
Ny affaldssortering
Vejledning



Sammen skal vi sortere 
endnu mere affald til 
genanvendelse

Nu skal du sortere i ni typer affald. Tøm, skrab, klem og kram dit affald!  
Så er der plads til det hele.

Find vores affalds-ABC på www.silkeborgforsyning.dk/nysortering.
Her kan du også se, hvad det sorterede affald kan blive til.

Du er altid velkommen med dit sorterede  
affald på genbrugspladsen.

HUSK – vi modtager IKKE mad- og restaffald på genbrugspladsen. 
Se hvordan du sorterer på genbrugspladsen i affalds-ABC’en.

Det du sorterer – genanvender vi
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Kør beholderne frem

SMS-service

Når du ønsker at få tømt dine 2-hjulede beholdere til glas/metal og plast/
mad- og drikkekartoner (MDK) samt pap/papir, så skal de køres frem til 
skel med håndtaget ud senest kl. 06.00 på tømmedagen.

Få en sms-besked dagen før vi kommer og 
 tømmer dine beholdere.

På www.silkeborgforsyning.dk/sms kan du 
tilmelde dig vores gratis sms-service. Så får du 
besked dagen før, vi kommer og tømmer.

Få besked dagen 
før vi kommer  

og tømmer

Frem til skel 
 senest kl. 06.00 
på tømmedagen
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NY

Vi kalder  
det MDK
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MADAFFALD
Brug de grønne poser

  Mindre knogler, fx fra fjerkræ og spareribs

   Afskårne blomster og krydderurter

   Mad i alle afskygninger, fx madrester  
og mad med mug

	 	Kaffefiltre	og	teposer

   Æggeskaller

Husk at binde  
en dobbeltknude 

på posen

Brug for nye, grønne poser?
Sæt en pose i klemme på beholderen. Så får du nye, næste gang skraldemanden 
kommer og tømmer. Ved fællesbebyggelser, andelsboligforeninger, sommerhuse, 
kolonihaver og lignende kan der være andre ordninger for, hvordan du får grønne 
poser. Spørg din udlejer eller den affaldsansvarlige i bebyggelsen.
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RESTAFFALD
Brug almindelige affaldsposer

  Bleer

  Mundbind

  Støvsugerposer

  Cigaretskod

  Små potteplanter

  Tandpastatuber

  Tuber fra babymad

Husk at binde  
en dobbeltknude 

på posen
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Keramik og porcelæn skal afleveres på genbrugspladsen.
Det ødelægger glasset, så det ikke kan genanvendes.

	 	Glas	og	glasflasker	uden	pant	
i alle farver

  Konservesglas og drikkeglas

  Vitaminglas

  Glasskår fra alle ovenstående

  Konservesdåser og låg

  Fyrfadslysholdere

  Gryder, pander og bestik

  Stanniol og foliebakker

  Øl- og sodavandsdåser uden pant

GLAS/METAL
Tømt og skrabet

Lægges løst i 
beholderen, og  

IKKE i poser
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  Plastbakker, -bøtter og plastlåg

	 	Plastikposer	(uden	metalfilm)

  Blød plast, som plastposer og 
film

  Plastlegetøj uden elektronik

  Mælke- og yoghurtkartoner

  Kartoner til drikke, fx juice og saft 
eller lign.

	 	Kartoner	til	mad,	fx	flåede	tomater,	
bønner eller lign.

PLAST/ MAD- OG  
DRIKKEKARTONER (MDK)
Tømt og skrabet, klemt og krammet

Vi kalder 

det MDK
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PAP/PAPIR
Klem og kram dit pap og karton, så 
bliver der plads til mere i beholderen

  Papkasser, paprør og 
 papemballage

 Skotøjsæsker

 Karton

 Æggebakker (rene og tørre)

  Aviser, reklamer, magasiner  
og brochurer

  Kontorpapir og kvitteringer

  Kuverter med eller uden rude

  Poser i papir

Lægges løst i 
beholderen, og  

IKKE i poser
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FARLIGT AFFALD

Når kassen er fyldt op bytter skraldemanden 
den til en tom på tømmedagen, hvis du stiller 
den fyldte kasse oven på en af beholderne til:

Fremover	kan	du	aflevere	dit	farlige	
affald i den røde miljøkasse. Farligt 
affald fra den daglige husholdning 
er fx neglelak, neglelakfjerner, 
rengøringsmidler, myrelokkedåser, 
spildolie, spraydåser, el sparepærer, 
malingrester og opløsningsmidler.

  Spraydåser, maling- og olierester

  Lyskilder, fx elpærer, LED-pærer m.m.

  Gødning og afkalkningsmidler

  Rester og emballage fra neglelak og neglelakfjerner

  Kassen må maksimalt veje 4 kilo
  Batterier, småt elektronik og lyskilder skal i hver sin gennemsigtige pose
  Selvantændelige klude og væsker må ikke lægges i kassen
  Der må ikke lægges nåle, kanyler og sprøjter og medicinrester i kassen

Ved fællesbebyggelser, andelsboligforeninger, sommerhuse, kolonihaver og 
lignende kan der være andre ordninger for farligt affald. Spørg din udlejer, 
eller den affaldsansvarlige i bebyggelsen.
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  Grene

  Blade

  Græsafklip i små mængder

  Nedfaldsfrugt i små mængder

  Planter uden jord

Få hentet 
haveaffald

5 gode vaner

Tilmeld dig vores haveaffaldsord-
ning, og få dit haveaffald hentet 
op til otte gange om året.

Du tilmelder dig på vores hjemme-
side, hvor du også kan se beholder-
størrelser og priser:

www.silkeborgforsyning.dk/ 
haveaffald

1
Indret

Sørg for at indrette køkken,  
bryggers m.v. så sortering er nemt,  

der hvor affaldet opstår.

2
Tøm og skrab

Tøm og skrab  
metal, glas.

3
Klem og kram

Klem og kram papkasser,  
plast og MDK – så bliver  

der plads til mere.

4
Dobbeltknude

Bind en dobbeltknude på poserne til 
mad- og restaffald, så undgår du en 

snavset og ulækker beholder.

5
Løst i beholderen

Glas, metal, papir, pap, plast  
og MDK skal altid lægges  

løst i beholderen.

Affaldssortering starter i 
hjemmet, hvor affaldet opstår.
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Klar det på 
hjemmesiden

Genbrugs-
pladserne

www.silkeborgforsyning.dk/ 
nysortering – din hurtige adgang til:

• Tømmekalender
• Affalds-ABC
• Kort over genbrugsplads
• Tilmeld SMS-service 
• Priser

På www.silkeborgforsyning.dk/ 
nysortering kan du naturligvis også 
finde	sorteringsvejledninger	og	tips	
til, hvordan din husstand gør sorterin-
gen nem og effektiv.

På genbrugspladserne kan du
aflevere næsten alt – for eksempel:

• Sparepærer og lysstofrør
• Farligt affald
• Keramik og porcelæn
• Vinduesglas
• Større elektronik

Eller hvis du har store mængder, 
der ikke kan være i dine beholdere. 
F.eks. store papkasser.

OBS: Vi modtager ikke mad- og 
 rest affald på genbrugspladserne.

Se mere om genbrugspladserne 
på www.silkeborgforsyning.dk/ 
nysortering

Bor du i etageejendom?
Hvis du bor i etageejendom eller 
lignende er der ofte etableret fælles-
løsninger og du skal derfor kontakte 
ejer, udlejer eller vicevært vedrøren-
de affaldshåndtering.

Få faste rutiner for, hvordan du og 
din familie sorterer jeres affald  
– så bliver det meget lettere at smide 
affaldet i de rigtige beholdere.



Silkeborg Forsyning A/S  
Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg 

Telefon: 8920 6400
mail@silkeborgforsyning.dk

www.silkeborgforsyning.dk

Følg os på 
facebook.dk/viforsynersilkeborg


