SORTERING
AFFALD OG GENBRUG
GENBRUG

SÆRBEHANDLING

HÅRD PLAST
+ Plast fra sæbe, shampoo, rengøring
+ Skyllet plast fra drikkevarer, madvarer, take-away

FARLIGT AFFALD
+ Maling, spraydåser, kemikalier, gift
+ Alle slags lyspærer, lysstofrør, batterier

PAPIR
+ Aviser, ugeblade, reklamer, magasiner
+ Bøger, telefonbøger, rudekuverter, gavepapir

Stil på aftalt sted eller aflever på genbrugsstationen.
Se mere på www.frederiksberg.dk/farligt

PAP
+ Papkasser, bølgepap, æsker
+ Ren og tør karton fra madvarer

STORSKRALD
STORT BRÆNDBART
+ Møbler, senge, gulvtæpper
+ Brædder, plader

METAL
+ Alu-bakker, dåser, alu-kapsler, fyrfadslys
+ Værktøj, bestik, søm, skruer, potter, pander

STORT JERN OG METAL
+ Cykler, barnevogne, klapvogne
+ Tørrestativ, strygebræt

GLAS
+ Glas fra fødevarer – skyllede, gerne med låg
+ Glasﬂasker fra drikkevarer og madvarer

Storskrald

PVC
+ Elektrikerrør, haveslange, badedyr

ELEKTRONIK
+ It, pc'er, telefoner, tablets, spillekonsoller
+ Lamper, lygter, ledninger, kabler

IMPRÆGNERET TRÆ
+ Udendørs træ, træbænke
Aflever genbrug i genbrugsbeholdere, hvor du bor, i containere på
vejen eller på genbrugsstationen. Elektronik er også storskrald.
9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg. Tak for hjælpen!

RESTAFFALD

Brug altid en pose til affaldet, og bind knude på posen.
Har du skraldesug i gården, så brug max 15 liter skraldeposer.
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+ Køkkenaffald, hygiejneaffald, dyrehømhøm
+ Aske fra grill og brændeovn, dyrestrøelse

Stil storskrald sorteret, oprejst uden at stable det.

SELVBETJENING OG INFORMATION
www.frederiksberg.dk/affald
Scan koden og se mere om
affald og genbrug på Frederiksberg.

SORTERING
TIPS OG TRICKS
BIND KNUDE PÅ POSEN
Skraldemanden vender affaldsbeholderen
på hovedet ude ved skraldebilen og ryster
affaldet ud.
Brug en pose til affald der støver,
fx støvsugerposen, opfej, aske,
kul, dyrestrøelse.
Ellers får skraldemanden
det hele op i hovedet.
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Tøm og skyl, hvis der er r ester
i hård plast til genbrug
• Hård plast skal skylles, hvis der er rester i.
• Yoghurt, marmelade og sennep skal nogle gange skylles en e kstra gang.
• Emballager til restaffald skal ikke skylles, men husk en a ffaldspose og
bind knude på.

Kend din

PLAST

Bispeengen Genbrugsstation
Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg
Hverdage 10-18, Weekend 10-17

SKUMPLAST
kan let knækkes og
består af en masse små
plastkugler. Skumplast
er restaffald.

HÅRD PLAST
er stift og beholder
sin form. Hård
plast skal i
beholderen til
genbrug.
BLØD PLAST
krøller som avispapir, og man kan
let binde knude på plasten. Blød
plast er restaffald. Store mængder
fra fx møbler kan afleveres til
genbrug på genbrugsstationen.

Pap er ikke bare pap, når det
skal genbruges. Der er nemlig helte og skurke som i en
klassisk spaghettiwestern.

Det gode, det onde
og det grusomme pap
z
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kaffe

Det gode pap

Det onde pap

Det grusomme pap

Pap som æske uden om
anden indpakning er godt
pap, som skal til genbrug.

Pap gennemblødt af olier
eller madrester er "ondt"
pap, som er r estaffald.

Pap belagt med plast eller alufolie,
så pappet kan indeholde væsker er
"grusomt" pap, som altid er restaffald.

