Din guide

Klar, parat,
sortér
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Dit affald gør en
forskel
Din hjælp er vigtig. For at spare på naturens
ressourcer skal vi nemlig genanvende
endnu mere, og det kan vi kun, hvis du
bidrager ved at sortere dit affald.
Glas, hård plast og metal samt papir og
småt pap kan alt sammen genanvendes
og bruges i nye produkter. Jo mere vi
sorterer vores affald, jo bedre kan vi
bruge det igen. På den måde kan vi både
spare energi og slippe for at udvinde nye
råmaterialer.
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I denne folder kan
du læse om:

•
•
•

Hvordan du sorterer
Hvorfor det er vigtigt at sortere
Hvad der sker med dit affald,
når det er blevet hentet

Tak, fordi du sorterer!

Fire forskellige affaldstyper
I Aarhus kommune skal du sortere dit affald i fire forskellige typer. For at gøre
det nemt for dig at aflevere dit sorterede affald, har du beholdere ved dit hjem.
Hvilken slags beholder, du har, afhænger af, hvor du bor.

Glas, hård plast
og metal

Papir og småt pap

Restaffald

Batterier

Her afleverer du dit sorterede affald
Nedgravede beholdere

Kuber

Almindelige beholdere

Store beholdere
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Sådan sorterer du
Her kan du se, hvordan dit affald skal sorteres. Du kan også se, hvad der må og ikke
må komme i hver enkelt beholder.

Ingen
plastikposer
Tømt og
skrabet

Glas

Hård plast

Metal

+ JA

+ JA

+ JA

+ Glasflasker

+ Plastflasker

+ Drikkedåser

+ Syltetøjsglas

+ Plastbøtter

+ Konservesdåser

+ Konservesglas

+ Plastbakker

+ Metallåg

+ Glasskår

+ Plastdunke

+ Foliebakker

+ Drikkeglas

+ Plastlåg

+ Sølvpapir

÷ Nej

÷ Nej

÷ Keramik

÷ Plastikposer

÷ Spraydåser

÷ Porcelæn

÷ Plastfolier

÷ Batterier

÷ Elpærer

÷ Tuber

÷ Ildfast glas

÷ Flamingo
÷ Emballage fra
kemikalier og maling
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÷ Nej

Papir

Småt pap

+ JA

+ JA

+ Aviser

+ Papæsker

+ Ugeblade

+ Æggebakker

+ Reklamer

+ Paprør

+ Magasiner

+ Papbakker

+ Bøger

+ Papstykker

÷ Nej
÷ Beskidt og
vådt papir

÷ Nej
÷ Beskidte pizzabakker
÷ Pap fra take away

Ingen
plastikposer
Rent og
tørt

÷ Mælkekartoner
÷ Juicekartoner

Restaffald

Bind
knude på
posen

+ JA
+ Tuber

+ Juicekartoner

+ Chipsposer

+ Smørbakker

+ Kaffeposer

+ Husholdningsfilm

+ Pizzabakker

+ Hygiejneaffald

+ JA
+ Husholdningsbatterier
+ Knapcelle batterier

+ Mælkekartoner

+ Madaffald

Batterier

+ Genopladelige batterier

÷ Nej
÷ Bilbatterier
Se, hvor du kan aflevere batterier
på: kredslob.dk/batterier
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Hvordan er det
nu lige med …

Mælkekartoner og låg
Lågene – de skal af
Skru altid låget af syltetøjsglas, vinflasker
og andre glas, inden du putter begge
dele i beholderen til glas, hård plast og
metal. Låg og emballage er ofte lavet af
forskellige materialer og skal behandles
hver for sig.

Mælkekartoner er lavet af blandet
materiale (papir og plastfolie), som indtil
videre ikke kan skilles ad. Derfor er de
restaffald. Men mælkelågene er plast af
god kvalitet og skal i beholderen til glas,
hård plast og metal. Aflever dem løst og
ikke i en pose.

Tallerkener og krus
Keramik og porcelæn kan ikke omsmeltes
og kan derfor ikke genanvendes
sammen med glas. Faktisk kan en enkelt
knust kaffekop ødelægge et helt parti
glas. I stedet skal tallerkener og krus
afleveres på genbrugsstationen som
”Puds og stentøj”.

Er du i tvivl?
Så kan du altid slå affaldet op
i sorteringsguiden på
kredslob.dk/sorteringsguide
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Hvor rent skal det være?
Hvor ren skal f.eks. foliebakken eller
konservesdåsen være, før du sorterer
den?
Emballagen skal være skrabet og drypfri,
men du behøver ikke bruge vand for at
rengøre den.

Blød plast
Plastikposer, plastfolie og anden blød
plast må ikke ende i beholderen til glas,
hård plast og metal. Den bløde plast
vikler sig ind i sorteringsmaskinen
og det andet affald.
Ren blød plast kan afleveres på
genbrugsstationen. Beskidt eller fedtet
plast skal i restaffald.

Emballage fra kemikalier
Selvom de er lavet af hård plast, må
flasker, der har indeholdt kemikalier,
ikke afleveres i nogen af dine beholdere
derhjemme. De kan nemlig selvantænde,
når de trykkes sammen i skraldebilen.
Alle slags flasker med børnesikret låg
skal afleveres som farligt affald på
genbrugsstationen.

Pizzabakker
Pizzabakken er snasket og fedtet
indeni, og det ødelægger alt det
rene pap. Derfor skal pizzabakker
i restaffaldet.
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89 % af affaldet fra
genbrugsstationerne
bliver sendt
til genanvendelse

Velkommen til
Genbrugsstationerne
På de seks genbrugsstationer i Aarhus kommune kan du aflevere dit affald til miljørigtig behandling og genanvendelse. Har du brugte ting, andre kan få glæde af, kan
du aflevere dem i containerne til velgørenhed og REUSE.



Her finder du
genbrugstationerne
Ølstedvej 38
8200 Aarhus N

Eskelundvej 13
8260 Viby J

Lystrupvej 190
8240 Risskov

Birkegårdsvej 8
8361 Hasselager

Sintrupvej 57
8220 Brabrand

Holmskovvej 66
8340 Malling

Åbningstider:
Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17

Se her hvordan du skal sortere
dit affald på genbrugsstationen.
kredslob.dk/sorteringsguide

Lukket: 24., 25., 26. og 31. december
samt 1. januar.

Skiltene på genbrugsstationen
viser, hvor du skal aflevere dit
affald.

Mandag-fredag kl. 7-18
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Sådan skal du sortere

Bestil
afhentning



Få hentet
storskrald - gratis
Vi kommer og henter dit
storskrald, hvor du bor. Du skal blot
bestille afhentning i forvejen på
kredslob.dk/storskrald
Her kan du også se, hvilket
storskrald vi henter. Bor du et sted
med egen storskraldsordning, skal
du naturligvis bruge den.

For godt
til at smide ud?
		

Giv til genbrug

Ting, tøj og møbler, der er i så god
stand, at andre kan have glæde af det,
kan afleveres hos din lokale genbrugsbutik eller i en af de opstillede
tøjcontainere. Nogle organisationer
tilbyder også at hente hos dig.

		Tag på
reparationscafé
På reparationscaféerne tilbyder
frivillige ildsjæle at hjælpe dig med
at reparere dine defekte ting – og
hjælpen er helt gratis. Find din
nærmeste reparationscafé på nettet.

		

Aflever hos REUSE

Hos REUSE i Sydhavnen
(Jægergårdsgade 170, Aarhus C)
kan du aflevere ting og møbler, som
andre så kan hente helt gratis.
Åbningstider: Hver dag kl. 12-17.
Se mere på kredslob.dk/reuse
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93 aluminiumsdåser
kan blive til
en ny stegepande

Metal sorteres i jern og aluminium.
De rene metaltyper omsmeltes
til støbeplader, som bruges til at
fremstille nye produkter.

Vi tager os godt af dit affald
Hos Kredsløb gør vi os umage for at behandle dit affald, så flest materialer kan blive
brugt igen. På den måde kan vi nemlig sikre, at din sortering giver størst gevinst for
klimaet og for os alle sammen.

Dit hårde plast sorteres
flere gange og laves
til små plastkugler. De
bruges til at producere
f.eks. bænke, stole,
bøjler, tøj og kondisko.

Glas sorteres i mørkt og
lyst glas. Det bliver knust,
smeltet og brugt igen.
Det er vigtigt at
genanvende glas, for
det kræver syv gange så
meget energi at skabe nyt
glas af flodsand som at
genanvende glas.
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Dit glas bliver brugt
i produktionen
af nye flasker og
syltetøjsglas.

Batterier køres til et behandlingsanlæg,
hvor råstofferne jern, mangan og
tungmetaller udvindes, så de kan bruges
i nye produkter.

Restaffald køres til energiproduktions
anlægget i Lisbjerg, hvor det brændes og
bliver til fjernvarme og strøm.

gspapir]

[Genbru

Når skraldebilen har hentet dit papir og
pap, sorterer en maskine papir og pap i
hver sin bunke. Når du genanvender papir
og pap, er du med til at spare energi, vand,
kemikalier og cellulosefibre fra træ.

Dit papir og pap bliver
bl.a. til nyt papir,
aviser, kaffefiltre og
æggebakker.

Tak, fordi du sorterer!
Der er mange ressourcer og meget energi at spare ved at genanvende glas, hård plast
og metal samt papir og pap i stedet for at producere nyt fra bunden. På den måde
undgår vi at udvinde nye råstoffer fra naturen. Mange af dem er allerede begrænsede,
og vi skal passe på de ressourcer, vi har, ved at bruge dem flere gange.
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Placering
Dine affaldsbeholdere bør
stå sammen.
Se alle regler for placering af
beholdere på
kredslob.dk/adgangsvej

Til dig med
egne beholdere
De fleste villaer og rækkehuse har en beholder til restaffald og en todelt beholder
med et rum til glas, hård plast og metal og et andet rum til papir og småt pap. Du har
mulighed for at ændre på størrelse og antal på kredslob.dk/mitaffald

Batterier på låget
Saml brugte batterier i en klar plastikpose og bind knude på posen. Læg den
på låget af affaldsbeholderen, inden
beholderen tømmes, så tager skraldemanden posen med.

Få sms dagen før
vi henter dit affald
Tilmeld dig sms-service, så du
får besked, inden dine beholdere
bliver tømt: Tilmeld dig på
kredslob.dk/mitaffald
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Vokset ud af spanden?
Er du blevet så sej til at sortere, at du mangler
plads i din todelte beholder, kan du få den
ombyttet til to beholdere mod et gebyr.
Se mere på kredslob.dk/sebeholder

Få hentet ekstra restaffald
Fødselsdag, familiemiddag eller ferier kan give
mere restaffald. Du kan mod betaling få hentet
en eller flere sække næste gang, din beholder
bliver tømt.
Du skal blot bestille mindst to dage før, binde
knude på sækkene og stille dem ved siden af
beholderen til restaffald.
Se mere på kredslob.dk/ekstrarestaffald

Beholder til
haveaffald
Du kan aflevere haveaffald
på genbrugsstationen eller
bestille en ekstra beholder til
haveaffald, som bliver tømt
hver 4. uge.
Se mere på
kredslob.dk/haveaffald

Vask af beholder
Er din affaldsbeholder
snavset, kan vi hente
og vaske den mod
betaling.
Du kan bestille
beholdervask på
kredslob.dk/mitaffald
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Til dig der
deler beholdere
Der findes forskellige fællesløsninger til affald, og det
er din boligforening, ejerforening eller lignende, der
beslutter, hvordan affaldssorteringen er indrettet hos jer.
Beholderne er tydeligt mærket, så du kan se, hvad du
må komme i dem. Glas, hård plast og metal afleveres
i samme beholder. Papir og småt pap afleveres i en
anden beholder. Restaffald har sin egen beholder.
Spørg din vicevært eller varmemester, hvis du er i tvivl
om affaldssorteringen, der hvor du bor.

Batterier
– ja tak!
I nogle nedgravede
affaldsbeholdere,
som du kan se
herover, er der et
lille hul til batterier i
beholderen til glas,
metal og hård plast.
Andre steder er der
opsat en kurv eller
tønde til batterier.
Spørg evt. din
vicevært.

Plads til storskrald
Større boligområder kan have sorteringsgårde eller
-rum, hvor du kan aflevere andet affald. Det kan f.eks.
være elektronik, hårde hvidevarer og farligt affald.
Spørg din vicevært eller varmemester, om der er en
sorteringsgård, der hvor du bor.
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”Hvert år har vi cirka 1,4 millioner besøg på gen
brugsstationerne i Aarhus kommune.” – Ole Ficher,
medarbejder på Genbrugsstationen i Risskov

“Vi har et fedt
sted, hvor du
kan finde brugte
møbler og ting
gratis.”
– Rasmus Sand
Hansen,
medarbejder
på Reuse

”Mine kollegaer
og jeg tømmer
jeres affalds
beholdere
3,5 mio. gange
om året.”
– Henrik Gran,
skraldemand i
Aarhus Syd og
Aarhus Nord

”Hvis ikke du kan finde svar eller løse dit problem på
vores hjemmeside, kan du skrive eller ringe til os.”
– Marion Leonhard, Kundeservice

Du har 400 hjælpere
Kredsløb har ansvaret for den samlede håndtering af affald i Aarhus kommune. Det er
os, der sørger for, at dit og andre private kunders affald bliver behandlet miljømæssigt
forsvarligt, og at mest muligt bliver genbrugt eller genanvendt.
Vi leverer også klimavenlig fjernvarme til mere end 90 procent af indbyggerne i
Aarhus kommune. Som kunde hos Kredsløb er du med til at gøre en forskel for klimaet
og den grønne omstilling, når du sorterer.
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Det er smukt
at sortere
Du kommer bedst i gang med at sortere, hvis du gør det nemt for dig selv.
Heldigvis findes der mange sorteringsløsninger til dit hjem, som er både
praktiske og flotte, hvis du ikke har plads under køkkenvasken.

Affaldsspande på gulvet er gode til sortering.
Sæt klistermærker på eller mal et felt med
tavlelak, så du kan skrive på, hvilket affald, der
skal i hver spand.
Bor du småt, er det praktisk at hænge net
på knagerne i entreen eller på bagsiden af
en dør. Vælg én pose til papir og pap og én
pose til glas, hård plast og metal. Poserne
gør det samtidig nemt at tage affaldet med
ud ad døren, når du går.

4 tips til det gode
affaldssystem:
Har en beholder til hver slags
affald og er tydeligt inddelt
Har den rigtige størrelse.
Er placeret tæt på der hvor
du står med affaldet

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand,
Tlf. 77 88 10 10, kredslob.dk

Sorter Mer’ Aarhus
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Er let at fylde i og tømme.

Hæng skokasser op i entreen. Der er både
plads til sko og affaldssortering. Du kan
sætte en pose indeni, som gør det nemt at
tage affaldet med.

S

•
•

Februar 2022

En trækasse passer perfekt til at sortere affald. Sæt hjul under
og gør det nemt at gøre rent. Du kan også lægge et låg og
en pude på, så den kan bruges som siddeplads, når du tager
sko på.

Denne
folder
5041 0826
erLaserTryk.dk
trykt på
genbrugspapir

