
Sorteringsguide for husholdningsaffald i Aneby, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge og Vetlanda
     www.rattipasen.se - sorteringsguiden på nettet!

Affald som kommes i skraldespanden Affald som afleveres på genbrugsstationen  
eller afhentes af skraldebilen 

Madaffald
I de grønne poser må der kun kommes 
madaffald fra køkkenet. Rent madaffald 
genvindes til biogødning og bilbrænd-
stof af høj værdi.

Eksempler på madaffald 
Rester fra madlavning, madrester, kaf-
fegrums, frugter, grøntsager, teposer, 
kød, knogler, skaldyr og skaller, kartof-
felskræller, margarine, ost, æggeskaller, 
madolie. Også snitblomster kan lægges 
i posen.

________________________________

Intet andet end madaffald må kommes 
i de grønne poser. Alt andet ødelægger 
genvindingen!

Tak fordi du sorterer korrekt!

Restaffald
Restaffald er det, som bliver til overs, 
efter at man har frasorteret emballa-
ger, aviser, madaffald og farligt affald. 
Restaffald forbrændes for at undgå 
affaldsbjerge. 

Eksempler på restaffald 
Støvsugerposer, opvaskebørster, 
porcelæn, keramik, krus, drikkeglas, 
ovnfast glas, kattegrus, bleer, hygiejne-
bind, kold aske, kuverter, hundeposer, 
tandbørster, snus, cigaretskod, bøger 
med hård ryg, tekstiler, sko, legetøj 
(ikke elektrisk), plastbestik, tygge-
gummi, stearinlys, toiletservietter, 
rengøringsklude og potteplanter

________________________________

Brug røde poser eller andre plastposer, 
som ikke er helt grønne.

Brug aldrig grønne poser til restaffald!

Farligt affald 
Forskelligt affald fra husholdningen som 
på en eller anden måde er eller kan 
blive farligt. Farligt affald skal sorteres 
for sig selv.

Eksempler på farligt affald er acetone, 
lim- og lakrester, motorolie, neglelak, 
parfume, hårfarve, utømte sprayflasker, 
maling samt udslidte elektriske produk-
ter såsom lyskilder, lysstofrør, elektris-
ke husholdningsapparater, elektrisk 
legetøj, ure og batterier

________________________________

Ved aflevering i miljøboks skal farligt 
affald holdes adskilt på en passende 
måde. Kemikalier uden originalemballa-
ge skal mærkes. 

Bor du i lejlighed kan du spørge udlejer, 
hvor dit farlige affald kan afleveres.

Lægemidler og kanyler  
Skal altid afleveres på apoteket

Grovaffald
Omfangsrigt affald fra husholdningen 

Elektrisk affald 
Hvidevarer, tv, stereoanlæg, eldrevne 
husholdningsapparater, bilbatterier

Brændbart

Borde, skabe, sofaer, tæpper, kælke, 

Metalskrot  
Hobby- og haveværktøj, cykler, køkken-
redskaber, bestik, plæneklippere tømt 
for olie

Deponirest 
Porcelæn, keramik, toiletter 

________________________________

Ved afhentning skal grovaffald så vidt 
muligt opdeles i kolli eller sorteres i 
vandbestandige sække med maksimalt 
15 kg per styk.  
Hver sæk skal tydeligt mærkes med 
indhold såsom ELAFFALD, BRÆNDBART, 
METALSKROT, DEPONIREST

Hvidevarer må ikke skilles ad.

Bor du i lejlighed kan du spørge udlejer, 
hvor dit grovaffald kan afleveres.

Byggeaffald 
Afleveres på genbrugsstationen 

Papiremballager  
Kartoner, bølgepap, papirsposer, mæl-
ke-, ymer- og juicekartoner af papir

Plastemballager  
Plastdåser, plastflasker, dunke, små 
spande, polystyrenplast, plastposer, 
plasttuber, refill-pakker, plastlåg, plast-
folie, plastkasser, tomme spraydåser af 
plast.

Glasemballager  
Glasflasker og glasdåser uden låg.  
Ingen drikkeglas eller porcelæn!

Metalemballager 
Konservesdåser, alufolie, kapsler, 
bliklåg, tomme sprayflasker af metal 

Aviser og tryksager 
Kataloger, reklameblade, bøger med 
blød ryg 
______________________________

FTI ansvarer for genbrugsstationerne 

Telefon 0200-88 03 11 www.ftiab.se 

Eksjö kommune 

Eksjö Energi AB 
0381-19 20 20  www.eksjoenergi.se 

Uppvidinge kommune  

0474-470 75  www.uppvidinge.se 

Aneby kommune

Aneby Miljö & Vatten AB 
0380-463 70  www.amaq.se

RÄTT I
PÅSEN!

Emballager og aviser til  
genbrugsstationen

2017-03-09

Sävsjö og Vetlanda kommune

Njudung Energi
0383-76 38 00  www.njudung.se


