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 Fraktion Hvor Ja tak Nej tak Efterbehandling 

 Dagrenovation 

 

I containere mær-

ket "dagrenovati-

on" 

 

Affald der kommes i de almindelige affalds-

spande på kontorerne, kaffefiltre, papirservi-

etter, konservesdåser, madpapir, pizzabak-

ker, mælkekartoner, glødepærer, ringbind, fo-

rede kuverter, bøger, tøj. 

 

Der må kun anvendes klare plastsække. 

Emner større end 1 m x 1 m x 0,2 m.  

Papir, pap, glas, lavenergipærer, 

lysstofrør, batterier, jern, beton, fla-

mingogranulat, øl- og sodavandsdå-

ser, porcelæn, ledninger, malerbøt-

ter, spraydåser, Rockwool, PVC, as-

best, imprægneret træ, el-udstyr eller 

andet ikke brændbart materiale. 

Affaldet komprimeres 

og sendes til forbræn-

ding, der giver varme og 

elektricitet. 

 Papir 

 

 

 

 

 

I papircontainere i 

affaldsgårdene. 
Kontorpapir, kuverter, aviser, ugeblade, kata-

loger, telefonbøger.  

 

Makuleret papir i klare plastsække. 

Pap, mælkekartoner, snavset papir, 

bøger og brunt emballagepapir. 

Papiret sendes til gen-

anvendelse og laves til 

genbrugspapir, ægge-

bakker og bølgepap. 

 Pap 

 

 

 

 

 

I papcontainere i 

affaldsgårdene. 

 

Pap, bølgepap, brunt emballagepapir. 

 

Alle papkasser skal foldes sammen. 

Snavset pap, pizzabakker, mælke-

kartoner, pap belagt med plast, plast 

og flamingo. 

Pap sendes til genan-

vendelse og laves til 

f.eks. papemballage. 

 



 

 

 
 Fraktion Hvor Ja tak Nej tak Efterbehandling 

 

Jern og metal 

 

I container mærket 

"Jern og metal" i af-

faldsgårdene eller af-

hentes efter aftale 

med Bestillerfunktionen 

75207. 

Jern, metal og ledninger. Øl- og sodavands-

dåser. 

Konservesdåser, malerbøtter, pap, 

sten og motordele med olieindhold. 

Jern og metal  

genanvendes ved at  

blive smeltet om og  

bruges i nye produkter. 

 

Glas 

 

 

I container mærket 

"Glas" i affaldsgårdene 

eller afhentes efter af-

tale 

med Bestillerfunktionen 

75207. 

 

Tomme glas med låg fra husholdning. Skyl-

lede  syre-/baseflasker* uden låg. Afdampe-

de flasker* fra opløsningsmidler uden låg. 

 

* Faremærker skal være overstreget eller 

fjernet. 

Glasskår, porcelæn, keramik, kemi-

kalieforurenede flasker, el-pærer, 

lysstofrør og spejlglas. 

Glasset genanvendes 

ved at smelte det om til 

nyt glasmateriale. 

 Lysstofrør og 

lavenergipærer 

Afhentes efter aftale 

med Bestillerfunktionen 

75207. 

 

Lysstofrør og sparepærer indeholder kviksølv 

og er derfor farligt affald. 

 

Afhentes efter aftale. 

 Affaldet miljøbehandles 

og genanvendes. 

 Toner og  

blækpatroner 

Retur til tonerproducent 

ellers afhentes efter af-

tale med Bestillerfunkti-

onen 75207. 

Mange leverandører har returordninger, der 

bør benyttes. Resten afhentes på bestilling. 

 

Tomme, ikke-emballerede patroner samles i 

papkasser og afhentes efter aftale. 

Emballage til toner og blækpatroner De tomme patroner 

genanvendes. 

 
 
 
 



 

 

 Fraktion Hvor Ja tak Nej tak Efterbehandling 

 Elektronikaffald 

 

Enten i den lokale 

containere mærket 

elektronikaffald i af-

faldsgårdene eller 

afhentes efter aftale 

med Bestillerfunkti-

onen 75207 

Harddiske, tastaturer, printere, kopimaskiner, 

telefoner. 

  

Afhentes efter aftale. 

Udstyr med billedrørsskærme og 

batterier. 

Affaldet sendes til  

genanvendelse. 

 EDB-skærme 

 

Enten i den lokale 

container mærket 

elektronikaffald i af-

faldsgårdene eller 

afhentes efter aftale 

med Bestillerfunkti-

onen 75207 

EDB-skærme, fjernsyn og andet udstyr med 

billedrør. 

 

Afhentes efter aftale. 

Udstyr uden billedrør. Skærmene sendes til 

genanvendelse. 

 Køleskabe og 

frysere 

 

Afhentes efter afta-

le med Bestiller-

funktionen 75207. 

 

Mange producenter tager gamle køleskabe 

med retur, når de leverer nye produkter. 

 

Resten afhentes efter aftale. Husk de skal 

være tømt for indhold. 

 Køleskabe og frysere 

miljøbehandles  og 

genanvendes. 

 Kemikalieaffald 

 

Afhentes efter med 

Dansk Dekomissio-

nering. 

Kontakt instituttets kemikalieaffaldsansvarli-

ge. 

Alle kemikalier og kemikalieaffald i glas, fla-

sker og anden emballage. 

Skår, glas pipettespidser m.m. der ikke kan 

renses. 

Emballage fra miljøfarlige, giftige og meget 

giftige stoffer. 

Forurenet jord. 

Alle former for kemikalieaffald skal emballe-

res i ADR/RID-godkendte beholdere og sæt-

tes på paller. Afhentning efter aftale. 

 Affaldet håndteres via 

Kommunekemi, så der 

er mindst mulig belast-

ning af miljøet. 



 

 

 
 

 Fraktion Hvor Ja tak Nej tak Efterbehandling 

 Skårspande  

(kun kemiområ-

de) 

 

Afhentes efter afta-

le med Bestiller-

funktionen 75207. 

Pyrex, hærdet glas, keramik og skår der ikke 

er kemikalieforurenet. 

 

Flasker samt kemikalieforurenet 

glas. 

Affaldet sendes til  

deponi. 

 

Batterier 

 

Afhentes efter afta-

le med Bestiller-

funktionen 75207. 

Alle former for batterier opsamles. 

 

Afhentes efter aftale. 

 Affaldet sendes til  

genanvendelse. 

 Klinisk risikoaf-

fald 

 

Se den specifikke 

tilladelse. Kontakt 

den lokale GMO-

projektansvarlige. 

Kun klinisk risikoaffald, der ikke kan autokla-

veres.  

 

Emballeret i specielle poser til klinisk risikoaf-

fald. Containerne skal være aflåst. 

 Sendes til speciel for-

brænding. 

 Radioaktivt af-

fald 

 

Se den specifikke 

tilladelse. 

Kontakt de isotopansvarlige på instituttet.   

 

Organisk affald I beholdere bag 

kantinen. 

Madaffald Servietter, folie og film, sandwich-

emballage, juicekartoner, salatbokse 

og andet almindeligt dagrenovation. 

Det organiske affald 

sendes til bioforgasning 

i et biogasanlæg. 

 


