
Sådan sorterer 
du dit affald i de 
nedgravede 
affaldscontainere



PLAST & METAL

GLAS

Tømt og uden rester

• Plastflasker, -bøtter og dunke 
• Plastindpakning fra         

madvarer
• Plastposer
• Konservesdåser
• Foliebakker
• øl- og sodavandsdåser   

(uden pant)
• Stanniol og sølvpapir

•  Glasflasker
•  Glas uden madrester
•  Drikkeglas 
•  Glasskår

Rent og tørt
PAPIR & PAP

• Rør fra toilet- og køkken-
ruller

• Gavepapir uden gavebånd
• Reklamer
• Aviser og ugeblade
• Æggebakker
• Æsker og emballage
• Pap
• Papir

Rest efter sortering
RESTAFFALD

• Madrester
• Kaffefiltre
• Pizzabakker
• Mælke- og juicekartoner
• Chips- og kaffeposer
• Flamingo
• Aske - koldt og i en pose

MINIELEKTRONIK 
• Mobiltelefoner
• Fjernbetjeninger   
• Ledninger
• Cykellygter
• Legetøj med batterier

BATTERIER



Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere en konkret ting? 
Du kan slå alt fra smørbakke og mælkekarton til spraydeodorant og 
vindruebakke op på aalborgforsyning.dk/sorteringsvejledning og se, 
hvordan du skal sortere det.
 
Sådan kommer du af med “stort affald”
Kan du ikke selv køre på genbrugspladsen med dit gamle køleskab, din 
ødelagte lænestol eller reol, har du mulighed for at gøre brug af vores 
Bestillerordning. Læs mere på aalborgforsyning.dk/bestillerordning 
eller download app’en ”Affaldsportal”, hvor du også kan bestille 
afhentning.

Stil ikke poser med affald ved siden af containeren
Pak dit affald i poser, der passer til indkastet på de nedgravede 
containere. Fritstående sække og poser med affald tiltrækker på kort 
tid måger og rotter, der spreder affaldet.  Bestil poser til restaffald på 
aalborgforsyning.dk/bestilposer

Sorter dit affald indenfor 
Vi ved, at det i mange lejligheder og mindre boliger kan være en 
udfordring at finde plads til at sortere affaldet indendørs. På nettet er 
der mange kreative ideer til, hvordan du kan finde plads til sortering, og 
flere firmaer har udviklet systemer, der kan passe ind forskellige steder 
– under køkkenvasken, i en skuffe mv.  

Kontakt os, hvis der er problemer 
Oplever du skader eller funktionssvigt, kan du kontakte os på 
telefonnummeret,  der står på containeren. Så løser vi hurtigst muligt 
problemet. 

OBS.
 
Containerne er sjældent overfyldte, men nogle gange skal affaldet have 
et lille skub for at ryge helt ned. Kontakt os, hvis ikke det virker. 
Husk også at du må benytte alle nedgravede containere i området.



TAK FORDI 
DU SORTERER 

DIT AFFALD!

Aalborg Forsyning 
Tlf. 9982 8299
www.aalborgforsyning.dk / aalborgforsyning


