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Til dig, der bor i etagebolig Til dig, der bor i enfamiliebolig
Åbne stabelkasser med genbrugs-

symboler

Denne løsning er pladsbespa-

rende og produceres med tanke på 

genbrug. Kasserne har hank, som 

gør, at de er nemme at tage med til 

affaldsbeholderen når de skal tøm-

mes. (Billedet er hentet fra 

www.bushsystems.com)

Sorteringskurve 

Ved lidt plads til sortering er en løs-

ning med små kurve på væggen en 

god løsningsmulighed for sortering. 

Der er klæbet labels over kurvene, 

som viser, hvilket affald der skal i 

hvilken kurv. (Billedet er hentet fra: 

www.westoncole.blogspot.com)

Sortering i farvede poser med 

symboler

En let og simpel affaldssorterings-

løsning, der består af forskelligt 

farvede poser med symboler på.  

Løsningen er fleksibel og kan i prin-

cippet placeres i såvel køkken som 

entre mv. Kan evt. også hænges 

på væggen. (Billedet er hentet fra: 

www.dinsortering.dk)

Gulv og væg udnyttes til 

sortering

Sorteringsløsning for 

genanvendelige mate-

rialer i et større køkken. 

Symboler på væggen 

viser, hvor de enkelte 

fraktioner skal sorteres. 

Til højre er beholdere 

hængt op på væggen 

med på-klæbede 

symboler. 

Disse løsninger er ud over at være praktiske 

også æstetiske.  (Billedet er hentet fra

http://inredarnaihuset.se)

Inspiration til indendørs sorteringsløsninger kan du bl.a. 

finde på følgende sites:

www.dinsortering.dk, udviklet af I/S Vestforbrænding

www.pinterest.com/herlevgenbrug/sortering-indenfor

www.nulskrald.dk/inspiration/nulskraldernes-sortering-i-

hjemmet, udarbejdet af Herlev Kommune

Sortering af flasker og dåser i det 

lille køkken

Poser syet til affaldssortering, fordi 

en løsning med plasticposer ikke er 

pæn. Poserne ligger stadig inden 

i og er lige til at tage med, når 

affaldet skal afleveres (uden plastic-

pose).  Poserne kan evt. sys, så de 

er ruminddelt til fraktioner, som hus-

standen har meget lidt af. (Billedet 

er hentet fra www.dinsortering.dk)

Sortering i skoskab

Et ”skoskab”, som ikke fylder meget 

er hængt op i entreen og benyttes 

til affaldssortering. (Billedet er hen-

tet fra sitet www.dinsortering.dk)
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Øget genanvendelse
Vi skal inden for de næste 10 år genanvende mere end 

dobbelt så meget husholdningsaffald, som vi genanvender 

nu. Det betyder bl.a., at vi skal være bedre til at udnytte res-

sourcerne i affaldet ved at genanvende det.

Når genanvendelsen skal øges, betyder det, at vi skal sor-

tere affaldet yderligere. Sortering af affald foregår forskelligt 

fra kommune til kommune. Derfor er det vigtigt, at du læser 

din kommunes sorteringsvejledning, som du typisk kan 

finde på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til 

kommunen.

Der er forskel på, hvilken indendørs affaldsløsning der 

passer til dig, der bor i etagebolig, eller til dig, der bor i 

villa, rækkehus mv. I denne folder finder du ideer til begge 

boligformer.

Indendørs affaldssortering - hvordan?
Nogle vigtige principper for en god og nem indendørs af-

faldsløsning er:

•	 Affaldsbeholdere placeres i nærheden af, hvor affaldet 

dannes. Det meste affald opstår i køkkenet, men det 

kan også opstå i badeværelset, vaskerummet og hjem-

mekontoret.

•	 Brug af labels, mærkater eller billeder, så det tydeligt 

fremgår, hvilket affald der skal lægges i hvilken behol-

der - f.eks. ved sortering af forskellige emballagetyper 

som metal, plast, glas og papir. På affald.dk kan forskel-

lige labels, mærkater etc. downloades, eller du kan lave 

dine egne.

•	 Benyt letvægtsbeholdere, som er hensigtsmæssige 

ved løft og tømning af beholderen.

•	 Foringspose til din affaldsbeholder. Overvej foring af 

din beholder med en pose, som nemt kan tages med 

til den udendørs affaldsbeholder.

Særligt om organisk affald
For organisk affald/bioaffald vil de indendørs løsninger ofte 

være de samme uanset din boligform. I køkkenet vil der 

typisk være mulighed for at hænge en beholder til restaf-

fald og evt. organisk/bioaffald på indersiden af køkkenlågen 

under vasken. Mange kommuner, der har ordning for ud-

sortering af organisk affald, udleverer ofte en køkkenspand/

plastboks til bioaffald inkl. foringsposer til borgerne. Flere 

køkkenfirmaer fremstiller desuden skuffeelementer med 

sorteringsbokse til både rest-, organisk og genanvendeligt 

affald.

Det kan være en udfordring for dig, der bor i en mindre bo-

lig at inddrage både køkkkenskabe og -skuffer til affaldssor-

tering. Derfor kan det være hensigtsmæssigt kun at sortere 

rest- og bioaffald i skabe og skuffer - og så benytte nogle af 

de andre sorteringsforslag, der fremgår af denne folder til 

det øvrige affald, f.eks. emballage.
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Til dig, der bor i etagebolig
Udfordringen ved sortering i flere affaldsfraktioner i etagebo-

liger er ofte pladsmangel. Det kan være svært at få plads til 

flere skraldespande og lignende. Derfor er det en god idé at 

tænke i løsninger, der er pladsbesparende, f.eks.:

•	 Udnyt vægge til ophæng af beholdere, poser mv. til 

affaldssortering.

•	 Anvend kasser/beholdere, som kan stables.

Når du ikke har så god mulighed for at gemme din sorte-

ringsløsning i skuffer, skabe, bryggers mv., er det en god 

idé at tænke i æstetiske løsninger; en smuk kurv, pose, 

hvide eller kulørte kasser mv., da du ellers hurtigt kan blive 

træt af at se på din sorteringsløsning. Kurve og poser 

kan hænges på væggen, og kasser kan stables. Hermed 

undgår du at optage for meget gulvplads.

Afhængig af plads kan du vælge at sammeblande mate-

rialerne indendørs og vente med at sortere i de udendørs-

beholdere.

Til dig, der bor i villa, rækkehus mv.
I villaer, rækkehuse mv. er der typisk mere plads end i eta-

geboliger samt mere udenomsplads i form af f.eks. udhus, 

skur, garage mv. Derfor har du mere fleksible løsnings- og 

opbevaringsmuligheder for affaldssortering. De ovenfor 

nævnte principper for sortering i etagebolig kan naturlig-

vis også benyttes.

Hvis din kommune har husstandsindsamling af genan-

vendelige materialer i fast beholder ved husstanden, vil 

det være hensigtsmæssigt at opsamle materialerne i 

kasser, bokse, poser mv. indendørs og herefter smide dem 

i den rette beholder.  Materialerne kan evt. opsamles sam-

menblandet indendørs og sorteres i de rette affaldsbehol-

dere, når du skal af med affaldet. 

Hvis materialerne indsamles i forbindelse med storskrald, 

eller de skal på genbrugspladsen, kan det være hensigts-

mæssigt at have en større beholder i udhus, skur eller 

lignende, som materialerne kan opbevares i indtil afleve-

ring. Husk, at ved aflevering på genbrugspladsen skal der 

benyttes en klar plastpose.


