
Overgang til  
den nye ordning

Hvad sker der  
med mit affald?

Posestativet tilhører dig, og du er meget 
velkommen til at beholde det. Du kan også 
sætte det frem til afhentning.

Skal vi tage det dit stativ med tilbage, er det 
vigtigt, at det er sat helt fremme ved skel og 
er tydelig at se fra vej, fra d. 11. juli. Du kan 
med fordel sætte en mærkat, der tydeliggør 
at dit stativ skal hjemtages.

Alle plastikbeholdere tilhører kommunen og 
vil blive hentet hjem. Det gælder dog ikke 
din beholder til haveaffald, der tilhører dig.
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Fra nu af er det kun dit restaffald, der sendes direkte til forbrænding. 
Alle de andre indsamlede affaldstyper sendes til genanvendelse, hvor 
størstedelen kan indgå i nye produktionssystemer.

Blandt andet søger vi for, at 75% af al den 
plastik vi samler ind, bliver genanvendt.

Og bare rolig – vi blander ikke dit affald.  
Fx bliver dit restaffald og madaffald samlet 
ind hver for sig. Det sker ved hjælp af en 
’to-kammer’-skraldebil, som du kan se på 
billedet. På den måde sikrer vi, at dit affald 
kan genanvendes. 

Den nye affaldsordning erstatter din tidligere affaldsordning. Bor du i 
etageejendom, vil du opleve, at de gamle containere er blevet skiftet 
ud med nogle nye, med nye symboler på. Bor du i rækkehus eller har 
et sommerhus vil dit stativ eller beholder blive skiftet ud med tre nye 
beholdere til sortering. For ejere af kolonihaver har du enten fået en 
fællesordning eller en individuel ordning med tre affaldsbeholdere.

Alle gamle affaldbeholdere vil blive afhentet 
samme dag, som de nye leveres. 

Hvis du er i tvivl, så er du velkommen til at 
skrive ind til affald@dragoer.dk, så skal vi nok 
guide dig på vej.

Hvis du er nysgerrig over, hvad der ellers 
sker med dit affald, når det bliver afhentet, 
kan du læse mere på www.dragoer.dk/
nyaffaldsordning.



Indsamling af 
madaffald

Nye affaldstyper 
og nye beholdere

2 3

Fra i dag af skal du i gang med at sortere dit affald. Alt efter hvilken 
ordning, der er blevet valgt i dit område, er der kommet nye beholdere ud 
til dig til indsamlingen af de forskellige affaldstyper.

Du har fået udleveret en grøn kurv med låg og bioposer til at sortere og  
indsamle dit madaffald.

Husk: Al madaffald skal samles i de grønne bioposer, inden du kommer det i affaldsbeholderen. 

For at undgå lugt, læk og udsivning fra dine bioposer med madaffald er der et par råd, du bør 
følge:

1. Undgå at overfylde posen
2. Skift bioposen minimum hver anden dag
3. Husk at binde en god og fast knude på din pose inden udsmidning
4. Lad gerne fugtigt madaffald dryppe af, inden det kommer i bioposen. Så mindsker du 

risikoen for, at bioposen lækker. 

Madaffald
Ja tak 
• Rå og tilberedte fødevarer
• Kaffefiltre og teposer
• Blomsterbuketter

Nej tak: Vatpinde, cigaretskodder, kattegrus, 
bleer, haveaffald, bagepapir og servietter

Metal
Ja tak 
• Konservesdåser
• Kapsler og metallåg
• Kaffekapsler uden kaffe
• Foliebakker
• Stanniol

Nej tak: Spraydåser, kanyler, metal med batterier, 
elektronik og større emner som fx cykelhjul.

Mad- & drikkekartoner
Ja tak 
• Mælke- og yoghurtkartoner
• Kartoner til drikke som fx juice, saft e.l.
• Kartoner til mad som fx flåede tomater, 

bønner e.l.

Nej tak: Pizzabakker, papkrus og 
emballageposer til fødevarer, fx kaffe- og 
chipsposer og servietter

Papir
Ja tak 
• Aviser
• Reklamer
• Magasiner
• Kuverter med eller uden rude
• Kvitteringer

Nej tak: Bøger, bagepapir, vådstærkt papir, fx  
mel- og havregrynsposer, vådt og snavset papir

Farligt affald
Ja tak 
• Spraydåser
• Malingrester
• Lyskilder, fx LED pærer og elpærer
• Kosmetik
• Printerpatroner 
• Kemikalier i original emballage
• Batterier 

Nej tak: Fyrværkeri, trykflasker, ammunition, kanyler

Restaffald
Ja tak 
• Pizzabakker
• Chips- og kaffeposer
• Bleer
• Gavepapir, servietter og køkkenrulle
• Hygiejnebind og vatpinde
• Papkrus og to-go kopper
• Vådstærkt papir, fx mel- og havregrynsposer

Nej tak: Batterier, sten, jord og kemikalier

Plast
Ja tak 
• Plastflasker
• Plastfolier og -film
• Bobleplast
• Plastbakker og -låg

Nej tak: Flamingo, presenninger, melamin fx 
genanvendeligt plastikservice, al slags gummi 
som fx gummistøvler, regntøj, cykel- og bildæk og 
luftmadresser.

Pap
Ja tak 
• Papkasser
• Bølgepap
• Æggebakker 
• Karton

Nej tak: Vådt/snavset pap, bøger, pizzabakker 
og papkrus

Glas
Ja tak 
• Glasflasker
• Konservesglas
• Drikkeglas
• Vitaminglas
• Glasskår fra alle ovenstående

Nej tak: Porcelæn, keramik/stentøj, spejle, 
medicinglas, elpærer, krystalglas

Gode råd til sortering
1. Rengør dit affald inden udsmid. Skrab fx fødevare-

emballagen en gang mere, inden du smider det ud.  
Dette sikre en høj kvalitet i den videre genanvendelse

2. Fold dit papaffald sammen inden du smider det ud, 
så bliver der bedre plads i din beholder

3. Bind en god og fast knude på posen med dit 
madaffald. På den måde undgår du lugt og udsivning

4. Denne guide er vejledende. Er du i tvivl om hvordan 
dit affald skal sorteres? På Dragør Kommunes 
hjemmeside har du mulighed for at slå dit affald op 
og se, hvor det hører hjemme.  
 
www.dragoer.dk/affald

Sådan sorterer  
du dit affald
Riv siden med sorteringsvejledningen af  

langs den stiplede markering.

Hvordan får jeg nye bioposer?

Når du er ved at løbe tør for poser, har du flere muligheder:

1. Har du din egen beholder til rest- og madaffald, kan du binde en biopose på 
håndtaget af din beholder. Det er tegn til din skraldemand om, at han skal 
lægge nye ruller med bioposer til dig. Husk at tage posen af håndtaget igen, 
når du har modtaget dine bioposer.

2. Du kan hente nye forsyninger hos din affaldsansvarlige fx din vicevært.
3. Du kan selv hente nye forsyninger på Dragør Genbrugsplads  

(Bachersmindevej 15) og i Borgercentret på Dragør Rådhus (Kirkevej 7). 

Nye bioposer koster ikke ekstra.

Du skal sortere dit affald i følgende typer:

• Restaffald
• Madaffald
• Blandet plast, metal, mad- og 

drikkekartoner
• Blandet pap og papir

Via symbolerne på de nye beholdere kan du 
se, i hvilken beholder dit affald skal puttes i.

Du har enten modtaget en boks til farligt 
affald, eller også har din forening bedt om 
et skab til farligt affald, som du via jeres 
affaldsansvarlige fx din vicevært, kan få 
adgang til. Hvis du har sommerhus eller 
kolonihave i Dragør Kommune, skal du 
fortsat aflevere dit farlige affald på genbrugs-
stationen.

Du har også fået en grøn kurv med låg samt 
bioposer til indsamling af madaffald. Du kan 
læse mere om indsamlingen af madaffald på 
side 3.

Ordningen for indsamling af glas fortsætter, 
som den hidtidig har gjort, hvor du afleverer 
dit glasaffald i de dertil opstillede glaskuber, 
der står rundt om i kommunen.

Nye tømmedage – få nem besked

Med den nye affaldsordning er der ændret 
på, hvor ofte og hvornår dit affald bliver 
hentet.

Tilmeld dig vores sms-service og få besked 
dagen inden dit affald hentes. Du tilmelder 
dig sms-servicen på kommunens hjemme-
side dragoer.dk/affald. Fra den 1. juli kan du 
også hente og printe en affaldskalender og 
få et overblik over tømmedagene.

Husk at du også kan downloade app’en 
Affaldsportal til din smartphone eller tablet 
og via den holde styr på tømmedage, affalds-
sortering og meget mere. App’en er gratis, 
og du kan hente den i App Store eller Google 
Play.

Nogle af jeres/dine containere vil være 
lukkede med tape, da de først må benyttes 
d. 27 juni. Dette fremgår af tapen.

http://dragoer.dk/affald
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bioposer til indsamling af madaffald. Du kan 
læse mere om indsamlingen af madaffald på 
side 3.

Ordningen for indsamling af glas fortsætter, 
som den hidtidig har gjort, hvor du afleverer 
dit glasaffald i de dertil opstillede glaskuber, 
der står rundt om i kommunen. 

Nye tømmedage – få nem besked

Med den nye affaldsordning er der ændret 
på, hvor ofte og hvornår dit affald bliver 
hentet. 

Tilmeld dig vores sms-service og få besked  
dagen inden dit affald hentes. Du tilmelder  
dig sms-servicen på kommunens hjemme-
side dragoer.dk/affald. Fra den 1. juli kan du 
også hente og printe en affaldskalender og 
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dagen inden dit affald hentes. Du tilmelder  
dig sms-servicen på kommunens hjemme-
side dragoer.dk/affald. Fra den 1. juli kan du 
også hente og printe en affaldskalender og 
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Alle de andre indsamlede affaldstyper sendes til genanvendelse, hvor 
størstedelen kan indgå i nye produktionssystemer.

Blandt andet søger vi for, at 75% af al den 
plastik vi samler ind, bliver genanvendt.

Og bare rolig – vi blander ikke dit affald. 
Fx bliver dit restaffald og madaffald samlet 
ind hver for sig. Det sker ved hjælp af en 
’to-kammer’-skraldebil, som du kan se på 
billedet. På den måde sikrer vi, at dit affald 
kan genanvendes.

Den nye affaldsordning erstatter din tidligere affaldsordning. Bor du i 
etageejendom, vil du opleve, at de gamle containere er blevet skiftet 
ud med nogle nye, med nye symboler på. Bor du i rækkehus eller har 
et sommerhus vil dit stativ eller beholder blive skiftet ud med tre nye 
beholdere til sortering. For ejere af kolonihaver har du enten fået en 
fællesordning eller en individuel ordning med tre affaldsbeholdere.

Alle gamle affaldbeholdere vil blive afhentet 
samme dag, som de nye leveres. 

Hvis du er i tvivl, så er du velkommen til at 
skrive ind til affald@dragoer.dk, så skal vi nok 
guide dig på vej.

Hvis du er nysgerrig over, hvad der ellers 
sker med dit affald, når det bliver afhentet, 
kan du læse mere på www.dragoer.dk/
nyaffaldsordning.

http://www.dragoer.dk/nyaffaldsordning


Overgang til 
den nye ordning

Hvad sker der 
med mit affald?

Posestativet tilhører dig, og du er meget 
velkommen til at beholde det. Du kan også 
sætte det frem til afhentning.

Skal vi tage det dit stativ med tilbage, er det 
vigtigt, at det er sat helt fremme ved skel og 
er tydelig at se fra vej, fra d. 11. juli. Du kan 
med fordel sætte en mærkat, der tydeliggør 
at dit stativ skal hjemtages.

Alle plastikbeholdere tilhører kommunen og 
vil blive hentet hjem. Det gælder dog ikke 
din beholder til haveaffald, der tilhører dig.
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Fra nu af er det kun dit restaffald, der sendes direkte til forbrænding. 
Alle de andre indsamlede affaldstyper sendes til genanvendelse, hvor 
størstedelen kan indgå i nye produktionssystemer.

Blandt andet søger vi for, at 75% af al den 
plastik vi samler ind, bliver genanvendt.

Og bare rolig – vi blander ikke dit affald.  
Fx bliver dit restaffald og madaffald samlet 
ind hver for sig. Det sker ved hjælp af en 
’to-kammer’-skraldebil, som du kan se på 
billedet. På den måde sikrer vi, at dit affald 
kan genanvendes. 

Den nye affaldsordning erstatter din tidligere affaldsordning. Bor du i 
etageejendom, vil du opleve, at de gamle containere er blevet skiftet 
ud med nogle nye, med nye symboler på. Bor du i rækkehus eller har 
et sommerhus vil dit stativ eller beholder blive skiftet ud med tre nye 
beholdere til sortering. For ejere af kolonihaver har du enten fået en 
fællesordning eller en individuel ordning med tre affaldsbeholdere.

Alle gamle affaldbeholdere vil blive afhentet 
samme dag, som de nye leveres.

Hvis du er i tvivl, så er du velkommen til at 
skrive ind til affald@dragoer.dk, så skal vi nok 
guide dig på vej.

Hvis du er nysgerrig over, hvad der ellers 
sker med dit affald, når det bliver afhentet, 
kan du læse mere på www.dragoer.dk/
nyaffaldsordning.

mailto:affald@dragoer.dk
http://www.dragoer.dk
http://FaenoDesign.dk
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