
SORTÉR.
SÅ BLI’R
LIDT TIL
MER’

Affald gemmer på værdifulde materialer 
og ressourcer, som det giver god mening at 
genanvende. Danmark har derfor fastsat 
et nationalt mål om, at vi frem mod 2022 
skal genanvende 50 procent af vores hus-
holdningsaffald. Det er et ambitiøst mål, som 
Rudersdal Kommune ønsker at bidrage til. 

Vi har derfor i samarbejde med Allerød, 
Fredensborg og Hørsholm Kommuner 
igangsat forsøg, der skal afprøve forskellige 
løsninger til affaldssortering. Ved at 
koordinere vores forsøg i fællesskab, kan 
vi drage nytte af hinandens erfaringer og 
dele viden om fordele og ulemper ved de 
forskellige løsninger. Det vil komme os alle 
til gode, når vi fremadrettet skal beslutte 
os for, hvordan vi vil øge genanvendelsen i 
Rudersdal Kommune. 

Af samme grund er vi meget glade for, at du 
vil være en del af vores forsøg i Rudersdal 
Kommune. Du og din nabos deltagelse er 
med til at vise vejen frem mod et samfund, 
hvor vi i højere grad skal betragte affald som 
en ressource og ikke som et spildprodukt. 

Tak for din hjælp.

Om forsøget,
du er en del af … 

Du og din nabo
viser vejen ...

Du kan læse mere om projektet og sortering 
på www.rudersdal.dk/sorter 

Dit sorterede affald
får nyt liv igen ...

Metaller hører til blandt naturens
begrænsede ressourcer, og det er meget 
ressourcekrævende at udvinde metal som
fx aluminium. Derfor giver det god mening,
at du sorterer dit affald, så det får nyt liv igen. 

Du kan herover se et eksempel på, hvordan 
metal kan genanvendes.

Din skraldemand håndterer mange kilo 
affald i løbet af en dag. Med tiden bliver 
det til mange løft og træk, og det er derfor 
vigtigt, at arbejdsforholdene er gode. 
Du kan gøre en positiv forskel for 
skraldemandens arbejdsforhold ved at
være opmærksom på nogle få ting,
når han henter dit affald.  

• Afstanden fra vejen til dine 
beholdere må højst være 20 meter.

• Underlaget skal være plant og stabilt 
og med kørefast belægning som fliser 
eller asfalt.

• Adgangsvejen skal være mindst 
1 meter bred og 2,2 meter i højden.

• Hældningen på adgangsvejen må 
maksimalt være på 10 cm pr. meter, 
ellers skal der være trin og rampe.

HUSK at pladsen omkring dine beholdere 
skal være fri, og at håndtaget på dine 
beholdere skal vende ud, så det er nemt at 
komme til for skraldemanden.

Hvis ovenstående forhold ikke er opfyldt, 
kan skraldemanden stadig hente dit affald. 
Men så skal du stille dine beholdere ud til 
vejen, senest kl. 6 på tømmedagen. Husk, 
at mellem tømmedage kan du stille dine 
beholdere, hvor du ønsker.

Hvor skal
dine to nye
affalds-
beholdere
stå?

Affald fra
brugte varer
sorteres hos
forbrugeren

Affaldet
sorteres centralt 

efter
indsamling

Anvendes
til nye varer

Affaldet
omsmeltes

I Rudersdal Kommune ønsker vi din hjælp 
til at afprøve en affaldsløsning, hvor du 
skal sortere dit husholdningsaffald i fire 
affaldstyper: Glas, metal, papir og plast.
 
I forsøget, du er en del af, får alle husstande 
udleveret to beholdere, der indvendigt er 
opdelt i to rum hver. Det betyder, at der er ét 
rum til hver type affald. Beholderne bliver 
leveret på din adresse i uge 43.

Forsøget starter den 24. oktober 2016, og vi 
forventer, at det fortsætter frem til den 9. 
juni 2017, med fast tømmedag henholdsvis 
torsdag (papir/glas) og fredag (plast/metal) 
hver fjerde uge. Første gang beholderne 
bliver tømt er i uge 47.  Vi vil løbende 
evaluere forsøget, og vi håber, at du vil dele 
dine erfaringer med os, så vi kan få belyst 
både fordele og ulemper ved lige netop den 
løsning, du afprøver.  

Det er gratis for dig at være med i forsøget, 
og du vil i forsøgsperioden fortsat få tømt din 
almindelige dagrenovation
hver uge, som du plejer. 



PLAST

Jo bedre sortering, jo bedre genanvendelse.  
Så simpelt kan det siges. Og du kan gøre en 
stor forskel ved blot at huske på tre simple 
råd, når du sorterer dit affald. 

• Husk at tømme dit affald for indhold 
Glas-, metal- og plastemballage, der 
har været madvarer i, skal tømmes og 
gerne skylles let i vand. Papir skal være 
rent og tørt – snavset papir kan ikke 
genanvendes og skal til dagrenovation.   

• Husk at adskille dit affald 
Hvis dit affald er sammensat af 
forskellige materialer, skal du 
adskille det, hvis det er muligt. 
Fx skal syltetøjsglas sorteres til glas, 
mens metallåg skal til metal.  

• Husk at følge sorteringsguiden 
Ikke alt affald kan genanvendes, 
og det er derfor vigtigt, at du følger 
sorteringsguiden, som du kan finde på 
de næste sider. Den giver eksempler 
på, hvilket affald du må aflevere i 
henholdsvis glas, metal, papir og plast.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer,
er du velkommen til at kontakte os på 
sorter@rudersdal.dk

Sådan
sorterer
du dit
affald
korrekt ...

JA TAK: 
• Alle typer 

glasflasker
• Drikkeglas
• Syltetøjs- og 

konservesglas
• Glasskår fra de 

nævnte ting

JA TAK: 
• Konservesdåser
• Øl- og soda-

vandsdåser
• Metallåg fra 

emballageglas
• Køkken- 

redskaber af 
metal fx sakse  

• Værktøj fx 
skruetrækker

• Foliebakker og 
stanniol

• Små gryder 

NEJ TAK: 
• Ildfaste fade
• Porcelæn og 

keramik
• Krystalglas
• Vinduesglas
• Spejle
• Lyskilder 

fx elpærer 
• Medicinglas

NEJ TAK: 
• Spraydåser og 

trykflasker
• Elektronik
• Folieposer fx 

fra chips
• Tuber fx fra 

remoulade
• Kaffekapsler 
• Søm og skruer 

JA TAK: 
• Plastflasker
• Dunke og 

beholdere
• Plastbakker fx 

fra grønt
• Køkken- 

redskaber 
af plast fx 
grydeskeer

• Plastlåg fx fra 
mælkekarton

• Plasturtepotter 
• Bobleplast
• Plastfolie og 

-poser

NEJ TAK: 
• Flamingo
• Gummistøvler 

og regntøj
• Legetøj og 

baderinge
• Dunke fra 

maling og 
skrappe 
rengørings- 
midler

• Kemikalie- 
beholdere 

• Vandslanger

JA TAK: 
• Aviser og 

reklamer
• Magasiner og 

ugeblade
• Printerpapir
• Papir fra blokke
• Konvolutter
• Rudekuverter
• Paperback 

bøger og 
telefonbøger

NEJ TAK: 
• Mælke- og 

juicekartoner
• Pizzabakker
• Ægge- og jord-

bærbakker
• Pap og karton
• Gavepapir
• Hardback 

bøger
• Kuverter med 

plastfoliering
• Reklamer 

indpakket 
i folie

Sorteringsguide
for de fire affaldstyper ...


