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Sorteringsguide

Sådan er 
du med

Til dig med egne beholdere
Du har fået to nye beholdere, der er lavet af genbrugsplast. 
De er begge opdelt med to rum. Skillevæggen i hver 
beholder passer til renovationsbilen, der også har to rum. 
På den måde bliver dit sorterede affald holdt adskilt. 
Hvis du ikke er tilmeldt afhentning på grund, skal du 
køre beholderen ud til skel. Husk at stille beholderne med 
håndtagene ud mod skel, når de skal tømmes.

Til dig med fælles beholdere
Har du en affaldsgård, er der kommet nye beholdere, 
containere eller nedgravede beholdere. De bliver hentet af 
renovationsbiler, der holder affaldet adskilt. 

Her afleverer du sorteret glas
Du skal stadig aflevere glas 
og flasker på kommunens 
affaldsøer. Ved nogle af 
affaldsøerne er der beholdere 
til tøj, sko og tekstiler.

Med den nye affaldsordning er det nemt 
at sortere mere der, hvor du bor. Det gør 
en forskel, at du er med. Affald indeholder 
nemlig masser af ressourcer, som bliver 
genanvendt, når du sorterer. Når du først 
kommer i gang, bliver det hurtigt en god 
vane. 

Brug genbrugsstationerne
Du kan stadig aflevere sorteret affald på kommunens 
genbrugsstationer.

Poser til madaffald
Du har modtaget poser, som kun er til madaffald.  
Spejderne og andre foreninger i kommunen leverer poser 
til madaffald til dig en gang årligt. Løber du tør, kan du 
hente flere poser på genbrugsstationen.

Sorteringsguide – direkte på din mobil
Tjek sorteringsguiden på bagsiden.  
Vi har også lavet en til din computer 
eller mobil. Her kan du søge på 
bestemte typer affald, få gode råd og 
se, hvad dit sorterede affald bliver 
til. Gem den på din hjemmeskærm, 
så har du den lige ved hånden.

Du finder den her: 
hedensted.nemsortering.dk
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Sorteringsguide

        Ja tak:
•  Skræller fra kartofler,  

gulerødder og appelsiner
•  Teposer og kaffefiltre
•  Æggeskaller
•  Mindre knogler fra fjerkræ
•  Madrester som pasta, kød og sovs 
•  Pålæg
•  Blomsterbuketter 

        Ja tak:
•  Dåser
•  Foliebakker og stanniol

•  Plastbøtter
•  Plastbakker
•  Plastikposer og plastfolie

•  Mælkekartoner
•  Juicekartoner
•  Creme fraiche kartoner

        Ja tak:
•  Støvsugerposer
•  Bleer
•  Chips- og kaffeposer 
•  Tandpastatuber
•  Hundeposer 
•  Beskidte pizzabakker
•  Vatpinde 
•  Servietter og Kleenex

        Ja tak:
•  Æggebakker
•  Havregryns- og cornflakespakker
•  Bølgepap
•  Blade og magasiner
•  Aviser
•  Prismærker fra tøj
•  Kopipapir
•  Kuverter med og uden rude 
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Læs mere på viermed.dk. 
Her finder du også ofte stillede spørgsmål og svar. 

Husk at tekstiler 

stadig skal sorteres 

på din nærmeste 

genbrugsplads

Også til plast, der har været omkring pap/papir. Fx plast, der har været omkring magasiner eller en kasse dåsesodavand


