
. Frugt, grøntsager og buketter

. Kød, knogler og ben

. Fisk og skaldyr

. Skaller fra æg og nødder

. Brugt køkkenrulle, kaffegrums  
 og -filtre og teposer
. Pasta, nudler og ris
. Kage- og brødrester
. Ost og mælkeprodukter
. Syltetøj og konserves

. Snavset emballage

. Mælke- og juicekartoner

. Pizzabakker

. Madpapir

. Kaffe- og chipsposer

. Stearinlys

. Støvsugerposer

. Aske og grillkul

. Kattegrus

. Bleer, vat og bind

. Engangsvaskeklude og vatpinde

. Gavepapir og bånd

Sorteringsvejledning
Mad- og restaffaldsbeholder*

Er du i tvivl omkring sorteringen, kan du finde en online sorteringsguide på www.tonfor.dk

HUSK at madaffald skal i de 
udleverede poser. Luk med en 

tæt knude. Du kan hente 
flere på genbrugspladsen.

HUSK at restaffald skal i en
lukket pose.

*Tømmes
hver 2. uge

TAK, fordi du sorterer!

Hæng op!

Tønder forsyning ‘levende’ sommerfugl på et genbrugssymbol

A B C D

f



Tønder forsyning ‘levende’ sommerfugl på et genbrugssymbol

A B C D

. Plastdunke, 
 fx shampooflasker
. Bakker fra kød, frugt og grønt
. Plasturtepotter
. Plastlåg
. Plastbægre (fx fra yoghurt)

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

. Rene plastposer

. Ren, blød plastfolie

. Bobleplast

. Rene plastsække

HUSK at snavset plastfolie fra madvarer 
skal i restaffald. Alt lægges løst i beholderen.

. Konservesdåser

. Øl- og sodavandsdåser

. Foliebakker og metallåg

. Kapsler

. Ren stanniol

. Fyrfadsholdere

. Gryder og pander

. Bestik, sakse og køkkenknive

. Søm og skruer

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

. Aviser, blade og reklamer

. Breve og kuverter

. Skrive- og tegnepapir

. Rør fra køkkenrulle og toiletpapir

. Papkasser

. Æggebakker

. Kartonæsker

. Karton-rester

. Bølgepap

. Rør fra toilet- og køkkenrulle

. Ren pap- og kartonemballage fra madvarer

HUSK at papir og pap skal være rent og tørt. Fjern 
plastfolie fra magasiner og øl/sodavandskasser 

inde det lægges (løst) i beholderen.

. Vinflasker

. Glasflasker

. Syltetøjsglas

. Konservesglas

. Drikkeglas

HUSK at glasemballage skal være fri for madrester,
Alt lægges løst i beholderen.

Genbrugsbeholder*
*Tømmes
hver 4. uge

. Kasseret tøj

. Duge, håndklæder, gardiner

. Andre tekstiler, der kan være i posen

Husk at samle det i plastposen til tekstiler, 
som lukkes med knude.

Hæng op!

Er du i tvivl omkring sorteringen, kan du finde en online sorteringsguide på www.tonfor.dk

TAK, fordi du sorterer! f


