SORTERINGSGUIDE
ETAGEBOLIGER I TÅRNBY KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE

Hjælp os med at få mere ud af affaldet
Tårnby Kommune vil sikre, at borgere og virksomheder i kommu
nen er godt tilfredse med vores affaldshåndtering. I samarbejde
med dig tager vi derfor ansvar for at genanvende så meget af
vores affald som muligt og at gøre det nemt for dig at sortere dit
affald.
Affald gemmer på mange værdifulde ressourcer, som samfundet
og kommende generationer har brug for. Når du for eksempel sor
terer 10 kg ”tørt” affald ‒ plast, glas, pap, papir og metal ‒ så kan
næsten 9 kg bruges til at lave nye produkter. Det gavner miljøet,
klimaet og økonomien og er et stort og bæredygtigt skridt på vejen
mod en bæredygtig fremtid.

PLAST
JA TAK TIL:
Emballage af plast, tømt for
indhold:
Låg af plast
Plastbakker
Plastbøtter

Tak, fordi du sorterer dit affald!

Plastdunke
Plastflasker
Plastfolie

Gode råd til sortering af affald
1. Tjek sorteringsvejledningen.
Ved du fx, hvor brugte flamingo
bakker, gummihandsker og
pizzabakker hører til?
2. Vælg en beholder og en place
ring, der passer til mængden af
materialet. Metal, glas og papir har
man ofte kun i små mængder, der
er plads til under køkkenvasken.
Plast og pap fylder ofte mere, så
her kan beholderne med fordel
placeres i et skab.

Plastposer.

3. Fold affaldet sammen, så det fylder
mindst muligt.
4. Brug en papirspose til at samle
papiraffaldet.
5. Aflevér alu-folie, alu-bakker og
vinhætter som metalaffald.
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NEJ TAK TIL:
Plast med rester af madvarer
skal i beholderen til restaffald.

VASKEL
MIDDE
TOMAT

KETCHUP

6. Få en fast rutine med at tage affal
det ud. Stil det fx frem om aftenen,
så du husker at tage det ud om
morgenen.
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METAL

GLAS

JA TAK TIL:
Emballage af metal, tømt
for indhold:

JA TAK TIL:
Glasemballage, fri for mad
rester og uden låg:

Alubakker

Drikkeglas (ikke af
krystal)

Gryder og pander

Glasflasker

Kapsler

Konservesglas

Konservesdåser
Låg af metal
Småt metal
Stanniol
Øl- og sodavandsdåser.

NEJ TAK TIL:
Stort metal kan afleveres
til storskrald eller på gen
brugspladserne. Spray
dåser og gasflasker skal
afleveres som farligt affald
på genbrugspladserne.
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Småt metalaffald falder
nemt på jorden under tøm
ningen. Pak fx søm og skruer
ind i brugt alu-folie, eller læg
dem i en brugt dåse.

Større glasskår
Syltetøjsglas

Har din ejendom ikke
egen container til glas, så
brug kommunens glascon
tainere, der er opstillet rundt
om i kommunen. Find deres
placering på kommunens
hjemmeside.

Vinflasker.

NEJ TAK TIL:
Keramik, krystalglas, porcelæn,
spejle og stentøj skal afleveres
på genbrugspladserne.
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PAPIR
JA TAK TIL:
Alt rent og tørt papir:
Aviser
Bøger
Breve
Kuverter
Reklamer.

PAP
JA TAK TIL:
Alt rent og tørt pap:
Pap, sammenklappet og
bundtet
Emballage af pap eller
karton
Småt pap
(maks. 50 x 50 cm)
Tomme toiletruller
Æggebakker.

NEJ TAK TIL:
Gavepapir, bagepapir,
bonpapir fra butikker og papir
med madrester skal afleveres
til restaffald.
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Fold pappet sammen,
så containeren ikke
bliver fyldt med luft.

NEJ TAK TIL:
Pizzabakker, drikkekartoner
til juice eller mælk og snavset
pap skal afleveres til restaffald.
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BATTERIER OG
FARLIGT AFFALD
JA TAK TIL:
Alle typer batterier
Kemikalier
Spraydåser
Ukrudtsmidler
Neglelak, mascara og
visse andre typer
kosmetik

Små almindelige bat
terier, maling, kemikalier,
kosmetik og ukrudtsmidler
kan normalt afleveres i den
butik, hvor de er købt. Øvrigt
farligt affald skal afleveres
på genbrugspladsen.

SMÅT
ELEKTRONIK
Hvis apparatet har ledning
eller batteri, så er det elek
tronikaffald:
Computere
Fjernsyn
Lommelygter
Mobiltelefoner
Elektronisk legetøj.

Lysstofrør og spare
pærer i emballage (så
de ikke går itu og frigiver
kviksølv).

Har din ejendom ikke et
bur til småt elektronik, så
skal du aflevere elektronik
affald på genbrugs
pladsen.

NEJ TAK TIL:
Hårde hvidevarer skal
afleveres som storskrald.
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RESTAFFALD

STORSKRALD

JA TAK TIL:
Aske (koldt og indpakket)
Pak skarpe gen
stande og uhygiejnisk
og støvende affald
ekstra godt ind.

Bleer
Chips- og kaffeposer
Cigaretskod
Dyremøg fra små kæle
dyr, herunder hundelort,
kattegrus og dyre
strøelse (indpakket)

JA TAK TIL:
Storskrald fra kasseret
indbo fra private husstande:
Stort elektronik og hårde
hvidevarer
Indbo (fx møbler og
tæpper)
Stort jern og metal (fx
cykler eller barnevogns
stel).

Storskrald bliver sorteret
og genanvendt, hvis det
er muligt. Undgå derfor at
blande materialerne for
meget.

Engangshandsker og
- klude
Gummihandsker
Flamingobakker
Hygiejnebind

MINI
MÆLK

Juice- og mælkekartoner
Madaffald*
Pizzabakker
Porcelænsskår
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Vatpinde.
* Indtil Tårnby Kommune vedtager andet,
hører madaffald til i beholderen til rest
affald.
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NEJ TAK TIL:
Genanvendelige materialer,
farligt affald og elektronik.
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Hvorfor aflevere dit affald
til genanvendelse?
Spar på
ressourcerne af
hensyn til kommende
generationer

Genanvendelse
udleder mindre CO2
Vær med i
den grønne
omstilling

80 % af dit hushold
ningsaffald består
af genanvendelige
materialer

Udvinding af nye
råmaterialer påvirker miljø
og natur

TÅRNBY KOMMUNE
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2770 Kastrup
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