PLAST
Ja tak
• Plastikemballage fra kød, grønt og frugt
(helt tømt for indhold)
• Plastiklåg
• Plastikbøtter
• Plastikflasker
• Plastikdunke
• Plastikposer
• Plastikspande
• Plastfolie
• Plastikbestik
• Husholdningsfilm
• Legetøj (ikke elektronisk legetøj og legetøj der indeholder PVC)
• Bobleplast
• DVD’er og CD’er. Både cd og omslaget skal i plastikbeholderen, men cd’en skal ud af
omslaget, inden du sorterer
Nej tak
• Video og kassettebånd
• Emballage fra frugt og kød af flamingolignende plastik
• Plastikemballage/flasker der er mærket med orange faresymboler
• Flamingo
• Medicinemballage
• Gummi
• Margretheskåle og andet melamin
• Stort plastik (større end 25 cm i diameter eller for stort til din beholder)
• PVC. Det er fx regntøj, gummistøvler, badedyr, badebolde, badevinger og VVS-rør. Tjek
for PVC-mærke
• Emballage fra Silikone, fugemasse og lignende
• Poser af majsstivelse / organiske poser
Hvorfor sortere plast
Ca. 5 % af verdens samlede olieforbrug går til at producere plast. Olie er dyrt at udvinde,
oliepriserne er høje og olieproduktion og forbrug er meget forurenende. Når du sorterer plast,
hjælper du med at spare på olien og skåne miljøet.
Sorteret plast kan smeltes om og genanvendes til nye plastikprodukter, som fx legetøj, spande, havemøbler eller lignende.
Har plasten fungeret som emballage for madvarer eller andet, er det vigtigt, at du tømmer
emballagen helt for madrester, inden du smider plastikken i affaldsbeholderen.
Inden du smider plastikemballagen i beholderen, skal du huske at tage lå-get/proppen af. Det
letter genanvendelsen og du sikrer dig, at beholderen er helt tom.
Er affaldet sammensat af flere forskellige materialer, skal det skilles ad og sorteres efterfølgende. Kan du ikke skille det ad, så sorter affaldet ud fra det materiale der er mest af. Fx skal
en spand med en mindre metalhank i beholderen til plast.
Magretheskåle (og andet melamin) og silikoneforme må ikke komme ned i pla-stikbeholderen,
da det indeholder stoffer, som ikke er godt for genanvendelsen.
Alt plast, der større end 25 cm i diameter eller som ikke kan være i beholderen, skal afleveres
på genbrugsstationen eller til storskrald.

