
Find piktogrammerne hos danskaffaldsforening.dk 
Pantpiktogrammet kan fås hos Dansk Retursystem

Lad os hjælpe dig med din affaldssortering. Se, hvad der skal  
i de forskellige affaldsbeholdere med hjælp fra piktogrammerne.

A F FA L D S S O R T E R I N G  
PÅ  A R B E J D S P L A D S E N

Hvis du er i tvivl, så kom det i restaffald. På den måde holder vi fraktionerne rene!

PLAST / MAD- & DRIKKEK ARTONER
Hård og blød plastemballage, plastbestik, plastdunke (tømte og uden låg) og låg fra 
plastdunke. Plastposer. Emballage fra håndsprit (tømt, skyllet og uden låg). Mad- og 
drikkekartoner, der har indeholdt fødevarer, så som mælk, juice, flåede tomater mv.

Tøm og skrab emballage – vask gerne.

MADAFFALD
Madrester. Skræller og afskær.  
Kaffegrums, kaffefiltre og tebreve.  
Krydderurter uden potter / afbanket for 
jord.

Husk at binde knude på posen.

GLAS
Glasskår fra vin- og drikkeglas / kander.  
Glas uden låg. Glasflasker uden pant.

Tøm og skrab glasset – vask gerne.

PAPIR
Kopipapir. Reklamer, aviser og blade.  
Rudekuverter.

Skal være rent og tørt. Der må  
gerne sidde klips, tape og lidt  
plastik på papiret.

PAP
Pap (f.eks. bølgepap eller karton).  
Papemballage uden fødevarerester.  
Rør fra køkkenrulle og toiletrulle.

Skal være rent og tørt. Tape eller  
klistermærker må gerne sidde på.

FARLIGT AFFALD
Kemikalier, maling og gift. Lavenergipærer, 
lysstofrør og printerpatroner. 

Brug din virksomheds miljøstation. 

PANT
Alle typer emballage med pant.

Tøm og vask gerne.  
Hvis I ikke selv vil pante, kan I få Dansk 
Retur system til at hente.

RESTAFFALD
Snavset papir (f.eks. servietter og køkken-
rulle). Engangsemballage (f.eks. papkrus). 
Pap med madrester (f.eks. pizzabakker). 
Kaffeposer med laminering. Madpapir. 
Plastemballage med store mængder ma-
daffald (f.eks. en fuld drikkeyoghurt).

Alt det affald, som du ikke kan sortere i 
de andre affaldstyper.

METAL
Sølvpapir. Alubakker. Konservesdåser. 
Dåser uden pant. Andre mindre jern- og 
metalemner.

Tøm og skrab emballage – vask gerne. 
Hvis der sidder mindre dele af plast eller 
andet på metallet, må det gerne komme 
med.


