
. Frugt, grøntsager

.  Kød, mindre knogler  
og ben

. Fedt og sovs

. Pålægsrester

. Fisk og skaldyr

. Pasta, nudler og ris

. Kage- og brødrester

. Ost og mælkeprodukter

. Syltetøj og konserves

. Skaller fra æg og nødder

. Køkkenrulle brugt til madvarer

.  Kaffegrums og -filtre og teposer af papir

. Buketter

. Snavset emballage

. Pizzabakker

. Madpapir og bagepapir

. Kaffe- og chipsposer

. Papkaffebægre

. Stearinlys

. Støvsugerposer

. Aske, grillkul og cigaretskodder

.  Kattegrus, dyrestrøelse og  
dyreeskrementer

. Bleer, vat og bind

.  Engangsvaskeklude og vatpinde

. Gavepapir og bånd

HUSK at madaffald 
skal i de udleverede 
grønne poser. Luk 
med en tæt knude. 
Du kan hente flere på 
genbrugspladsen eller 
binde en tom pose på 
beholderhåndtaget.

HUSK at støvende eller 
uhygiejnisk restaffald 
skal i en lukket pose.

Tømmeshver 2. uge

.  Mælke- og juicekartoner

.  Kartoner fra fløde og surmælksprodukter

. Kartoner fra kakaomælk

.  Kartoner fra flåede tomater, kikærter og 
bønner

.  Kartoner fra sovser og supper

.  Plastdunke, fx shampooflasker

.  Plastflasker uden pant

.  Bakker fra kød, frugt og grønt

. Plastlåg

.  Plastbægre, fx fra yoghurt eller salater

. Plasturtepotter uden jord

. Rene plastposer

. Ren, blød plastfolie

. Bobleplast

. Rene plastsække

.  Aviser, blade og reklamer

. Breve og kuverter

. Skrive- og tegnepapir
. Konservesdåser
.  Øl- og sodavandsdåser 

uden pant
. Foliebakker
. Kapsler og låg
. Ren stanniol
.  Kaffekapsler uden kaffe
. Fyrfadsholdere
. Gryder og pander
.  Bestik, sakse og  

køkkenknive
. Søm og skruer

. Kasseret tøj

.  Duge, håndklæder, gardiner

.  Andre tekstiler

. Vinflasker

. Glasflasker

. Syltetøjsglas

. Konservesglas

. Drikkeglas

HUSK at pap skal være rent og 
tørt. Fjern plastfolie fra øl/soda
vandskasser inden det lægges  
løst i beholderen.

HUSK at papir skal være rent og tørt. 
Fjern plastfolie fra magasiner inden det 
lægges løst i beholderen.

HUSK at konservesdåser og anden  
mademballage skal være fri for mad
rester. Alt lægges løst i beholderen.

Husk at samle det i en klar 
plastpose. Luk med knude.

HUSK at glasemballage skal 
være tømte og skrabet ren 
for madrester. Alt lægges 
løst i beholderen.

Sorteringsvejledning

HUSK at madkartoner og drikkekartoner skal være tømt for 
indhold og være afdryppede. Klem kartoner med tyktflydende 
indhold flade. Så får du glæde af alt indholdet og undgår unødig 
lugt i genbrugsbeholderen. Alt lægges løst i beholderen.

HUSK at al plast fra mademballage 
skal være skrabet ren og tør.  
Alt lægges løst i beholderen.

HUSK at snavset plastfolie fra 
madvarer skal i restaffald. Alt 
lægges løst i beholderen.
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.  Rør fra køkkenrulle 
og toiletpapir

. Papkasser

. Rene æggebakker

.  Kartonæsker og 
kartonrester

. Bølgepap

.  Ren pap- og karton-
em ballage fra tørre 
madvarer

Begge gen- brugsbeholdere  tømmes hver 4. uge  og på samme dag

Flere og flere producenter sætter affaldspiktogrammer på deres emballager. Dem skal du selvfølgelig sortere efter piktogrammerne.



Har du en genbrugsbeholder, så stil Miljøkassen ovenpå eller ved 
siden af en af dine genbrugsbeholdere, så bytter vi den med en tom, 
når din genbrugs beholder bliver tømt. Du kan også altid selv bytte 
den på genbrugspladsen i den bemandede åbningstid.

VIGTIGT
Kanyler og nåle må IKKE komme i Miljøkassen eller genbrugsbeholderen. De skal 
lægges i en kanyleboks. Medicinrester skal afleveres på apoteket.

Miljøkassen

. Kemikalier med faremærke

. Malingrester

.  Småt elektronikskrot/ 
ledningsstumper

. Batterier

Ja tak,
mere genanvendelseInformation

Her kan du aflevere det, du ikke 
kan komme i din genbrugs- og 
restaffaldsbeholdere. 

Vi har genbrugspladser i:
• Tønder
• Hølleskov (Toftlund)
• Skærbæk
• Løgumkloster
• Rømø

Se adresser, åbningstider og læs 
mere om vores 24/7 ordning på: 
tonfor.dk/affald

Genbrugs - 
pladser

Brug vores online Sorteringsguide 
til nemt at se hvordan, du skal 
sortere. 

Læs mere på: tonfor-sortering.dk

Online  
sorteringsguide

Hent vores app
Hvis du ikke er en af de næsten 
11.000 brugere, der allerede 
har gjort det, så hent vores 
app. Med app’en kan du få 
automatisk besked, når vi tømmer 
dine beholdere, også selv om 
tømmedatoen er ændret.

Hent iHent i

Føj til

Apple Wallet

Hent på

Hent iHent i

Føj til

Apple Wallet

Hent på
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Se sorterings- vejledning på låget

Du kan hente app’en der, hvor  
du normalt henter apps.

Du skal blot søge på
”Tønder Forsyning”.


