
Sorteringsguide 
- sådan sorterer du nemt dit affald
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Sammen sorterer  
vi meget mere
Vores affald er fyldt med værdifulde ressourcer, som vi kan ud- 

nytte, når blot vi sorterer. Med sorteringsguiden lige ved hånden er 

det nemt at se, hvordan du sorterer. Du finder også inspiration til 

gode indretningsløsninger til dit sorterede affald. Har du brug for at 

tage på genbrugspladsen finder du også adresse og åbningstider. 

Fremover skal du sortere i disse 6 affaldstyper:

  MADAFFALD  

Tidligere grønt affald.

   PAPIR & PAP  

Tidligere papir. Containeren er nu til papir, småt pap og karton.

    GLAS & HÅRD PLAST & METAL  

Tidligere glas. Containeren er nu til glas, hård plast og metal.

  BATTERIER  
Ingen ændring.

  SMÅT ELEKTRONIK  
Ny service.

  RESTAFFALD 

Tidligere gråt affald.
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Nyt: Pap sammen med papir
I containerne til papir må du nu også lægge småt pap 
som emballage fra tandpasta, cornflakes og havregryn. 
Mælkekartoner og pizzabakker skal fortsat i containeren 
til restaffald, fordi det ikke kan genanvendes sammen med 
papir og småt pap.

Nyt: Hård plast og metal sammen med glas 
Du må lægge hård plast, metal og glas i samme container, 
så bliver det efterfølgende sorteret på et automatiseret 
anlæg. Husk, at du skal lægge det direkte i containeren 
og ikke i en plastpose. Metal, glas og hård plast skal være 
helt tømt og skyllet fri for de værste madrester. Husk også 
at skrue låget af emballagen.

Nyt: Beholdere til batterier og småt elektronik
I din affaldsgård er der opsat en beholder til batterier  
og en beholder til småt elektronik. Småt elektronik og batte- 
rier fylder ikke meget, men indeholder ressourcer, der går 
tabt, når affaldet ikke bliver sorteret. Du må ikke blande 
batterier og småt elektronik sammen.

   

    

  



JA TAK TIL:

• Glasflasker 

• Syltetøjsglas 

• Konservesglas 

• Drikkeglas  

• Plastflasker 

• Plastbøtter 

• Plastbakker 

• Plastdunke 

• Låg af plast 

• Konservesdåser 

• Øldåser 

• Sodavandsdåser 

• Alubakker 

• Metallåg 

 

   GLAS & HÅRD PLAST & METAL  
NEJ TAK TIL: 

• Krystalglas  

• Keramik 

• Porcelæn 

• Spejle 

• Vinduesglas 

• Stentøj 

• Blød plast  

 (fx indkøbsposer, 

 bobleplast, klare og  

 farvede sække) 

• Spraydåser 
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Hvad bliver affaldet til?
Glas, hård plast og metal bliver sorteret og smeltet om til 
nye materialer. Det gør, at vi sparer både energi og råstoffer.

Glas kan blive til nye glas og flasker. 

Plast kan fx blive til nye havemøbler og køkkenredskaber. 

Metal som fx leverpostejsbakker kan blive til en ny cykel. 
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JA TAK TIL:

• Madrester

• Grøntsager og frugt

• Kød, ben- og knoglerester

• Brød og gryn

• Ris og pasta

• Skaller fra æg og nødder

• Køkkenrulle

• Kaffefiltre og teposer

• Afskårne blomster

NEJ TAK TIL: 

• Haveaffald

• Bleer

• Kattegrus

• Emballage fra madvarer  

 - også selvom, der er  

 madrester i

Hvad bliver affaldet til?

Madaffald bliver til kompost til landbruget og biogas, 
som vi udnytter til el og varme.

 

 MADAFFALD
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JA TAK TIL:

• Mælke- og juicekartoner  

• Pizzabakker 

• Bleer 

• Hygiejnebind 

• Beskidt mademballage 

• Cigaretskodder 

• Kattegrus og  

 hundehøm-høm’er

NEJ TAK TIL: 

• Madaffald 

• Genanvendelige materialer  

 som fx glas, metal, hård  

 plast, pap eller papir

• Farligt affald 

• Elektronik og batterier

 RESTAFFALD  

Hvad bliver affaldet til?

Restaffald bliver brændt, og energien udnytter vi til  

el og varme.
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JA TAK TIL:

• Almindelige  

 husholdningsbatterier

• Batterier fra  

 lykønskningskort   

NEJ TAK TIL:

• Bilbatterier

 BATTERIER

Hvad bliver affaldet til?

Sorterer du batterier, bliver metallerne genanvendt,  
mens de farlige stoffer bliver deponeret eller destrueret.  
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JA TAK TIL:

• Mobiltelefoner

• Opladere

• Fjernbetjeninger

• Eltandbørster

• Barbermaskiner

• Lommekameraer

• Computermus

• GPS’er

NEJ TAK TIL: 

• Elpærer  

• Farligt affald 

• Elektronik, der ikke kan være  

 i en 4 liter plastikpose

 SMÅT ELEKTRONIK 

Hvad bliver affaldet til?

Sorterer du elektronik, kan det blive til nyt eletronik  
og el-ledninger. Der er også sølv i fx en mobiltelefon,  
som man kan genanvende.
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JA TAK TIL:

• Aviser 

• Ugeblade og magasiner 

• Breve og kuverter 

• Kontorpapir 

• Reklamer 

• Bøger  

• Bølgepap

• Karton 

• Papæsker

NEJ TAK TIL:

• Mælkekartoner

• Juicekartoner

• Pizzabakker

• Plastindpakning fra  

 reklamer og magasiner 

• Store papkasser 

Hvad bliver affaldet til?

Papir og pap bliver til nyt papir og pap, så vi undgår at 
skulle fælde så mange træer. 

 

  PAPIR & PAP
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Hjemmesiden hjælper 
dig videre
Finder du ikke svar på alle dine spørgsmål om affald og sortering 

her i sorteringsguiden, er der mere information på:  

ringsted.dk/affald. 

Mit affald

På hjemmesiden finder du bl.a. ‘Mit affald’. Her kan du få oplys- 

ninger om, hvornår skraldemanden henter dit affald. Du kan også 

give besked, hvis du ikke har fået hentet dit affald, og skraldeman-

den ikke har efterladt en besked på dit stativ. 

      

Affalds-abc

Du kan også få hjælp i vores Affalds-abc på ringsted.dk/affald.  

Her kan du søge på konkret affald og få svar på, hvor du skal af-

levere det. Søger du eksempelvis på konservesdåser, fortæller  

Affalds-abc’en, at det er metal, og derfor skal i containeren med 

hård plast, metal og glas. Søger du på affald, der skal på genbrugs- 

pladsen, vil det også stå i Affalds-abc’en. 
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Sådan gør du det 
nemt at sortere
Har du et mindre køkken, har du formodentlig brug for gode op-

bevaringssteder til dit sorterede affald - indtil du kommer det i 

containeren. Vi giver her bud på, hvordan du kan indrette dig 

med gode sorteringsløsninger i din lejlighed. 

Plastkasser: Plastkasser er gode til fx at stable og bruge til opbe-

varing af sorteret affald - og så kan du se, hvad der er i dem.

Trækassen: Har du ikke så meget plads, kan du have papir, pap, 

plast, glas og hård metal i en kasse indenfor - og så blot sortere 

det, når du kommer affaldet i containerne.

Net på en krog: Vil du gerne have dit sorterede affald væk fra 

gulvet, kan du vælge en løsning med stofnet - måske kan du  

finde nogle brugte i en genbrugsbutik.
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Brug genbrugspladsen
Har du sorteret affald, som ikke kan komme i containerne, der 

hvor du bor, kan du aflevere det på genbrugspladsen. 

Du kan aflevere alle typer af sorteret affald på genbrugspladsen 

- undtagen mad- og restaffald.

 

Her finder du genbrugspladsen
Genbrugspladsen i Ringsted Kommune ligger på Møllevej 14. Du 

kan frit bruge andre AffaldPlus-genbrugspladser, der ikke ligger i 

Ringsted Kommune. 

Er du i tvivl om, hvad du må aflevere på genbrugspladsen, finder 

du mere information her: ringsted.dk/affald.

Vær opmærksom på, at totalvægten på din bil må være max. 

3500 kg plus eventuelt en trailer, når du afleverer sorteret affald 

på genbrugspladsen.

         

Sortér hjemmefra
Dit besøg på genbrugspladsen bliver nemmere, når du sorterer 

dit affald hjemmefra. Skilte og personalet viser, hvor du skal af- 

levere de forskellige typer affald. 

Find kort over placeringen af containerne på  genbrugs- 

pladsen på ringsted.dk/affald.
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Klare sække, klar til at aflevere

Afleverer du dit sorterede affald i sække, skal det altid være i 

klare sække.

Åbningstider: 
Mandag-fredag: Kl. 8.00-18.00

Lørdag-søndag: Kl. 9.00-17.00

Vær opmærksom på, at der kan være andre åbningstider på 

andre helligdage end om søndagen.  

Se mere på: ringsted.dk/affald. 
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Ringsted
Sammen sorterer vi 

meget mere

Kontaktoplysninger

Ringsted Kommune

Teknik- og Miljøcenter 

Web: ringsted.dk/affald

Mail: renovation@ringsted.dk

Tlf: 57 62 63 00


