ikke i poser.

PAP OG 
PAPIR

Karton û kaxez divê şuştî, 
zuha bin û xwarin pê ve 

nebê.
Ne di kîsan de.

Karton û kaxez ji hev tên 
veqetandin, berî ku carek din 

bên bikar anîn.



Cam û hesin dikarin bên helandin û ji 
nû ve bibin cam û hesin

Gava tu dîsan cam û hesin bikar tînê, tu 
çavkanîyan û enerjîyê teserûf dikê. Wek 
mînak, mirov ji sedî 95% enerjîyê te-
serûf dikê, gava ku mirov dîsan qotîyên 
alûmînyûmê bikar bînê. 

Cam û hesin divên di eynî odeyê de, 
di satila te a nû de bên parastin. Neke 
kîsan.

Cam û hesin wek mînak ev in:
• Şûşe
• Şûşeyên ji bo embelajkirinê, wek 

mînak yên rîçalê, zeytê û şêranîyê. 
• Qedeha vexwarinê
• Qotîyên bîra û gazozê. 
• Qotîyên xwarinê, devgirk (qapsûl) û 

qelpax
• Sênîyên alûmînyûm û mûmdank

Na spas ji bo:
• Batarî (pîl) û qotîyên sprey
• Ampûl û lambeyên bi revên
• Ferfûr û keramîk 

Glas og metal skal være tømt 
for indhold, men behøver ikke at 
være helt rent. Ikke i poser.

GLAS OG 
METAL

Cam û hesin divê ji tiştan valakirî 
bin, lê pêwîst nakê tam paqijkirî bin. 

Neke kîsan.
Cam û hesin ji hev tên veqetandin, 

bêyî ku dîsan bên bikar anîn. 



Gava tu bermayên xwarina xwe ji hev 
veqetînê, tu dibê alîkar ji bo hilberîna 
elektrîka kesk. Herweha berhemek din 
a wek zibil tê hilberandin, ku ew jî ji bo 
zevîyên çandinîyê tê bikar anîn.   

Emê kîsan ji bo bermayên xwarinê li 
medbexê li gel satileke gilêşê bidin te, da 
ku tu ji bo hundir bikar bînê. Bermayên 
xwarinê divên di kîsekî girtî de di satileke 
enerjîyê de bê parastin.

Bermayên xwarinê wek mînak ev in:
• Princ (riz), meqarna û penîr
• Keskayî (zebze) û fêkî, xav, kelandî û 

qeşartî
• Kîsikên çayê û fîltreyên qahwê
• Masî, goşt, xwarinên sar û hestî
• Nan û kek
• Avik û bez

Na spas ji bo:
• Ambelajên erzaq
• Kaxezên destan

Bermayên xwarinê dibin bîyogaz, ku ew jî ji bo 
çêkirina enerjîyê tê bikar anîn

Te satileke kesk a biçûk a gilêşê û kîsên 
kesk wergirtîye. Divê tu wan ji bo ber-
mayên xwarinê bikar bînê. Ji bîr neke, 
bi kêmanî devê kîsê xwe bi girêkekê girê 
bide. Tu dikarê kîsên nû ji bo bermayên 
xwarinê ji cem dergehvan bidest bêxê.   

Kîs ji plastîkekê hatîye çêkirin û dema ku 
te karê xwe pê xelas kir, dikarê carek din 

bê bikar anîn.

Madaffald lægges i de 
udleverede madaffaldsposer. 
Husk knude.

MADAFFALD

Dîsan bermayên xwarinê bidin
- Dikarê bibê elektrîk, germayî, şewat û zibil

SATILA ENERJÎYÊ
Di satila enerjîyê de gilêşa 
zêde û bermayên xwarinê 
di du odeyên cûda de tên 

veqetandin

QEMYONA GILÊŞÊ
Satila enerjîyê di du odeyên 
cûda de tê vala kirin, da ku 

gilêş tevlîhev nebê

TESÎSA GILÊŞÊ
Bermayên xwarinê li gel avê tê 
tevlîhev kirin û dibê wek pelûlê/

şorbê û jê re dibêjin ”pulp”. 
Kîsên plastîk ji nav tên derxistin 

û carek din dikin kîs

TESÎSA BÎYOGAZ
Pelûlê (pulp) dikin tangekê û 

bakterî jî êdî wê dikin bîyogaz

BÎYOGAZ
Bîyogaz ji bo şewatê û ji bo 

hilberîna elektrîkê û germê tê 
bikar anîn

ZEVÎ
Hilberîna mayî ji nebatê 

bîyogazkirinê wekî zibil tê 
bikar anîn

Em dîsan didin
Armanca me ew e ku divê tiştek bi avê de neçê. Her 
tişt dikarê dîsan werê bikar anîn. Mînak, bermayên 
xwarinan dikarin bibin elektrîk, germ, şewat û zibilê 
çandinîyê. Bi vî awayî, em çavkanîyên pirr mezin 
teserûf dikin. Yên din jê re dibêjin berdewamî. Em 
tenê jê re dibêjin dîsan didin.
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Bermayên xwarinê tên şewitandin û ji bo germki-
rina navçeyê û çekirina elektrîkê tên bikar anîn

Bermayên xwarinê divê di kîsekî girtî 
de û di satileke gilêşê a enerjîyê de bê 
parastin. 

Heta ku ji te bê gilêşa xwe baş ji hev 
veqetîne, da ku carek din bê bikar anîn, 
bêyî ku ya mayî bavêjê nav gilêşa zêde.

Gilêşa zêde (çop) ew gilêşe, ku nikarê 
carek din bê bikar anîn.  

Gilêşa zêde tê şewitandin û ji bo çêki-
rina germê û elektrîkê ji bo xanîyên li 
Şaredarîya Svendborg’ê tê bikar anîn.

Gilêja zêde wek mînak ev in: 
• Kartonên şîr û şerbetê.
• Kartonên pîtze. 
• Kaxezên qirêj û plastîk
• Kîsên gêzikê
• Potikên zarokan (pampas)
• Qalikên mahcûna diranan
• Qonîka çixaran
• Xwelîya pakêtkirî
• Kaxeza dîyarîyan
• Desmal û kaxezên destan

Na spas ji bo:
• Gilêşa ku dîsan bê bikar anîn
• Gilêşa bi xeternak

Restaffald lægges i 
almindelige affaldsposer.

RESTAFFALD

           Find din tømmedag
           i app’en Affaldsportal       Gilêşa zêde di kîsên gilêşê yên 

asayî de tê parastin, ku tu bi 
xwe divê peyda bikê.



Gava tu plastîkê carek din bikar tînê, tu 
çavkanîyan û enerjîyê teserûf dikê. 

Wek mînak, her cara ku mirov 1 kîlo 
plastîk ji bermayên plastîkê hildiberînê, 
bêyî ku ji nefta xav hilberînê, mirov 1,5 
kîlo CO2 teserûf dikê. 

Plastîk divê radestî cihê dubare bika-
ranîna gilêşê an jî qemyona bikaranîna 
gilêşê bê kirin.

Plastîk wek mînak ev e: 
• Embelajên fêkî, keskayî û xwarinên 

din
• Embelajên sabûnê, şampo û hwd. 
• Kîsên plastîk û jiletîna plastîk

Na spas ji bo: 
• Sungêr
• Kîsên çîps
• Kîsên qahwê

Plastîk dikarê, wek mînak, ji bo plastîka nû an jî 
gûmlekên hirî (fleece) bê bikar anîn

Plast skal være tømt og uden 
rester af madvarer. Brug kun 
vand hvis nødvendigt. 

PLAST

Plastîk divê bê vala kirin û bê 
bermayên xwarinê bin. 

Tenê li gor pêwistîyê avê bikar bînin. 



Em ji bo bersivên pirsên te amade ne 
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