Sorteringsguide
naestved-affald.dk

Sammen ta’r vi skraldet
– og gi’r det videre
Når du sorterer, er det muligt at udnytte de værdifulde ressourcer,
der er i affaldet. Skraldemanden kører dit sorterede affald til
genanvendelse i skraldebiler med to rum, så det bliver holdt adskilt.
Sammen gør I dermed en forskel for miljøet.
Kom godt i gang med at sortere
Med den nye affaldsordning bliver det nemmere at sortere affald tæt
på din bolig. For at hjælpe dig godt i gang, får du sorteringsguiden her.
Slå op i den, når du kommer i tvivl om, hvordan du skal sortere.
Finder du ikke svar på det, du søger, er der mere information på
www.gidetvidere.dk. Vi opdaterer løbende siden med nyheder omkring
affald og sortering. Du kan også skrive til os på affald@naestved.dk
eller ringe på tlf. 5588 6180.

Hvor rent skal det være?
Måske kommer du i tvivl om, hvor rent glas, metal og plast skal være.
Reglen er, at det kan være nødvendigt at skylle det lidt men undgå
at bruge en masse vand. Brug f.eks. opvaskevandet, når du er færdig
med at vaske op.
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Madaffald

JA, TAK TIL:

NEJ, TAK TIL:

• Tilberedt og ikke tilberedt mad
• Kartoffel- og gulerodsskræller
• Grøntsager og frugt
• Knogler og ben fra kød
• Fjerkræ og fisk
• Skaller fra æg og nødder
•	Afskårne blomster og blomsterløg
• Brugt køkkenrulle
• Kaffefiltre og teposer

• Haveaffald
• Bleer
• Kattegrus
•	Emballage fra madvarer – også
selvom, der er madrester i

Bleer og indpakket kattegrus skal i restaffald. Sorteret emballage skal
i beholderen, der har et rum til hård plast, glas og metal. Haveaffald
skal på genbrugspladsen. Du kan også tilmelde dig vores indsamling af
haveaffald, så får du hentet haveaffaldet ved din bolig.
Slå knude på posen
Madaffald skal i plastikposer. Sørg for ikke at overfylde posen og slå en
knude på den. Smid posen ud forsigtigt, så der ikke går hul på den og
væsker og rester løber ud. Så kan du undgå lugtgener, fluer og maddiker i din beholder. Sæt gerne skraldespanden i skyggen.

Hvad bliver madaffaldet til?					
Når du sorterer madaffald, bliver det bliver til kompost til landbruget
og biogas til energiproduktion.
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JA, TAK TIL:

NEJ, TAK TIL:

• Mælke- og juicekartoner
• Pizzabakker
• Emballage med madrester
• Fedtet og snavset papir og pap
• Bleer
• Støvsugerposer
• Kattegrus og hundeposer
•	Dyrestrøelse fra f.eks. kaniner
og marsvin
•	Aske og grillkul (skal være
afkølet og i lukkede poser)

• Madaffald
•	Genanvendelige materialer som
f.eks. glas, metal, hård plast,
pap eller papir
• Farligt affald
• Elektronik og batterier

Husk at pakke dit restaffald i poser og bind knude på posen.

Hvad bliver restaffaldet til?					
Når du sorterer dit affald, kan meget blive genanvendt – men ikke det
hele. Restaffald er det affald, vi endnu ikke kan genanvende og som derfor
bliver brændt og efterfølgende omdannet til varme.
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Madaffald

Restaffald

Restaffald

Hård plast

JA, TAK TIL:

NEJ, TAK TIL:

•
•
•
•
•

•	Flamingo og PVC (gummistøvler,
regntøj, badedyr)
• Byggeaffald (f.eks. div. rør)
•	Blød plast (f.eks. indkøbsposer,
bobleplast, klare og
farvede sække)

Emballage fra mad
Låg
Dunke
Beholdere
Plastflasker

Man kan ikke genbruge plastemballage mærket med et dødningehoved.
Det kan være sundhedsskadeligt og årsag til brand. Aflever det altid som
farligt affald på genbrugspladsen – uanset om emballagen er tom eller ej.

Sorteret plast skal ikke i poser. Den hårde plast skal være tømt og skyllet
for at kunne blive genbrugt. Husk at tage lågene af.
Flamingo skal i til restaffald, storskrald eller på genbrugspladsen.
PVC og byggeaffald skal på genbrugspladsen. Blød plast skal til restaffald,
storskrald eller på genbrugspladsen.

Hvad bliver plastaffaldet til?					
Plast er lavet af olie. Når du sorterer plast, bliver det smeltet om til
nye plastprodukter som f.eks. havemøbler, fleecetrøjer og bamsefyld.
På den måde sparer vi både olie og energi til produktion.
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Papir/småt pap

NEJ, TAK TIL:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aviser
Ugeblade/Magasiner
Breve
Kontorpapir
Kuverter
Reklamer
Emballagepap
Bølgepap
Bøger
Æsker (pap og karton)

Mælkekartoner
Juicekartoner
Pizzabakker
Plastindpakning fra
reklamer og magasiner

Sorteret papir skal være rent og tørt og ikke i poser. 			
Mælke- og juicekartoner samt pizzabakker skal til restaffald.
Plastindpakningen skal til restaffald, til storskrald eller på genbrugspladsen.

Hvad bliver papir- og papaffaldet til?					
Når du sorterer papir- og papaffald, kan det blive til nyt papir og pap.
Dermed sparer vi både energi og kemikalier – og undgår at fælde træer.
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Hård plast

Papir/småt pap

JA, TAK TIL:

Metal

JA, TAK TIL:

NEJ, TAK TIL:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Konservesdåser
Øl- og sodavandsdåser
Foliebakker
Metallåg
Kapsler
Fyrfadslysholdere
Pander og gryder

Spraydåser
Trykflasker

Sorteret metal skal ikke i poser. Det skal være tømt og skyllet for
at kunne blive genbrugt.

Stort metal, som ikke kan være i beholderen, skal til storskrald eller
på genbrugspladsen. Spraydåser og trykflasker skal til farligt affald
på genbrugspladsen.

Hvad bliver metalaffaldet til?					
Det kræver både energi og råstoffer at udvinde metal fra naturen.
Når du sorterer metal, bliver det smeltet om, så brugte leverpostejsbakker
f.eks. kan blive til metal til en ny cykel.
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Glas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Glasflasker
Vinflasker
Emballageglas
Konservesglas
Syltetøjsglas
Drikkeglas (Ikke krystalglas)

Keramik
Porcelæn
Spejle
Vinduesglas
Krystalglas
Stentøj (f.eks. ildfaste fade)
skal på genbrugspladsen

Sorteret glas skal ikke i poser. Glasset skal være tømt og skyllet for at
kunne blive genbrugt. Husk at tage låget af. Ildfaste fade og glas samt
krystalglas må ikke komme i beholderen. Aflever dem samme sted
som porcelæn på genbrugspladsen.

Hvad bliver glasaffaldet til?					
Når du sorterer glas, bliver det smeltet om til nyt glas. På den måde sparer
vi både den energi, det koster at producere nyt glas og råstoffer i form af
sand, som glas er produceret af.
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Metal

NEJ, TAK TIL:

Glas

JA, TAK TIL:

NYT!

Storskrald

Husk at
tilmelde
storskrald

JA, TAK TIL:

NEJ, TAK TIL:

•	Stort pap (bundtet og
håndterbart)
•	Tæpper (skal skæres op og
maks. være 1x1 meter)
• Elektronik / Hårde hvidevarer
•	Jern og metal (f.eks. cykler,
barnevogne, stort indbo)
• Møbler
• Keramik og porcelæn
• Paller
• Blød plast
• Tekstiler
• Flamingo

•
•
•
•

Farligt affald
Byggeaffald
Sanitet
Dæk

Hver affaldstype skal stå tydeligt adskilt. Du skal bundte mindre dele med
holdbart snor eller lægge det i klare plastsække. Husk at sætte en seddel
med “Storskrald” på genstande, hvor skraldemanden kan komme i tvivl
f.eks. på cykler og barnevogne.
Nyt: Husk at bestille afhentning			
Som borger i Næstved Kommune er du automatisk tilmeldt
storskrald. Som noget nyt skal du fra 1. oktober 2018 bestille, hvis
du vil have hentet storskrald i de uger, hvor skraldebilen kommer
i dit område. Du har mulighed for at få hentet storskrald hver 14.
dag med tilmelding. Læs mere og bestil afhentning af storskrald på
naestved-affald.dk under Min side.
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OBS!

Haveaffald

Haveaffald
er en tilvalgsordning

JA, TAK TIL:

NEJ, TAK TIL:

•
•
•
•

•

Blade
Grene
Græs
Planter

Trærødder og stød

Du skal bundte haveaffaldet, lægge det i papirsække eller i en beholder/
container. Du kan aflevere 6 enheder per gang. 1 enhed svarer til 1 bundt,
1 sæk eller ca. 100 liter i beholder/container. Bundter må højst være
1 meter lange. Grene må højst være 10 cm tykke.

Du skal i stedet aflevere rødder og stød på genbrugspladsen.

Du kan tilmelde dig vores haveaffaldsordning på
www.naestved-affald.dk under ‘Min side’ eller ved at henvende
dig til Team Byg, Miljø og Affald på tlf. 5588 6180 eller
affald@naestved.dk.
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Storskrald

Haveaffald

Tilmeld dig her						

Batterier og småt elektronik
– på låget
NEJ, TAK TIL:

JA, TAK TIL:

• Bilbatterier
Batterier:
•	Elektronik, der ikke kan være i
• Almindelige 				
en 4 liter plastikpose
husholdningsbatterier
•	Legetøj med indbyggede batterier • Kemikalier
					 • Elpærer
•	Lysstofrør og andet farligt affald
Småt elektronik:
•	
Mobiltelefoner & trådløse
telefoner
• Opladere & kabler
• Fjernbetjeninger & GPS’er
• El-tandbørster & barbermaskiner
•	Elektronisk legetøj &
MP3-afspillere
•	Lommekameraer &
computermus
• Elektronisk køkkengrej
Husk at komme batterier og elektronik i en klar 4 liters plastpose med
knude. Læg posen på låget til beholderen med papir/småt pap og
metal/glas/hård plast. Du må kun lægge én pose pr. afhentning.
				
Stort elektronik skal til storskrald eller på genbrugspladsen.
Bilbatterier, kemikalier, elpærer og farligt affald på genbrugspladsen.
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Batterier og

småt elektronik
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Genbrugspladsen
Når du bor i Næstved Kommune, kan du frit bruge alle AffaldPlusgenbrugspladser – også dem, der ikke ligger i Næstved Kommune.
På genbrugspladsen kan du aflevere mere end 40 forskellige typer
affald – de skal blot være sorteret.
Klik ind på affaldplus.dk/genbrugspladser, hvis du er i tvivl om,
hvad du må aflevere.
Vær opmærksom på, at din bil og eventuelt trailer tilsammen
må veje max 3.500 kg, når du afleverer affald på genbrugspladsen.
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Sorter hjemmefra
Sorterer du dit affald hjemmefra, bliver det nemt at aflevere på
genbrugspladsen. Skilte og personalet viser, hvor du skal aflevere
de forskellige typer affald.
Du kan dog ikke aflevere mad- og restaffald på genbrugspladsen.
Klare sække, klar til at aflevere
Afleverer du dit sorterede affald i sække, skal det altid være i klare sække.
På den måde bliver det nemt for personalet at guide dig til, hvor du skal
aflevere dit sorterede affald.
						
Haveaffald skal også i klare plastsække, som du
skal tømme på pladsen til haveaffald.
		

Min side – selvbetjening
På naestved-affald.dk kan du finde mere information og tilmelde
dig vores selvbetjeningsløsninger. Her kan du se, hvornår vi henter
affald hos dig, fortælle os, hvis du ikke har fået hentet affald. Du kan
også bestille afhentning af storskrald, tilmelde dig ordningen med
haveaffald, og tilmelde dig sms-service, hvis du f.eks. vil have en sms
dagen før, vi henter dit affald.
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Center for Plan og Miljø
Team Byg, Miljø og Affald
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Tlf.: 5588 6180
Mail: affald@naestved.dk
naestved-affald.dk

