
Tøm for madrester
Før du smider brugt emballage til genbrug, er det vigtigt, at du har tømt eller skyllet for mad

rester. Madrester udvikler hurtigt bakterier og uhygiejniske forhold. Ved at tømme eller skylle 

viser du også hensyn til personalet, som behandler dit affald undervejs.

Hvis det kræver varmt vand og sæbe at gøre emballagen ren, er det bedre for miljøet, at du 

smider det i dagrenovation.

”Jeg kan godt finde ud af det,  

men det kan de andre ikke. Er det hele så ødelagt?”

Hvis der kommer dagrenovation i det genanvendelige affald, kan det forurene og ødelægge 

læsset. Det er ikke noget, vi oplever tit. Men for at undgå at din gode indsats bliver ødelagt, 

har beholderne til det genanvendelige affald fået en anden type låg, så det bliver lettere for 

alle at sortere rigtigt.

”Kan kommunen tilbyde mig et system til indendørs sortering?”

Hvad der passer til dit hjem, passer måske ikke til din nabos. I stedet for en standardløsning tror vi, det  

er bedst, at du finder et system, der passer til dine rutiner. For at inspirere dig har vi samlet nogle 

gode forslag til løsninger på www.pinterest.com/herlevgenbrug

Min vandflaske... ...din fleecetrøje?

Spørgsmål?
Er du i tvivl om, hvor beholderne står, kan du kontakte viceværten eller den 

affaldsansvarlige i din ejendom. Se kontaktinformation på bagsiden af 

sorteringsvejledningen.

Du kan også skrive til Herlev Kommune, hvis du har spørgsmål til sortering. 

Skriv til madamskrald@herlev.dk og skriv navnet på din boligforening i 

emnefeltet.

herlev.dk/affald



Hvad skal jeg sortere?
På billederne kan du se eksempler på, hvad du skal sortere fra.

Hvorfor sortere?
Affald er en vare, og der er flere, der gerne vil købe det. Når du sorterer papir, plast, glas, metal 

og pap fra, kan det blive til nye produkter. Hvis du afleverer konservesdåsen til genbrug, kan den 

blive til en cykel eller stegepande. Din skotøjsæske kan blive til en ny papkasse eller en ægge

bakke, og dit syltetøjsglas kan blive smeltet om til et nyt glas. Ved at genbruge sparer vi både 

energi og ressourcer.

Nye beholdere
Herlev Kommune ønsker at gøre en ekstra indsats for at få mere affald genanvendt. Derfor sætter vi fokus på at 

indsamle papir, plast, glas, metal og pap. Din ejendom har netop fået nye beholdere til sortering. Præcis 

hvordan din affaldsløsning ser ud, og hvad du kan aflevere hvor, kan du se i den vedlagte sorteringsvejledning. 

Mine konservesdåser... ...din cykel?

”Jeg har hørt, at alt det affald vi sorterer, bare ryger i 

samme bil og bliver sendt til forbrænding”

Nogle gamle historier og rygter har skabt en sejlivet myte om, at affald bliver blandet sammen. 

Affaldet som bliver samlet ind i Herlev Kommune, bliver ikke blandet sammen. Det gen

anvendelige affald bliver hentet i forskellige biler og kørt til forskellige behandlings

anlæg. Vi laver jævnligt stikprøvekontrol på Vestforbrænding. Jo mere vi sorterer, 

jo mindre dagrenovation skal vi betale for at aflevere til forbrænding, 

og så kan vi holde din betaling nede. Derfor giver det god 

mening at sortere.


