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Indholdsfortegnelse

I Danmark skal vi genanvende 50% af alt 
vores affald i 2022. Derfor er mange kommu-
ner i gang med at gøre det lettere og mere 
effektivt for borgerne at sortere affald.  

Der er mange gode materialer i vores affald, 
som kan bruges igen. Derfor indfører vi en 
ny og nemmere affaldsordning i Slagelse 
Kommune.

Hvis du bor i etagebolig og deler beholdere, er 
det nye for dig, at du gerne må blande metal, 
glas og hård plast i den fælles beholder, som 
er mærket til dette affald.

Du må også blande papir og småt pap.
Mad og restaffald skal du sortere, som  
du plejer.

Har du storskrald eller haveaffald, kan du 
spørge din vicevært eller udlejer om,  
hvordan du kommer af med det.

De nye genbrugsbeholdere leveres i maj  
og juni.

Kom godt i gang med det samme!
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Glas er fx:
Glasflasker
Syltetøjsglas
Konservesglas
Drikkeglas
Medicin- og pilleglas

Metal er fx:
Øl- og sodavandsdåser
Konservesdåser
Metallåg
Alubakker
Kapsler

Hård plast er fx:
Plastflasker
Plastbøtter
Plastbakker
Plastdunke
Plastlegetøj (uden elektronik)
Plastlåg

Metal, glas 
og hård plast
Før du afleverer i genbrugsbeholderen,  
skal du:

• Skrue låg af
• Fjerne indholdet helt
• Eventuelt skylle i koldt vand

Affaldet afleveres løst i beholderen og  
uden pose.

Tjek slagelse.dk/affaldsabc

I tvivl?
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http://www.slagelse.dk/affaldsabc


Papir er fx:
Aviser
Ugeblade
Reklamer
Bøger
Breve
Printerpapir
Kuverter

Pap er fx:
Papemballage
Karton
Papkasser (i små stykker)
Bølgepap
Paprør

Papir og pap

Affaldet skal være rent og tørt og  
afleveres løst i beholderen uden pose.

Tjek slagelse.dk/affaldsabc

I tvivl?
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http://www.slagelse.dk/affaldsabc


Madaffald er fx:
Madrester (uden emballage)
Frugt og grøntsager
Kød, ben- og knoglerester
Brød, gryn og nødder
Ris og pasta
Æggeskaller
Køkkenrulle (fra brug i køkkenet)
Kaffegrums og filtre
Te og teposer
Afskårne blomster
Små potteplanter uden potte

Restaffald er fx:
Mælke- og juicekartoner
Pizzabakker
Bleer
Hygiejnebind
Cigaretskod
Kattegrus og hundehøm-høm’er
Beskidt mademballage

Madaffald 
og restaffald

Afleveres altid i pose – husk at binde 
knude på posen.

Du kan hente nye madaffaldsposer  
hos Borgerservice, på alle  
genbrugspladser i kommunen og i 
udvalgte dagligvarebutikker. Se  
adresserne på slagelse.dk/madaffald.

Tjek slagelse.dk/affaldsabc

I tvivl?
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http://www.slagelse.dk/madaffald
http://www.slagelse.dk/affaldsabc


Batterier, fx:
AA, AAA, C, D og E-batterier
Knapcellebatterier
Nikkel-cadmiumbatterier
Lithiumbatterier
Brunstensbatterier

Småt elektronik er fx:
Mobiltelefoner
El-tandbørster
Fjernbetjeninger
Barbermaskiner
Elektroniske ure
Opladere

Hvis der er batteribokse i dit 
boligområde, skal du aflevere 
batterierne der. 

Ellers kan du aflevere batterier  
i en klar maks. 4 liters pose og 
lægge dem på låget af en affalds-
beholder.

Småt elektronik afleveres i   
storskraldsordningen. Spørg evt. 
din vicevært eller udlejer.

Der findes mange løsninger, som gør det  
nemt at håndtere affald i køkkenet. Brug 
poser, kurve eller plastbokse til at forsortere 
affaldet. Eller se nogle af de smarte løsninger, 
som tilbydes i butikker, som handler  
med køkkenudstyr. 

Inspiration til indendørs sortering
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Teknik og Miljø
Affald og Genbrug
Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Tlf. 58 57 38 50
affaldsordning@slagelse.dk
www.slagelse.dk/affald2018

I tvivl om sortering?  
Tjek slagelse.dk/affaldsabc 

Du er også altid velkommen på genbrugspladsen.

Læs mere på 
www.slagelse.dk/affald2018
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