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Egilshus Affaldssorteringsguide
Denne guide er ment som en hjælp til miljøet og en hjælp til dig, der gerne vil
gøre noget mere ud af at affaldssortere og gøre det bedre.
Guiden er udarbejdet ud fra både ARC (Amager Ressource Central), KK (Københavns Kommune) og Dansk Naturfredningsforenings anbefalinger vedr. affaldssortering.
Og har fået lidt krydderi af mine egne erfaringer.
Brug den hvis du vil, der er ingen tvang. Vi kan dog alle være med til at gøre en
foskel for miljøet, så prøv.
Hver side har en beskrivelse med typen af affald, hvad der sker med det når det
bliver genanvendt, hvad der kan genanvendes og hvad der ikke kan, og tip i
forhold til vores forening.
Det er blot eksempler på hvilke typer affald det kan være, jeg kan ikke remse det
hele op.
Er du i tvivl om hvor hvad hører til, har Københavns kommune en quickguide hvor
du kan søge http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC
Har du lejere, om det så er lang- eller korttids, så husk at fortæl dem om skraldesorteringsordningen og hvor de forskellige containere er placeret.
Tak fordi du er med til at gøre en forskel!
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Restaffald (småt brændbart) grønlåg containere i porte Njalsgade 2-4 og 20-22
Hvad sker der med det?
Dagrenovationen bliver kørt på forbrændingen og brugt til at producere fjernvarme og elektricitet.

Ja tak til:

- Mælke- og juicekartonner
- Pizzabakker
- Chips- og kaffeposer
- Bleer, vatpinde og hygiejnebind
- Støvsugerposer
- Gavepapir eller andet overfladebehandlet (coatet) papir
- Flamingo
- Kattegrus, hundeposer og strøelse fra husdyr
- Alt emballage med rester af madaffald, der ikke kan renses og genanvendes
- Engangsklude
- Alt du er i tvivl om, der ikke er mærket som farligt affald eller indeholder kemikalier
- Skårne potter, porcelæn osv.
- Husholdningsfilm og plastfolie med madrester
TIP: Pak dit affald ind i en genbrugspose, så det ikke ligger og lugter eller tiltrækker skadedyr
Alt nedkølet aske, støvsugerposer, savsmuld skal pakkes i lukket pose
Fordel affaldet, hvis en affaldscontainer er fyldt, så se om der er plads i den næste så alle låg
kan lukkes
Alt bionedbrydeligt affald skal i de brune biocontainere, læs afsnit herom, husk på IKKE at
lægge frugt eller andet madvarer ud til fugle i gården, da maden også tiltrækker rotter.
Har du overskydende grøntsager eller andre madvarer som du mener andre beboere kan have
gavn af, så skriv det på facebooksiden, stil det IKKE i skralderummene.

NEJ tak til:

- Batterier (skal i battericontaineren)
- Elpærer (skal i elpærekurv ved miljøskab)
- Småt elektronik (skal i miljøboks eller på genbrugsstation)
- Papir (skal i papir)
- Pap (skal i pap)
- Dunke, bøtter, flasker mærket med orange faresymbol (skal sættes ovenpå miljøskabet)
- Metal (skal i metal)
- Plast (skal som hovedregel i plast)
- Haveaffald (skal i storskrald eller genbrugsstation)
- Byggeaffald
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Glas høje containere i porte Njalsgade 2-4 og 20-22
Hvad sker der med det?
Hele vinflasker gøres rene og bruges igen og igen af vinhuse over hele Europa. Emballageglas, skår og ikke-genbrugelige vinflasker bliver smeltet og brugt til nyt glas.
Ja tak til:
- Glasflasker
- Syltetøjsglas
- Konservesglas
- Vinflasker
- Drikkeglas
- Større Glasskår
TIP: Som hovedregel må du gerne aflevere glas med låg af enten plast eller metal, og også
gerne glas hvor der er rester i
Vær dog opmærksom på at visse typer af rester kan lugte - feks. marineret sild, så der kan du
skylle ud med overskydende opvaskevand inden du smider det ud).
Du kan ogås smide plastflasker med låg i den store grå beholder, det medvirker til at ikke så
meget af glasset smadres og kan genanvendes uden omsmeltning.
Nej tak til:
- Krystalglas og glaskunst (flerfarvet og indfarvet glas) (skal i miljøskab eller på genbrugsstation)
- Porcelæn feks. tallerkener, kopper, kander (skal i miljøskab eller på genbrugsstation)
- Ildfaste glas og fade (skal i miljøskab eller på genbrugsstation)
- Elsparepærer og glødepærer (skal i miljøskab eller på genbrugsstation)
- Glasskår der er fejet op fra gulvet (skal i småt brandbart eller storskrald)
- Spejle (skal i storskrald)
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Metal sorte containere i port Egilsgade 9-11
Så rent skal metallet være:
- Affaldet skal som udgangspunkt være så rent som muligt. Madrester udvikler hurtigt bakterier
og uhygiejniske forhold, og så kan affaldet ikke genanvendes, men må sendes til forbrænding.
- Emballager der har indeholdt mad, skal være drypfri for diverse lage og olie eller skrabet
rene.
- Skyl evt. i koldt vand eller det sidste hold opvaskevand. Hvis der bruges varmt vand og sæbe
kun til rengøring af emballagen, går miljøgevinsten ved at genbruge det tabt.
Hvad sker der med det?
Metal smeltes om og bruges igen og igen, og fx en aluminiumdåse smeltes om en til en, og det
er derfor en rigtig god forretning både økonomisk og miljømæssigt. Der findes rigtig mange ting
og sager af metal i dit hjem – ikke mindst i køkken og værksted.

Ja tak til:

- Konservesdåser
- Drikkedåser
- Metallåg fra f.esk. glas
- Kapsler
- Fyrfadslysholdere
- Gryder og pander
- Foliebakker feks leverpostej
- Bestik, sakse, køkkenknive
- Gl. værktøj
- Staniol og sølvpapir
- Søm, skruer, besklag m.v.
- Kapsler fra kaffemaskiner såsom nespresso
- Stålvire m.v.
- Cykeldele
- Skærme af metal
- Gardinclips
- Skåle af metal
Tip: Træd på dine bakker, dåser mv. så fylder de ikke så meget, men vær varsom så du ikke
skærer dig.

Nej tak til:

- Metal der indeholder elektronik (alt du har kunnet tilslutte strøm eller batterier til) (skal i elektronik eller på genbrugsstationen)
- Spraydåser både maling, barberskum, deodoranter m.v. (skal i farligt affald, da de selvom de
virker tomme kan indeholde resgasser)
- Køle- og termoposer (skal i restaffald)
- Chips-, kaffe- og vinballonposer (skal i restaffald)
- Chips-, kaffe- og vinballonposer (skal i restaffald, selvom de er coatet med metal)
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Pap brunlåg containere i porte Njalsgade 2-4 og 20-22
Hvad sker der med det?
Pappet bliver omdannet til nye papprodukter

Ja tak til:

- Pap
- Karton fra dagligvarer feks tandpasta, pålægschokolade, cornflakes m.v.
- Bølgepap
- Paprør fra f.eks. toiletpapir, plakater, køkkenruller
- Æggebakker
- Papkasser (slå dem ud, eller træd dem flade)
TIP: Gør pappet så fladt som muligt, klap kasser ud eller træd dem flade. Fyld papbur FØR du
fylder i papcontainere
Tøm papkasser du har fået noget tilsendt i for flamingo dimser, bobleplast m.v.
Der må gerne være tæpe og klips tilbage på papkasser

Nej tak til:

- Pizzabakker (både eco og de hvide) (skal i restaffald, da de som regel indeholder skadeligt
flour, olie eller madrester)
- Mælke- og juicekartonner (skal i restaffald, da de er overfladebehandlet og indeholder plastdele)
- Flamingo (skal i restaffald, eller kæmpestykker i storskrald)
Trækasser fra f.eks. Årstiderne
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Farligt affald miljøskab i port Egilsgade 9-11
Farligt affald sendes til specialbehandling og genbruges så vidt muligt.
Som hovedregel placer det ovenpå miljøskabet i porten Egilsgade, så tager Meinckes folk sig
af det
Eller afleveres til miljøbilen, holder ved Leifsgade/Gunløgsgade hver 4. mandag i måneden kl
18:00-18:45
(27.februar, 27.marts, 24.april, 22.maj, 26.juni, 24. juli, 28. august, 25. september, 23. oktober,
27. november 2017)

Ja tak til:

- Batterier (put dem i batteriholderen, når den er fyldt læg batterier i elpærekurv ved miljøskab)
- Akkumulatorer
- Insekt- og plantegift
- Kemikalierester
- Malingsrester (også "tomme" dåser/spande)
- Kviksølvtermometre
- Maling og lak (kan også afleveres hos visse farvehandlere)
- Olierester
- Plantegødning
- LED lyskæder
TIP: Husk, du skal altid aflevere dunke, flasker m.v. mærket med orange mærke i den originale
emballage.

Nej tak til:

- Medicinrester / emballage (skal afleveres på apoteket, som destruerer det)
- Kanyler (afleveres på apotek eller i kanyleboks hvor de forefindes)
- Trykflasker (skal på genbrugsstation)
- Spidse og skarpe genstande (skal på genbrugsstationen)
- Fyrværkeri og sprængstoffer (skal på genbrugsstationen)
- Selvantændelige klude (skal på genbrugsstationen)
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Papir blålåg containere i porte Njalsgade 2-4 og 20-22
Hvad sker der med det?
Papiret indsamles og sendes til papirfabrikker, hvor det bliver brugt til nye papirprodukter.

Ja tak til:

- aviser, ugeblade, magasiner, reklamer
- breve og konvolutter (også rudekuverter)
- brochurer
- fotokopier
- skrive og tegnepapir
TIP: papiret må gerne være hæftet med klips, men er ryggen limet, så skal det i storskrald/restaffald

Nej tak til:

- Karton og pap (skal i pap)
- Gavepapir eller andet coatet papir (skal i restaffald)
- Havregrynsposer, melposer og andre poser fra madvarer (skal i restaffald)
- Bøger (skal på genbrugshylden i storskrald/restaffald)
- Gavebånd og snor (skal i restaffald)
- Pizzabakker o.l. (skal i restaffald)
- Æggebakker (skal i pap)
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Plast
HÅRD & BLØD PLAST
Så ren skal plasten være
- Affaldet skal som udgangspunkt være så rent som muligt. Madrester udvikler hurtigt bakterier
og uhygiejniske forhold, og så kan affaldet ikke genanvendes, men må sendes til forbrænding.
- Emballager der har indeholdt mad, skal være drypfri for diverse lage og olie eller skrabet
rene.
- Skyl evt. i koldt vand eller det sidste hold opvaskevand. Hvis der bruges varmt vand og sæbe
kun til rengøring af emballagen, går miljøgevinsten ved at genbruge det tabt.
- Emballage der fx har indeholdt småkager og flødeboller kan blot rystes tom for krummer.
- Emballage fra rengøringsmidler og shampoo kan skylles en enkelt gang, da indholdet ikke
udgør et hygiejne problem.
Hvad sker der med det?
Laves til granulat på modtageanlægget og bliver brugt i nye plastikprodukter.

Ja tak til:

- Plastbakker fra kød, frugt og grønt
- Plastikspande og -bægre fra f.eks. yoghurt og is
- Plastikdunke og -flasker fra f.eks. vaskemidler, shampoo (skal dog være helt tømte, da det
kan indeholde kemikalier)
- Plastikdunke og -flasker fra f.eks. juice
- Legetøj f.eks. spande, skovle og vandpistoler
- Omslag og covers fra dvd og cd'er
- blød plast (plasticposer, emballage m.v.)
TIP: Som hovedregel, kasser ren plast - skyld evt. dine madrester m.v. ud med resten af dit
opvaskevand.
Der bruges enorme ressourcer på at rense plast inden genanvendelse hvis det er fyld med
madrester. Tænk også på at du ikke står og skyller dine ting under den rindende hane, så er
miljøet lige dårligt stillet!

Nej tak til:

- Flamingo (skal i restaffald, eller kæmpestykker i storskrald)
- Dunke, flaske og bøtter, der er mærket med orange faresymbol (skal i miljøskabet også
selvom de er "tomme")
- Gummi (uanset hvilken type - skal i restaffald eller storskrald)
- Margretheskåle og andet melanin (skal i restaffald eller storskrald)
- PVC f.eks. regntøj, gummistøvler, badedyr, badevinger og VVS-rør (skal til storskrald)
- Plast, der indeholder småelektronik (alt der skal sluttes strøm/batterier til)(enten elektronik
eller storskrald)
- Ringbind
- Tandbørster
- Toiletbørster
- VHS bånd
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Elektronik + Batterier
ELEKTRONIK orangelåg containere i port Egilsgade 9-11
Hvad sker der med det?
Det indsamlede elektronikaffald sendes til demonteringsanlæg, hvor det bliver skilt ad. En stor
del af det kasserede elektronikaffald kan genanvendes, især metallerne. De dele af affaldet,
der er farligt for miljøet, sorteres fra til specialbehandling. En del af det bliver genanvendt som
asfalt på vejene.

Ja tak til:

Alle genstande, der er forsynet med ledning og/eller drives af batterier eller solceller og kan
være i beholderen. Det kan være mindre køkkenmaskiner som fx stavblendere og mikrobølgeovne, mobiltelefoner, opladere, legetøj mv.

Nej tak til:

- termometre indeholdende kviksølv (skal i farligt affald)
- batterier (skal i batteriholderen)

BATTERIER batteriholdere i metal ved porte Njalsgade 2-4 og 20-22
Hvad sker der med dem?
Der er mange forskellige typer batterier, og de er ikke alle lige skadelige. Nogle af metallerne er
farlige for miljøet. Det er blandt andet bly, kadmium, kviksølv og litium. Det er svært for almindelige borgere at kende forskel på batterierne. Derfor skal de afleveres det samme sted, og så
bliver de sorteret. De fleste batterier kan genbruges, mens andre sendes til anlæg, der uskadeliggør de giftige væsker i batterierne.
Metallerne i batterierne kan industrien bruge igen. Det er let at skille de forskellige metaller i
batterierne fra hinanden. En simpel metode er at hælde batterierne i en stor beholder. Her
opvarmer man batterierne til 1.200 grader i 20 minutter. Ved at tilsætte forskellige kemiske
stoffer kan man sortere for eksempel zink, kadmium, mangan og jern fra.
Tidligere deponerede man mange af batterierne, men det er ikke længere tilladt.
Skal i batteriholderne, er batteriholderen fyldt, put dine batterier i en pose og læg dem ovenpå
miljøskabet.

Ja tak til:

- Alle former for mindre batterier, sidder batterierne i en elektronisk dims, forsøg at tage dem ud
først.

Nej tak til:

- Alt andet end batterier, da beholderen hurtigt fyldes
- Bilbatterier efterladt ved batteriholdere (skal i miljøskab eller genbrugsstationen)
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Storskrald port Egilsgade 9-11
Ja tak til:

- Defekte møbler
- Større ting, som vil fylde i almindeligt restaffald
- Trælægter (dog max 120 cm, ellers skal de saves)
- Større metaldele
- Hårde hvidevarer
- Juletræer og andre større stueplanter
TIP: Brug hylderne optimalt, lad så lidt som muligt stå i midtergangen, så cykler, ladvogne m.v.
kan komme let igennem.
Har du smadret en ramme med glas, pak venligst glasset ind og skriv på at det er glas, så
ingen skærer sig under håndtering af storskraldet.t

Nej tak til:

- Byggeaffald af enhver art (alt affald fra ombygninger af lejligheder skal du selv sørge for at
bortskaffe på genbrugsplads)
- Erhvervsaffald (alt affald du tager med hjem fra din arbejdsplads, skal du selv sørge for at
bortskaffe på genbrugsplads)
- Store papkasser (Dem skal du skære i stykker/slå sammen og placere i pap)
- Fyrværkeri
- Kemikalier og andet børn kan komme galt afsted med
- Dagrenovation med madrester og andre ulækre ting i, det tiltrækker rotter

10

11
Direkte genbrug port Egilsgade 9-11
Ja tak til:

- Alle mulige effekter som andre måske kunne bruge, ting som reelt kan bruges men du måske
blot ikke selv har brug for længere eller har fået ny og bedre
- Møbler
- Bøger
- Cd'er, Bånd, Lp'er
- Dvd, Blueray
- Legetøj
- Elektronik
- Nips
- Indretningsdims
TIP: Sæt tingene pænt op, det giver andre mere lyst til at genbruge det, og det er der ikke
noget flovt i.
Har du nogle større eller bedre effekter har det ofte vist sig at være en fordel at fremlyse dem
på Beboersiden på facebook, også hvis man står og mangler en dims kan man efterlyse en
sådan
Sætter du elektronik eller mekanik, sæt gerne en seddel på "virker" eller lign. mange gør det
allerede til glæde for mange
Har du meget tøj, så kan du også gå til Genbryggen med det. De ligger i Reykjavikgade
Nej tak til:
- Ting der ikke er funktionelle eller gået i stykker
- Revnet smadret glas, porcelæn osv. - sorter det i glas og restaffald istedet
- Beskidt eller hullet tøj
- Udslidte sko
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Bioaffald brune containere porte Njalsgade 2-4 og Njalsgade 20-22
BIOAFFALD
Alt bioaffald skal pakkes i de grønne bioaffaldsposer og slåes knude på
Det er meget vigtigt i forhold til at holde ejendommen fri af rotter at alt organisk pakkes godt
ind, og at affaldscontainerlågene på bioaffaldscontainere lukkes helt i.
Hvad sker der med det?
Hver 14. dag bliver de tømt, først køres det til Glostrup hvor det kvases og blandes med
træpille hvorefter der udskilles biogas til forbrænding. Herefter køres restaffaldet til anlæg på
Vestsjælland hvor det omdannes til kompost som kan sprædes på marker.

Ja tak til:

Madaffald, råt og tilberedt
Ris, pasta og morgenmadsprodukter
Kød, fisk, ben og knogler
Brød og kager
Frugt og grøntsager
Sovs og fedt
Pålæg
Æg og æggeskaller
Nødder og nøddeskaller
Kaffegrums og kaffefiltre
Teblade og tefiltre
Brugt køkkenrulle
Afskårne blomster
TIP: Da poserne er porøse, så undgå at proppe dem for meget.
Du kan få nye poser ved at henvende dig til kommunen, læs mere om bioaffald her:
http://www.kk.dk/artikel/spoergsmaal-og-svar-om-bioaffald
Almindelige plastikposer må IKKE bruges til bioaffaldet. Brug i stedet de udleverede poser, de
er lavet af majsstivelse og kan nedbrydes.
Er du i tvivl om dit affald er egnet som bioaffald, og kan du ikke finde svar, så er det sikreste
altid at smide det til almindeligt affald, dette genanvendes til fjernvarme, så det går ikke helt
tabt.

Nej tak til:

Jord
Dyrestrøelse (fx kattegrus og halm fra kaniner)
Madaffald i emballage
Potteplanter
Grene, træer, bark
Alt ikke organisk nedbrydeligt
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