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Sorteringsvejledning Metal - plast

Fra Januar 2021 indførtes ny affaldssortering på 
Læsø. Det gøres for at sikre et bedre miljø og 
en mere bæredygtig udvikling for vores kom-
mende generationer. 

Læsø Forsyning aflevere sorteret plast og 
metal til sorteringsanlæg RenoNord. Denne 
vejledning er lavet på baggrund af driftserfarin-
ger hos RenoNord og har til formål at vejlede 
virksomheder, som aflevere deres plast- og 
metalaffald til sorteringsanlægget. Der er en 
række emner, som sorteringsanlægget ikke kan 
sortere  – enten på grund af deres dimensioner 
eller på grund af selve materialerne. Desuden 
er der personale, der håndterer affaldet, hvilket 
medfører hensynet til deres arbejdsmiljø.

Sammen gør vi øen grønnere!

Venlig hilsen Læsø Forsyning A/S



For at øge genanvendelsen er der en række krav til det affaldsmate-
riale der kommer i affaldsbeholderen. Nedenstående krav skal gerne 
opfyldes:

Plastmaterialerne bør ikke være over 50 x 50 cm. Emner over 50 x 50 
cm. skal afleveres i containerne til plast på genbrugspladsen.

Plastnet til kartofler, gulerødder, juletræer, fodboldmål, træbrændsel 
m.v. skal i restaffald, da plastnettet sætter sig fast i sorteringsanlægget.

Alt småt jern og metal må max. være 35 cm. på den længste led og 
højest veje 3 kg. Generelt må jerne og metal kun stamme fra hushold-
ningsbrug og ikke materialer, som normalt hører til på fx smede- og 
autoværksteder.

Sammensatte produkter/materialer bør være adskilt således at låg ikke 
sættes på igen, men afleveres adskilt.

Materialerne skal afleveres løst i containeren. Det betyder at du gerne 
må samle affalds materialerne sammen i poser, men poserne skal tøm-
mes ud i containeren.

KRAV TIL MATERIALER



SORTERING AF PLAST - METAL



SKAL IKKE VÆRE I POSE

• Flasker til opvaskemiddel, shampoo mv.
• Plastbøtter til piller og creme
• Plastiklåg til flasker, dunke og bøtter
• Dunke og bøtter til madvarer som eksempel  
   vis is, rødkål, cremefraiche
• Rengøringsspande,opvaskebaljer
• Bakker til kød, grøntsager, retter til mikrobøl- 
   geovn
• Tuber til tandpasta og cremer
• Urtepotter uden jord
• Plastflasker til sodavand, danskvand, safte- 
   vand, ketchup, sirup
• Bakker til kager, kolde- og lune færdigretter,  
   pålæg
• Flødebollebakker
• Éngangskrus i plast
• Cover til kassettebånd og CD’er
• Poser
• Blød plast som eksempelvis emballager til  
   rugbrød og salat

   JA TAK
• Alubakker, rengjorte 
• Alubægre fra fyrfadslys
• Alufolie, ren
• Øl- og sodavandsdåser
• Konservesdåser
• Kagedåser
• Kapsler
• Bestik
• Gryder
• Pander
• Mindre metalstykker som eksempelvis beslag
• Sølvpapir

Se yderligere sorteringer via sorteringsguiden 
på vores hjemmeide 

   JA TAK



SKAL IKKE VÆRE I POSE

• Bleer, hygiejnebind og tamponer
• Medicinale plastmaterialer som urinposer,  
   drop-poser mv.
• Kanyler i plast, metal
• Skumgummi
• Flamingo (polystyren/EPS)
• Pakkebånd
• Chips -og kaffeposer
• Silikone- og akryl-fugemassesprøjter
• Plastnet til kartofler, gulerødder m.v.
• Tetra-pak (mælkekartoner diverse)
• Fleece-tøj
• Snore og reb
• Videobånd
• Elektriske eller elektroniske apparater
• Vandslanger
• Havemøbler
• Plast dunke med faremærke
• Badebassiner

NEJ TAK
• Grill
• Spraydåser og gasflasker
• Knive og skarpe genstande
• Søm og skruer

Se yderligere sorteringer via sorteringsguiden 
på vores hjemmeide

NEJ TAK



Selvom du har sorteret dit affald korrekt, kan dit affald ikke genanvendes, hvis det 
er beskidt. Det er ikke sådan, at dit affald skal være helt rent, når du smider det ud. 
Det skal blot være let rengjort, så det er klar til at blive genanvendt. 

Affaldet skal være tømt og fri for madrester. Er affaldet meget beskidt bør det gå 
til restaffald. Lukkede dunke skal være tømte, men det er ikke nødvendigt at skære 
dem op for at skylle dem indvendigt.

Åbne bøtter og dåser skal være tømte, og er de fedtede skal de skylles med koldt 
vand eller en rest opvaskevand inden de lægges til genanvendelse.

Grunden til at affaldet skal være tømt og fri for madrester er, dels for at for mange 
madrester ødelægger muligheden for at genanvende affaldet.

HVOR RENT SKAL AFFALDET VÆRE?
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