RESTAFFALD
Restaffald er det affald, som er tilovers, når det genanvendelige affald og det farlige affald er
sorteret fra. Restaffald er eksempelvis madaffald, bleer, dyrestrøelse og emballage, som er for
snavset til at blive genanvendt. Affaldet bliver kørt til forbrænding, hvor energien bliver udnyttet til
produktion af el og fjernvarme.

Sortering
✔ Ja tak til:
• Madaffald
•	Kartoner til mælk eller juice
•	Pizzabakker
• Snavset emballage
• Bleer
•	Sod og aske (emballeres)
•	Opfej (emballeres)
•	Husdyrgødning og bunddække m.m.
(fra fx kaniner og hamstere)

RESTAFFALD

Nej tak til:
•	Farligt affald (fx elsparepærer og batterier)
→ Miljøboksen, Miljøskabet, Genbrugsstationen
•	Affald, der kan genanvendes
→ B eholderne til genanvendeligt affald,
de offentlige kuber, Genbrugsstationen

Individuelle affaldsløsninger. Hver etageejendom har en affaldsløsning, som er tilpasset
ejendommens behov, og antallet af beholdere til restaffald varierer efter ejendommens størrelse.

Er en beholder overfyldt? Henvend dig til den affaldsansvarlige i jeres ejendom, hvis en beholder er
overfyldt, eller hvis du oplever andre uregelmæssigheder - og bed ham/hende om at kontakte os.
Så aftaler vi, hvordan problemet bliver løst.
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 ffald, som kan genanvendes, skal sorteres fra. Har jeres ejendom beholdere til genanvendeligt
A
affald, skal du lægge det frasorterede affald her. Ellers kan du benytte de offentlige kuber eller
Genbrugsstationen.
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GLAS

Genanvendelse

Sortering

Det indsamlede glas skal eftersorteres og behandles, før det kan blive til nyt glas.
Det kan foregå som vist nedenfor.

✔ Ja tak til:

Glas

•
•
•
•
•

1.

7.

Glasflasker
Syltetøjsglas
Konservesglas
Drikkeglas (ikke krystalglas)
Vinflasker

Nej tak til:
•	Keramik, porcelæn, stentøj, krystalglas,
ildfaste glas og fade
→ Miljøboksen, Genbrugsstationen
• Glasemballage fra kemikalier og elpærer
→ Miljøboksen, Miljøskabet, Genbrugsstationen
• Vinduesglas og spejle
→ Genbrugsstationen
• Pilleglas
→ Apoteket, Genbrugsstationen

GLAS

2.

6.

3.

5.

4.

1. I brug. Glasaffald er typisk flasker og glas fra konserves.
2.	
Affaldssortering. Låg fjernes, flasker og glas tømmes for indhold og lægges i beholderen til glas.
3.	
Indsamling og transport. Renovationsarbejderen tømmer beholderen og transporterer glasset til et sorteringsanlæg.
4.	
Rensning og sortering. Glasset renses for forurening som fx metal, plast, keramik, stentøj og porcelæn. Glasset opdeles efter
farve, da klart og farvet glas genanvendes hver for sig.
5.	
Omsmeltning. Glasskårene knuses og blandes med kalk, soda og forskellige hjælpestoffer og smeltes om til ny emballage.
6. Påfyldning. Det genanvendte klare glas bruges bl.a. som emballage til konserves.
7.	
Nye varer. Genanvendt glas kan bruges til vinflasker og syltetøjsglas, men også til fx glasuld til isolering.
Glasskår kan udgøre op mod 90% af nyt glas.

Glasset skal være tømt for væske, og rester skal være skrabet ud.
Mærkater på glasemballage må gerne blive siddende.
Har jeres ejendom ikke en beholder til glas, kan du aflevere glas i de offentlige kuber eller
på Genbrugsstationen.

Kilde: Miljøstyrelsen
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PAPIR

Genanvendelse

Sortering

Før dit papiraffald kan blive genanvendt til nye produkter, skal det igennem forskellige led, hvor det
eftersorteres og behandles.

✔ Ja tak til:

Papir

8.

1.

2.

•
•
•
•
•
•

Aviser
Reklamer
Magasiner og ugeblade
Tegneserier
Printerpapir
Kuverter og breve

Nej tak til:
•	Mælke- og juicekartoner, pizzabakker, gavepapir
og -bånd og urent papir
→ Restaffald
• Havregrynsposer, melposer o.l.
→ Restaffald
• Pap, karton og æggebakker
→ Beholderen til pap, Storskrald
• Bøger
→ Genbrugsstationen

PAPIR

3.

7.

6.
4.

5.

1. I brug. Papiraffald er fx aviser og reklamer.
2. Affaldssortering. Rent og tørt papir skal i beholderen til papir.
3. Indsamling og transport. Renovationsarbejderen tømmer beholderen og transporterer papiraffaldet til et sorteringsanlæg.
4. Sortering. Papiret sorteres manuelt og maskinelt efter kvalitet, bl.a. på en papirmølle.
5. Pulp. Papiret blandes med bl.a. varmt vand og hjælpestoffer for at lave pulp, som er en blød masse. Pulpen sigtes for at fjerne
urenheder.
6. Rensning. Pulpen renses mekanisk og kemisk for at fjerne limrester, clips, plast og tryksværte. Derefter bleges pulpen.
7. Produktion af nyt papir. Pulpen forarbejdes til nyt papir.
8. Nye varer. Genanvendt papir bruges bl.a. i skrive- og kopipapir, aviser og reklamer.
Papirfibre kan genbruges 6-7 gange. Jo bedre du sorterer, jo mere kan vi genanvende.

Papiraffald skal være rent og tørt, når du lægger det i beholderen. Der må gerne være clips i.
Har jeres ejendom ikke en beholder til papir, kan du aflevere papir i de offentlige kuber eller
på Genbrugsstationen.

Kilde: Miljøstyrelsen
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PLAST

Genanvendelse

Sortering

Der findes mange typer af plast. Dit plastaffald bliver derfor eftersorteret, før det kan blive brugt til at
fremstille nye produkter. Her er et forsimplet eksempel på, hvordan det kan foregå.

✔ Ja tak til:

Plast

1.
9.
2.

8.

3.

•	Plastemballage fra mad (tømt for
indhold)
• Plastlåg
• Plastflasker, -bøtter, -dunke, -spande
• Plastfolie/husholdningsfilm
• Plastposer
• Plastbestik
• Plastlegetøj (uden PVC og elektronik)
• Bobleplast

Nej tak til:
• Frostvare-, chips- og kaffeposer
→ Restaffald
• Flamingo og plastlignende flamingo fra madvarer
→ Restaffald
• Medicinemballage
→ Apoteket, Genbrugsstationen
• Plastemballage fra kemikalier
→ Miljøboksen, Miljøskabet, Genbrugsstationen
• PVC (fra fx regntøj og VVS-rør)
→ Genbrugsstationen
PLAST

7.
4.

6.

5.

1. I brug. Plastaffald er både poser, flasker og emballage.
2. Affaldssortering. Plast, som er tømt for indhold, skal i beholderen til plast.
3.	
Indsamling og transport. Renovationsarbejderen tømmer beholderen og transporterer plasten til et sorteringsanlæg.
4. Forsortering. Ved den første sortering fjernes bl.a. materiale, som ikke er plast.
5.	
Grovsortering. Plasten sorteres ved hjælp af en række processer, så de forskellige typer plast adskilles, lige som uønskede
materialer fjernes. Samtidig skæres plasten op i små stykker.
6.	
Finsortering. De små stykker plast sorteres endnu en gang for at sikre materialets renhed. Her bruges fx nærinfrarød
teknologi (NIR) og sortering i farver med brug af farvekamera.
7.	
Fremstilling af plastgranulat. De rene stykker plast findeles endnu en gang og bruges direkte eller opvarmes og formes til
plastgranulat.
8. Anvendelse i nye produkter. Plasten er nu klar til at blive brugt til produktion af nye produkter.
9.	
Nye varer. Genanvendt plast bruges bl.a. i plastflasker, affaldsposer, soveposefyld, fleecetrøjer, havemøbler, isolering og legetøj.
Plastikposer kan bestå af 33 procent genanvendt plast.

 lasten skal være tømt for væske, og rester skal være skrabet ud.
P
Poser fra chips, kaffe og frostvarer består af flere meget sammensatte materialer og kan derfor ikke
genanvendes som hverken plast eller metal.
Har jeres ejendom ikke en beholder til plast, kan du aflevere plast på Genbrugsstationen.

Kilde: Miljøstyrelsen
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METAL

Genanvendelse

Sortering

Metalaffald, fx aluminiumsdåser, har en høj værdi, når det genanvendes. Først skal det gennem en række
processer, der eksempelvis kan foregå som vist her.

✔ Ja tak til:

Metal

1.
9.
2.
8.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konservesdåser
Øl- og sodavandsdåser
Metallåg og kapsler
Metal fra fyrfadslys
Foliebakker
Mindre gryder og pander
Køkkenredskaber og bestik
Kaffekapsler
Stanniol/sølvpapir

Nej tak til:
• Frostvare-, chips- og kaffeposer
→ Restaffald
• Spraydåser
→ Miljøboksen, Miljøskabet, Genbrugsstationen
• Metal, der indeholder elektronik
→ Miljøboksen, Storskrald, Genbrugsstationen

3.
7.

METAL
4.

6.

5.

1. I brug. Aluminium er typisk dåser, foliebakker og stanniol.
2. Affaldssortering. Metal, som er tømt for indhold, skal i beholderen til metal.
3.	
Indsamling og transport. Renovationsarbejderen tømmer beholderen og transporterer metalaffaldet til et sorteringsanlæg,
hvor aluminium sorteres fra det øvrige metalaffald.
4. Findeling. Aluminiummet skæres op i små stykker.
5.	
Mekanisk sortering. Der benyttes forskellige metoder til at sortere andre materialer fra. Der kan indgå yderligere sortering
senere i processen.
6.	
Lakering fjernes. Evt. lakering kan fjernes ved at blæse 500 grader varm luft gennem aluminiumsstykkerne.
7.	
Omsmeltning. Aluminiummet smeltes om til støbebarrer eller plader, der er klar til brug i produktionen.
8. Anvendelse i nye produkter. Aluminiummet bliver til nye produkter på et støberi eller ved anden forarbejdning.
9.	
Nye varer. Genanvendt aluminium kan bl.a. bruges i øldåser, foliebakker, computerkabinetter, alufolie, bildele og byggematerialer.
Metaller hører til naturens ikke-fornybare ressourcer, og det er meget ressourcekrævende at udvinde eksempelvis aluminium.

Du skal tømme emballagen for væske og skrabe rester ud, før du smider den i beholderen.
Poser fra chips, kaffe og frostvarer består af flere meget sammensatte materialer og kan derfor ikke
genanvendes som hverken plast eller metal.
Har jeres ejendom ikke en beholder til metal, kan du aflevere metal på Genbrugsstationen.

Kilde: Miljøstyrelsen
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PAP

Genanvendelse

Sortering

Der er forskellige måder at genanvende pap på, og det kan eksempelvis foregå som i dette eksempel.

✔ Ja tak til:

Pap

•
•
•
•
•
•

1.
8.

2.

Papkasser
Bølgepap
Karton
Papemballage
Æggebakker
Rør fra køkkenrulle og toiletpapir

Nej tak til:
• Pizzabakker
→ Restaffald
• Mælke- og juicekartoner
→ Restaffald
• Snavset emballage
→ Restaffald
• Flamingo
→ Storskrald, Restaffald

3.

7.

6.
4.

PAP
5.

1. I brug. Pap er typisk emballage, æggebakker og rør fra toilet- eller køkkenruller.
2. Affaldssortering. Pap, som er rent og tørt, skal klappes sammen og i beholderen til pap eller afleveres krydsbundet
til storskrald.
3. Indsamling og transport. Renovationsarbejderen tømmer beholderen og transporterer pappet til et sorteringsanlæg.
4. Sortering. Pappet sorteres manuelt og mekanisk efter kvalitet, bl.a. på en papirmølle.
5. Pulp. Pappet blandes med bl.a. varmt vand og hjælpestoffer for at danne pulp, som er en blød masse. Pulpen sigtes for
at fjerne urenheder.
6. Rensning. Pulpen renses mekanisk og kemisk for at fjerne limrester, clips, plast og tryksværte. Derefter bleges pulpen.
7. Produktion af nyt pap. Pulpen forarbejdes til ny pap.
8. Nye varer. Genanvendt pap bruges i stort set alle typer af pap og karton, fx som emballagemateriale til cornflakes.
Et kg. pap kan blive til 32 nye æggebakker.

 ap skal være rent, tørt og klappet sammen, så det fylder mindst muligt. Har jeres ejendom ikke en
P
beholder til pap, kan det afleveres på Genbrugsstationen eller krydsbundet til storskrald.

Kilde: Miljøstyrelsen
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FARLIGT AFFALD

Miljøboksen

Miljøskabet

Har jeres ejendom en rød Miljøboks, kan du aflevere farligt affald og elektronik i den. Miljøboksen er typisk
placeret et centralt sted på ejendommen – fx i vaskekælderen eller ved siden af beholderne til affald.
Det er ejendommens affaldsansvarlige, som bestiller afhentning af boksen.

Har jeres ejendom et miljøskab, kan du aflevere dit farlige affald der. Den affaldsansvarlige i jeres ejendom har
nøglen til skabet, som skal være aflåst af sikkerhedsmæssige årsager.

✔ Ja tak til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterier
Elektronik (fx mobiltelefoner)
Legetøj, kort og sko med batterier og lys i
El- og energisparepærer
Gift til skadedyr/planter og gødning
Kemikalie	
og olierester (også tom emballage)
Malingrester
Rengøringsmidler
Spraydåser
Termometre
Keramik, stentøj, ildfaste glas/fade,
porcelæn og krystalglas
• Skår af porcelæn og keramik m.m.
(i gennemsigtig pose)
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Nej tak til:
• Medicinrester og -emballage, kanyler
→ Apoteket, Genbrugsstationen
• Selvantændelige klude og væsker
→G
 enbrugsstationen (gennemvædes med vand og

Nej tak til:
• Medicinrester og -emballage, kanyler
→ Apoteket, Genbrugsstationen
• Selvantændelige klude og væsker
→G
 enbrugsstationen (gennemvædes med vand
og lægges i glas med tætsluttende låg)

• Trykflasker
→ Genbrugsstationen
• Fyrværkeri og sprængstoffer
→ Genbrugsstationen (alm. fyrværkeri)
→ Politiet (ulovligt fyrværkeri)

lægges i glas med tætsluttende låg)

✔ Ja tak til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterier
El- og energisparepærer
Gift til skadedyr/planter og gødning
Kemikalie- og olierester (også tom emballage)
Malingrester
Rengøringsmidler
Spraydåser
Termometre

• Trykflasker
→ Genbrugsstationen
• Fyrværkeri og sprængstoffer
→ Genbrugsstationen (alm. fyrværkeri)
→ Politiet (ulovligt fyrværkeri)
• 	Keramik, stentøj, ildfaste glas/fade,
porcelæn og krystalglas
→ Genbrugsstationen
• Elektronik
→ Storskrald, Genbrugsstationen

FARLIGT
AFFALD
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GENTOFTE GENBRUGSSTATION

iGENBRUG

På Genbrugsstationen kan du aflevere over 40 forskellige typer affald i separate containere, så ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt. Omkring 90 procent af affaldet bliver genanvendt – og jo bedre affaldet
er sorteret, jo mere kan vi genanvende. Spørg derfor personalet på pladsen, hver gang du er i tvivl, så vi
undgår fejlsorteringer.

På Genbrugsstationen er der en bygning til ”direkte genbrug”, hvor du kan aflevere ting, som andre muligvis
kan få glæde af. Tingene vil så blive sat i stand og solgt videre fra genbrugsbutikken, iGenbrug, som er en
arbejdsplads for psykisk sårbare personer, som ellers har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

– genbrug hele vejen rundt

Pak bilen hjemmefra
Pladsen er bygget op som en cirkel med nedsænkede containere hele vejen rundt, så du let kan smide
affaldet ned i dem. Der er også en bygning til farligt affald og elektronik, en plads til haveaffald og et hus til
direkte genbrug. På pladsen findes desuden et pitstop, hvor du kan støvsuge bilen.
På www.gentofte.dk/affaldgenbrug kan du se et kort over pladsen, så du kan pakke bilen efter de
forskellige affaldstyper.

GENBRUGSSTATIONEN
Åbningstider
Mandag-fredag kl. 8-18
Lørdage, søndage og helligdage kl. 10-18
Lukket den 24., 25., 26. og 31. december
samt 1. januar.
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– hvis det er for godt til at smide ud

✔ iGenbrug siger ja tak til:
• Brugte møbler og indbo
•	Køkkenudstyr som porcelæn, glas, potter,
pander og keramik
• Lamper
• Billeder
• Legetøj
• Smykker
• Bøger, plader, CD’er, DVD´er
• Mindre køkkenmaskiner
• Værktøj

INDLEVERING PÅ GENBRUGSSTATIONEN
Bygningen til direkte genbrug
Adresse
Gentofte Genbrugsstation
Ørnegårdsvej 15
2820 Gentofte

Åbningstider
Mandag til fredag kl. 12-16
Weekender og helligdage kl. 12-17
Aflever kun brugte ting i åbningstiden.

iGenbrug siger nej tak til:
• Hårde hvidevarer som køleskabe, ovne og frysere
• Computere
• Gulvtæpper
• Tøj
• Cykler
•	Byggeaffald som havefliser, trælister, vinduer
og døre
•	Malerbøtter, olier, rengøringsmidler og andre
flydende midler

BUTIK
Stolpegårdsvej 24
2820 Gentofte
Åbningstider
Tirsdag og onsdag kl. 12-16
Torsdag kl. 12-18
Fredag kl. 10-14
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GENBRUGSSTATION

FÅ MERE AT VIDE OM AFFALD PÅ NETTET
På www.gentofte.dk/affaldgenbrug kan du få mere at vide om affald og genbrug.
Sortering af affald
I vores Affalds ABC kan du indtaste navnet på det affald, som du er i tvivl om, og få svar på,
hvordan det skal sorteres.
Hvornår får vi hentet storskrald og andet affald?
Gå ind under selvbetjening og affaldskalender og tast adressen på jeres ejendom. Så kan du se,
hvornår vi henter affald hos jer.
Sms- og mailservice
Tilmeld dig vores sms- og mailservice og modtag besked inden afhentning af affald.
Henvendelser ved uregelmæssigheder
Er en beholder overfyldt, eller oplever du andre uregelmæssigheder, så bed ejendommens
affaldsansvarlige om at kontakte os på mail eller telefon. Så aftaler vi, hvordan problemet løses.
Andre ønsker til jeres affaldsordning
Har I forslag til ændringer i jeres affaldsordning, fx et ønske om mere sortering, er ejendommens
affaldsansvarlige velkommen til at kontakte os. Så kan vi i fællesskab drøfte mulighederne.
Spørg os
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om affald og genbrug, er du altid velkommen til at kontakte os.

Affald og Genbrug
renovation@gentofte.dk
39 98 81 00

Etageejendomme 2016/17

Tak, fordi du sorterer.

