
6 ting, du skal være
opmærksom på

1 Affaldet skal ligge
løst i beholderne

Det genanvendelige affald skal 
lægges løst ned i beholderen. Det 
må ikke være pakket ind i poser 
eller lignende, da det gør den videre 
sortering vanskelig og forringer mu-
ligheden for at genanvende affal-
det.  Plast må dog gerne afleveres i 
plastposer.

 2 Affaldet skal være skilt ad

Nogle typer affald består af flere 
slags materialer, fx en vinboks af 
pap med plastikhåndtag og pose 
indeni. Hvis det er muligt, skal den 
skilles ad i hhv. pap, plast og restaf-
fald (posen).

 3 Hvad er der mest af?

Hvis det ikke er muligt at skille 
affaldet ad, fx en køkkensaks af 
metal med plastikhåndtag, skal man 
vurdere, hvilket materiale der er 
mest af. Så hører affaldet til den på-
gældende affaldsbeholder. Køkken-
saksen hører således til i metal.

 4 Emballager skal
tømmes for madrester

Metal-, plast- og glasemballager 
skal være tømt for madrester. Em-
ballagen skal ikke være skyllet eller 
vasket i varmt vand og sæbe – så 
går miljøge vinsten tabt. Stil evt. em-
ballagen i vasken og genbrug vandet 
og sæben fra opvask og håndvask. 
Er der meget madaffald i emballa-
gen, som er umuligt at få ud, skal 
det i beholderen til restaffald.

 5 Er affaldet for stort til
at være i beholderen?

Hvis affaldet er for stort til at være 
i beholderen eller risikerer at sætte 
sig fast, skal du aflevere det til stor-
skrald eller på genbrugspladsen.

 6 Låg skal tages af

Låg af plast eller metal skal skrues 
af og sorteres som hhv. plast eller 
metal. Dette gælder ogå plastflasker 
med plastlåg.

11

Sortering af affaldet
Det er vigtigt, at affaldet er sorteret rigtigt. 
Hvis der er for meget fejlsorteret affald, 
risikerer vi, at affaldet ikke kan genanvendes. 
Det er derfor en god ide at holde øje med, om 
affaldet er sorteret korrekt, og at beholderne 

ikke er overfyldte. Hvis beholderne gentagne 
gange er overfyldte, kan der være behov for 
flere beholdere. Kontakt venligst Fredensborg 
Forsyning.
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Ja tak
Du kan lægge både blød og 
hård plast i beholderen til 
plast.

• Bobleplast

• Husholdningsfilm/plastfolie

• Omslag fra CD’er og DVD’er

• Plastemballager fra mad 

• Plastflasker, -bøtter, 
-bakker, -dunke og -spande

• Plastikbestik og -service

• Plastlegetøj (uden 
elektronik)

• Plastlåg

• Plastposer

Nej tak
• CD’er og DVD’er

- skal til restaffald

• Faremærket emballage fra kemikalier, 
maling, fugemasse, silikone og lign.
- skal på genbrugspladsen/til farligt affald 

• Flamingo og gummi
- skal på genbrugspladsen 

• Medicinemballage med indhold
- skal til på apoteket

• Melamin fra fx hårde plastiktallerkener og 
-kopper/-skåle
- skal på genbrugspladsen

• Plast med elektronik
- skal på genbrugspladsen

• Poser fra chips, kaffe og frostvarer med 
metal-inderside
- skal til restaffald

• PVC, fx regntøj, badedyr og VVS-rør
- skal på genbrugspladsen
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Spot fejlene!

PVC er ikke plast 
PVC-produkter indeholder klor og kan 
derfor ikke genanvendes og må ikke 
brændes på forbrændingsanlægget. Det 
skal derfor afleveres på genbrugsplad-
sen. Der findes både produkter af hård 
og blød PVC. PVC-produkter er typisk 
gamle ringbind, vandrør, regntøj og gum-
mistøvler. 

Legetøj med elektronik
Indeholder legetøjet ledninger eller elek-
tronik, skal det sorteres som elektronik. 
Også selv om størstedelen af legetøjet 
består af plastik, og der kun er meget lidt 
elektronik i. Elektronikaffald skal afleve-
res på genbrugspladsen, så de værdiful-
de metaller i elektronikken, som fx guld, 
sølv og kobber, kan genanvendes.

Meget beskidt plast
Plastemballagen skal være tømt for ind-
hold og skrabet ren. Meget beskidt plast, 
fx med madrester i, bliver hurtig uhygi-
ejnisk og er derfor umulig at håndtere 
på sorteringsanlægget. Det skal derfor 
lægges til restaffald.

Hvad sker der med plasten?

Den indsamlede plast bliver presset 
til store baller og derefter skåret i små 
stykker. På sorteringsanlægget sorteres 
de små stykker plast i forskellige plast-
typer, der laves til granulat. Det sælges 
videre til industrien, som bruger det til 
at producere nye plastikprodukter, fx 
havemøbler, fleecetrøjer og affaldsposer. 
Der går ca. 2 kg olie til at producere 1 kg 
plast. Vi sparer altså olie ved at genan-
vende.

Plast
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Ja tak
• Aluminiumsbakker/

foliebakker

• Fyrfadslysholdere

• Gryder og pander

• Kaffekapsler af metal uden 
kaffe i

• Konservesdåser

• Køkkenredskaber og bestik 
af metal (fx sakse og knive)

• Legetøj af metal (uden 
elektronik)

• Metallåg

• Mindre metalgenstande
(fx søm, skruer og kapsler)

• Stanniol/sølvpapir

• Værktøj af metal (uden 
elektronik)

• Øl- og sodavandsdåser mv.

Nej tak
• Gasflasker

- skal på genbrugspladsen/til forhandlere 

• Kaffekapsler af metal med kaffe i
- skal til restaffald

• Ledninger og kabler
- skal på genbrugspladsen

• Medicinemballage med indhold
- skal til på apoteket

• Metal med elektronik
- skal på genbrugspladsen

• Metalemballage med kemikalier
- skal på genbrugspladsen/til farligt affald

• Poser fra chips, kaffe og frostvarer med 
metalinderside
- skal til restaffald

• Spraydåser samt trykflasker/-beholdere
- skal på genbrugspladsen/til farligt affald
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Spot fejlene!

Elektronik
Elektronik kan indeholde forskellige 
tungmetaller, fx kviksølv, som ikke kan 
genanvendes sammen med metalem-
ballagen. Elektronikaffald skal derfor 
afleveres på genbrugspladsen – eller 
i miljøskabet, hvis ejendommen har et 
– så de værdi fulde metaller i elektro-
nikken, som fx guld, sølv og kobber, kan 
genanvendes. Ønsker du at høre mere 
om ordningen for miljøskab, så kontakt 
Norfors på telefon 45 16 05 00.

Sprayflasker
Deodorantspray, hårlak og andre spray-
dåser risikerer at brænde eller eksplo-
dere, hvis de udsættes for direkte sollys, 
høj varme eller tryk. Denne slags affald 
skal afleveres på genbrugspladsen eller 
evt. i miljøskabet. 

Læg metallet løst i beholderen
Metallet skal afleveres løst i beholderen, 
ellers kan det ikke sorteres på sorte-
ringsanlægget. Men det har ingen betyd-
ning for genanvendelsen, hvis der sidder 
lidt plast eller træ på (fx en saks eller en 
stegepande). Metal smeltes ved meget 
høj varme, så plast og træ er brændt, 
længe før metallet og forurener derfor 
ikke metallet. 

Hvad sker der med metallet?
Metallet sendes til omsmeltning på et 
jernstøberi. Det kan herefter bruges til fx 
nye dåser, stegepander eller måske en 
ny cykel.

Metal
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Spot fejlene!

Flamingo og plast
Papkasser, fx fra nethandel, er ofte fyldt 
med flamingo eller plastik. Flamingo 
skal afleveres til restaffald eller på 
genbrugspladsen, og plastik skal i 
affaldsbeholderen til plast.

Hvad sker der med pappet?

Papaffaldet sendes videre til en fabrik, 
hvor det opløses i vand, og mas sen laves 
derefter til fx æggebakker eller nye to-
iletruller. Det kræver langt mindre vand 
og energi at genbruge i stedet for at lave 
nyt pap.

Pap

Ja tak
• Bølgepap

• Karton

• Kartonemballage

• Papemballage

• Papkasser

• Paprør fra køkken- og 
toiletruller

• Skotøjsæsker

• Æggebakker

Nej tak
• Bøger

- skal på genbrugspladsen

• Flamingo
- skal på genbrugspladsen

• Gavepapir
- skal til restaffald

• Mælke- og juicekartoner
- skal til restaffald

• Pap med rester af madvarer
- skal til restaffald

• Pizzabakker
- skal til restaffald

• Vådt eller snavset pap
- skal til restaffald
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Spot fejlene!

Vådt eller snavset papir
Hvis papir er vådt eller snavset af mad-
varer, kan det ikke genanvendes, da det 
risikerer at ødelægge det rene og tørre 
papir.

Bøger
Bøger består ofte af forskellige materi-
aler, fx en hård ryg i pap og sider i papir. 
Derfor skal bøger afleveres på genbrugs-
pladsen i en container til bøger. 

Hvad sker der med papiret?

Papiret sendes videre til en fabrik, hvor 
det opløses i vand, og mas sen laves 
derefter til fx avispapir, toiletpapir eller 
andet genbrugspapir. Papir kan genbru-
ges op til syv gange. Brugt printerpapir 
kan fx blive til nyt skrivepapir.

Ja tak
• Aviser

• Breve

• Brochurer

• Kontorpapir

• Kuverter med og uden rude

• Magasiner

• Printerpapir

• Reklamer

• Tegneserier

• Tryksager

• Ugeblade

Nej tak
• Bøger

- skal på genbrugspladsen

• Gavepapir
- skal til restaffald

• Mælke- og juicekartoner
- skal til restaffald

• Pap og karton
- skal til pap

• Pizzabakker
- skal til restaffald

• Poser fra mel og gryn
- skal til restaffald

• Vådt og/eller snavset papir
- skal til restaffald

• Æggebakker
- skal til pap

Papir
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Spot fejlene!
Vær særligt opmærksom på farligt af-
fald, batterier, elektronik, genanvendeligt 
affald og stort affald. Dette hører ikke til 
i restaffald.

Hvad sker der med 
restaffaldet? 
Kan affaldet ikke genanvendes, er det 
næstbedste at sende det til forbrænding. 
Restaffaldet brændes på I/S Norfors 
og bliver til fjernvarme og elektricitet til 
gavn for kommunens borgere.

Restaffald

Ja tak
• Bleer og vatpinde

• Chips- og kaffeposer 

• Cigaretskod

• Engangshandsker og -klude 

• Madrester (fx grøntsager, frugt og kød)

• Meget beskidt plast

• Mælke- og juicekartoner

• Opfej

• Pizzabakker

• Småt flamingo

• Snavset eller vådt papir og pap

• Sod og aske (afkølet og indpakket)

• Strøelse fra små kæledyr

• Støvsugerposer

Nej tak
• Affald, der kan genanvendes

- skal i beholderne eller på 
genbrugspladsen

• Batterier og elektronik
- skal på genbrugspladsen/til farligt 
affald eller poseordning, hvis du har 
egen beholder til restaffald

• Elpærer
- skal på genbrugspladsen/til farligt 
affald

• Farligt affald og kemikalier
- skal på genbrugspladsen

• Sten
- skal på genbrugspladsen
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Spot fejlene!

Krystalglas
Krystalglas indeholder bly og må derfor 
ikke omsmeltes og genanvendes med 
almindeligt glas. 

Porcelæn, keramik og ildfast glas
Porcelæn, keramik og ildfast glas 
smelter ved en højere temperatur end 
fx vin flasker og konservesglas. Hvis 
det lægges i beholderen til glas, kan 
sorterings anlægget ikke skelne mellem 
de forskel lige typer glas. Det betyder, 
at glastyperne smeltes sammen, og 
at holdbarheden af emballageglasset 
forringes.

Krystalglas, porcelæn, keramik og ildfast 
glas skal afleveres på genbrugspladsen. 

Hvad sker der med glasset?

Emballageglas, skår og flasker bliver 
sorteret efter farve og sendt til et glas-
værk, som smelter det om og laver nye 
flasker og glas. Glas kan genanvendes 
igen og igen.

Ja tak
• Drikkeglas (ikke krystalglas)

• Glasemballage 

• Glasflasker

• Glasskår 

• Glasvaser, -skåle og -nips
(ikke krystal- eller hærdet 
glas)

• Konservesglas (fx 
syltetøjsglas)

Nej tak
• Elpærer

- skal på genbrugspladsen/til farligt affald

• Hærdet glas, fx ovnfaste fade
- skal på genbrugspladsen

• Kemikalieflasker
- skal på genbrugspladsen/til farligt affald

• Keramik, porcelæn og stentøj
- skal på genbrugspladsen

• Krystalglas
- skal på genbrugspladsen

• Medicinglas med indhold
- skal på apoteket

• Spejle
- skal på genbrugspladsen

• Vinduesglas
- skal på genbrugspladsen

Glas

18 AFFALDS- OG SORTERINGSVEJLEDNING



Genbrugs-
pladser
BAKKEGÅRDSVEJ
Bakkegårdsvej 404 b
3050 Humlebæk

HØJVANGEN
Højvangen 25a
3480 Fredensborg

VANDTÅRNSVEJ
Vandtårnsvej 2
2980 Kokkedal

Forår/2020

KONTAKTOPLYSNINGER

Center for Byudvikling,
Miljø og Erhverv
Egevangen 3B
2980 Kokkedal 
Mail: sorternu@fredensborg.dk
T: 72 56 50 00
W: www.fredensborg.dk/affald  

Fredensborg Forsyning 
Højvangen 23
3480 Fredensborg
Mail: affald@fredensborgforsyning.dk 
T: 35 29 44 00
W: www.fredensborgforsyning.dk/affald

ÅBNINGSTIDERNE FOR 
BAKKEGÅRDSVEJ OG 
HØJVANGEN:
Mandag - fredag: Kl. 07.00 - 18.00
Lørdag, søndag og helligdage Kl. 10.00 - 18.00
Genbrugspladsen har lukket den 24., 25. og
31. december og den 1. januar samt sidste
torsdag i november.

ÅBNINGSTIDERNE FOR 
VANDTÅRNSVEJ:
Mandag - fredag: Kl. 06.00 - 18.00
De andre åbningstider er de samme som for
Bakkegårdsvej og Højvangen.

Norfors driver i alt seks genbrugspladser. Find 
information om disse på www.norfors.dk. 
Norfors modtager henvendelser vedrørende 
genbrugspladser på telefon
45 16 05 00 eller på norfors@norfors.dk




