
 
Papir 

140 liter

   
Rest- og madaffald 

240 liter · 2 rum

   
Plast- og metalaffald 

240 liter · 2 rum

GUIDE TIL 
AFFALD OG 
SORTERING

HVORNÅR FÅR DU HENTET AFFALD? HVAD MED ALT DET ANDET?

 
Du kan fortsat aflevere sorteret glas  
i de glaskuber, der står rundt om i kommunen.

  

I 2018 henter vi haveaffald i april  
og storskrald i maj og september

Du kan også aflevere sorteret affald på Torkilstrup Genbrugsplads  
Åbent alle dage: kl. 9.00-17.00.

HUSK: Afleverer du sorteret affald i sække,  
skal det være i klare sække. 

Besøg også Genbrugsbutikken Gensalg:  
Fra den 9/8-2018 holder Gensalg åbent torsdag kl.10-15 ,  
fredag kl. 9-17, lørdag kl. 9-17 og søndag kl. 9-17. 

HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? 
Du kan bruge Selvbetjening på hjemmesiden, hvis du f.eks. skal:  
· Bestille en ny skraldespand 
· Se hvornår din skraldespand bliver tømt 
· Give besked om, at din skraldespand ikke er blevet tømt

Du kan også downloade  
appen Affaldsportal.  
Du finder den på Google Play og App Store.

Er din skraldespand ikke blevet tømt, kan du kontakte  
skraldemanden direkte: Tlf: 43 48 93 63 · Mail: lejre@mlarsen.dk

Du finder mere information på: lejre.dk/affald-og-genbrug.

På modsatte side finder du en sorteringsguide, som gør det nemt at sortere.  
Hæng den f.eks. op på køleskabet, så kan du hurtigt tjekke, hvis du kommer i tvivl. 

HVAD SKER DER MED DIT AFFALD?
Skraldemanden holder det sorterede affald adskilt i skraldebilens 
forskellige rum. Det sikrer, at affaldet ikke bliver blandet sammen. 
Én gang sorteret - altid sorteret.

Madaffald bliver kørt til et biogasanlæg, hvor det bliver til energi 
og gødning til markerne. Plast og metal bliver smeltet om til nye 
produkter og f.eks. kan 500  aluminiumsdåser blive til en ny cykel. 
Papir og karton kan indgå i nyt papir og karton eller blive til 
 æggebakker.

Mindre affald 
Samtidig med, at vi skal sortere mere, kan vi også gøre noget for  
at få mindre affald. Undgå f.eks. madspild ved at lade rester efter 
aftensmaden indgå i madpakken eller i en ret dagen efter.

Minimer papiraffald ved at afmelde på postnord.dk, hvis du ikke 
ønsker reklamer i postkassen.

Tømmes hver 14. dag 
Ugetømning i uge  
26 - 33

Tømmes  
hver 4. uge

Tømmes  
hver 4. uge

Gælder også for boliger med fælles skraldespand.
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HUSK at give dit sorterede  plast emballage, der har 
 indeholdt  madvarer, et hurtigt  skyl under den kolde hane

HUSK, at du kan aflevere karton sammen med papir.  
(Du må ikke aflevere pap sammen med papir.  
Pap har bølger indeni. Det har karton ikke.)

HUSK at give dit sorterede  metalemballage, der har 
 indeholdt  madvarer, et hurtigt  skyl under den kolde hane

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD
HUSK at bruge poser til madaffald.  
Skriv en mail til affaldoggenbrug@lejre.dk, 
hvis du har brug for flere

✓ Frugt, grøntsagsrester og buketter
✓ Kød, knogler og ben
✓ Fisk og skaldyr
✓ Skaller fra æg og nødder

✓ Brugt køkkenrulle,  kaffefiltre og teposer
✓ Pasta, nudler og ris
✓ Kage- og brødrester
✓ Ost og mælkeprodukter

MADAFFALD RESTAFFALD

✓ Bløde plastikposer
✓ Plastdunke, f.eks. shampooflasker
✓ Bakker fra kød, frugt og grønt
✓ Bobleplast

✓ Plasturtepotter
✓ Plastlåg
✓ Plastbægre (yougurt, creme fraiche)
✓ Husholdningsfilm

✓ Aviser og magasiner
✓ Reklamer
✓ Breve og kuverter (også med rude)
✓ Skrive- og tegnepapir

✓ Kartonæsker
✓ Rør fra køkkenrulle og toiletpapir
✓ Paperback bøger
✓ Æggebakker

PLAST

PAPIR SMÅT ELEKTRONIK BATTERIER

✓ Konservesdåser
✓ Øl- og sodavandsdåser
✓ Foliebakker og metallåg fra glas
✓ Staniol

✓ Fyrfadsholdere og kapsler
✓ Gryder og pander
✓ Bestik, sakse og køkkenknive
✓ Skruer og defekt værktøj

METAL

✓ Støvsugerposer
✓ Bleer, vat og bind
✓ Kattegrus
✓ Mælke- og juicekartoner

✓ Aske og grillkul
✓ Madpapir
✓ Stearinlys 
✓ Pizzabakker

✓ Mobiltelefoner og opladere
✓ Fjernbetjeninger og ledninger
✓ Eltandbørster og barbermaskiner
✓ Elektrisk køkkenudstyr, lamper og lygter

✓ Alle batterier fra husholdningen

Aflever småt elektronik og batterier i hver sin klare  
plastpose på max 4 liter på låget af papirskraldespanden.
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