
NYE NAVNE
-

BEDRE SORTERING

Vi hart sagt farvel til småt brændbart, 
stort brændbart og deponi. 

Men heldigvis har vi andre muligheder, 
når du skal sortere. 
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Vi skal genanvende mere

Mere end en fjerdedel af affaldet i containerne til 
stort og småt brændbart er materialer, som kan 
genanvendes - altså hvis de blev sorteret rigtigt. 

Derfor har vi sagt farvel til en række af vores gamle 
affaldstyper og erstattet dem af nye.

På AffaldPlus’ genbrugspladser modtog vi i 2020 
ca. 210.000 ton affald.

• 77 % blev genanvendt
• 20 % blev energiudnyttet
• 3 % blev deponeret eller specialbehandlet

Med de nye tiltag håber vi i løbet af en årrække at 
kunne se:

• Et fald i mængden af brændbart affald med 
20-25 %

• En øget genanvendelse af fx indendørs træ, 
plast, pap og tekstiler på ml. 20-50 %

• En samlet genanvendelse på over 80 % - til 
glæde for klima, fremtidens ressourcer og 
samfundsøkonomien.

Læs mere om, hvordan vi vil opnå højere 
genanvendelse på:

affaldplus.dk/nye-navne-bedre-sortering

Besøg os på affaldplus.dk/butikker

Vil du vide mere om vores butikker?



Så tjek vores Affalds-ABC med 
mere end 1700 ord på 
affaldplus.dk/affalds-abc

I tvivl om sortering?

Sådan skal du sortere

(tidl. Småt brændbart)
KUN til affald, der ikke kan 
genanvendes. 
• Glasfi ber
• Træ med råd
• Fiberdug
• Melaminskåle
• Ringbind u. indhold
• Videobånd, cd’er og 

dvd’er u. omslag

Tøj og tekstiler kan få 
nyt liv
Er dit tøj blevet ‘yt’ eller for småt? 
Det kan stadig bruges! Afl ever tøj 
og sko Tøj, så det kan det gøre 
glæde hos andre. 
Slidt og hullet tøj/tekstiler, kan 
du afl evere det til Tekstiler. Så 
genanvender vi fi brene til nye 
tekstilprodukter.

Din gamle kommode 
kan blive din nye dør

Indendørs træ er fx skabe, borde og døre, 
som kan omdannes til spånplader, og træet 
kommer derfor kommer tilbage i handlen. 
På den måde undgår vi at fælde nye træer 
og sparer en masse CO2 på transport og 
forarbejdning.

(tidl. Stort brændbart)
KUN til affald, der ikke 
kan genanvendes. 
• Sofaer
• Lænestole
• Madrasser
• Gulvtæpper
• Træ med råd 
• Træ med 

polstring

(tidl. Deponi)
KUN til affald, der ikke kan 
genanvendes /nyttiggøres.
• Blød pvc
• Opfej
• Trapezplader 
• Skorstensforing
• Fibergips

Vi sparer olie, når vi genanvender plast
Hver gang vi kan genanvende 1 kg plast, sparer 
vi 2 kg olie - og en masse ressourcer på at 
forarbejde olien til plast. Vi har mere end 5 
forskellige containere til Plast, så der er også 
én til dit gamle plastprodukt.

Når sofaen er for god at smide ud
Har du ting, som andre kunne få glæde af? 
Så afl evere dem til Direkte genbrug.  På den 
måde får de gode sager en ny chance i et 
andet hjem. 

Gammel isolering kan stadig 
holde varmen
Mineraluld kan bruges til nye isoler-
ingsprodukter, når du afl everer det til 
Isolering. 68 % af de materialer, der 
anvendes i produktionen af ny 
isolering, er genanvendte materialer.

Husk, at træ med polstring, træ med råd og impræg-
neret/udendørs træ skal i andre containere.


