
Tak fordi du sorterer plast

Nu kan du aflevere 
mad- og drikkekartoner 

sammen med emballageplasten



Vigtigt når du bruger genbrugsbilen 
• En enhed (en sæk eller en genstand) må maksimalt veje 11 kg. 
• Maks 10 enheder pr. gang. 
• Inden kl. 7 på afhentningsdagen skal du sætte materialerne  

frem til skel. 
• Vi henter på offentlig vej og privat fællesvej. Hvis vejen er blind, skal 

der være vendemulighed for bilen.
• Alt i ”nej tak til” kan afleveres på genbrugsstationen.
• Glemte genbrugsbilen din adresse?  

Ring til os inden 3 hverdage på tlf. 6321 5515.
• Man er til enhver tid forpligtet til at orientere sig på vandogaffald.dk 

om gældende regler for brug af genbrugsbilen.

Nu kan du aflevere mad- og 
drikkekartoner sammen med 
emballageplasten
I Danmark producerer husholdninger 
og virksomheder, hvad der svarer til 5 kg 
plastaffald om måneden. Det er rigtig 
meget plast. 

Derfor er det vigtigt, at vi får indsamlet 
plasten, så det kan genanvendes til nye 
produkter. 

Som noget nyt kan du nu sortere mad- 
og drikkekartoner sammen med em-
ballageplasten og aflevere det på gen-
brugsstationen eller stille det frem til 
genbrugsbilen. 

Her kan du blive klogere på, hvordan 
emballageplast og mad- og drikkekar-
toner skal sorteres, når du afleverer det 
til genbrugsbilen.

   Sådan pakker du plast og  
   mad- og drikkekartoner  
   til genbrugsbilen
• Mindre ting emballeres i klar plast-

sæk på maks. 110 liter  

• Hårdt og blødt plast pakkes i samme 
sæk  

• Plasten skal være ren og uden rester 
af madvarer  

• Mad- og drikkekartoner skal  
være rene og uden rester af  
madvarer 

• Skyl med lidt koldt vand for 
at undgå lugtgener

• Sækken skal lukkes 



Ja tak
• Tom plastemballage med  

faremærket  

• Plastflasker og beholdere  
(f.eks. fra shampoo)  

• Plastposer og folie (f.eks. slikposer, 
poser fra grøntsager, folie fra  
kød- og salatbakker)  

• Plastiklegetøj (uden elektronik)   

• Plastikurtepotter (banket rene for 
jord)  

• Hård plastemballage fra føde- 
varer/legetøj  

• Opvaske- og tandbørster  

• Plastservice  

• Mad- og drikkekartoner (juice, 
mælk, flåede tomater mm.) 

Sådan sorterer du emballageplast og  
mad- og drikkekartoner til genbrugsbilen

Nej tak
• Plastemballage med alle andre 

faremærker end udråbstegnet -> 
sorteres som farligt affald 

• Beskidt plast f.eks. med rester af 
madvarer -> sorteres som restaf-
fald 

• Elektronik (f.eks. legetøj) -> sorteres 
som elektronik  

• Frugt- og grøntsagsnet -> sorteres 
som restaffald  

• Video- og kassettebånd, snor/tov 
-> sorteres som restaffald 

• Blød PVC (f.eks. badedyr, bade-
bassin, gummistøvler, luftmadras-
ser, grå presenninger) -> afleveres 
til deponi på genbrugsstationen 

• Ikeaposer, grønne presenninger, 
bigbags -> sorteres som restaffald 

• Støvsugerslanger, hestewrap -> 
sorteres som restaffald

• Drænrør, tagrender/nedløbsrør -> 
afleveres som hård plast på gen-
brugsstationen

Vi sætter stor pris på alt den plast, der 
bliver sat frem til genbrugsbilen, men 
desværre ser vi ofte eksempler på fejl-
sortering. Pap, gran og glas er nogle af 
de ting, vi har fundet i den husstands- 
indsamlede plast. 

Bedre sortering er lig med bedre 
økonomi og genanvendelse. 
Så husk at sortere plasten.

På genbrugsstationen kan du sorte-
re din plast endnu bedre. Her har vi 
tre forskellige sorteringer:
Hård plast (f.eks. kasser, spande, bøj-
ler, tagrender), 
Blød plast (f.eks. strækfilm, sække, 
afdækningsfolie), 
Emballageplast og mad- og drik-
kekartoner: Det, du kan aflevere til 
genbrugsbilen. 
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Gi’ plast og kartoner igen
- det kan blive til nye materialer

KLAR SÆK
Plast og mad- og 

drikkekartoner samles 
i en klar plastsæk

MODTAGEANLÆG
Plasten adskilles  

fra mad- og drikkekartoner  
på modtageanlægget,  
som ligger i Tyskland. 

Vi gi’r igen
Vores ambition er, at intet må gå til spilde. Alt kan 
anvendes igen. Eksempelvis kan plast og kartoner 
genanvendes til nyt plast og kartoner. På den måde 
sparer vi enorme ressourcer. Andre kalder det  
bæredygtighed. Vi kalder det bare at gi’ igen.

NYE TING
Vi sparer ca. 2 liter olie hver 

gang, vi producerer 1 kg plast  
af genanvendt plast

      SORTERING
Ved hjælp af infrarødt lys sorteres 

plasten i forskellige plasttyper, 
vaskes og granuleres. Granulatet 

kan herefter bruges til nye  
plastprodukter

GENBRUGSBILEN
Sækken afleveres på genbrugsstationen 
eller sættes frem til genbrugsbilen, som 

kommer forbi én gang om måneden

        SORTERING
70% af kartonerne udsorteres  

som pap og papir, der  
genanvendes. 30% består af en 
blanding af aluminium og plast. 

Halvdelen af denne blanding 
genanvendes til nye produkter, 

den anden del bruges i  
cementproduktion

NYE TING
Når vi genanvender kartoner, sparer 
vi både papir, plast og aluminium. 
De genanvendte materialer kan 

bruges til nye kartoner

SÆBE
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