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I forbindelse med Aalborg Kommunes nye tiltag med hensyn til sortering af plast 
og metal, er der blevet etableret nye molokker til dette ved Odinsgade 109 og 29. 

Aalborg Kommune skriver følgende om sortering af plast og metal:

Du kan blande plast og metal i din container. Efterfølgende bliver det nem-
lig sorteret, solgt og genbrugt til nye produkter. Brugt plast kan blive til nye 
plastflasker, soveposefyld, fleecetrøjer og legetøj. Metal kan bruges til nye 
foliebakker, øldåser og cykler.

Plast og metal skal være tømt og uden rester. Affald kan godt genbruges, 
selvom der er en lille smule leverpostej på kanten af en foliebakke, eller en 
sidste rest shampoo, du ikke kan få ud. Bare det er tømt, så godt du kan og 
ikke indeholder deciderede madrester. Er affaldet meget snavset, skal det 
smides ud sammen med restaffaldet.

Lidt plast eller papir- og limrester på eksempelvis konservesdåser eller metal-
låg er ikke et problem i forhold til at genbruge metallet. 

Med venlig hilsen
Himmerland

Plast og metal molok klar til brug
Plast og metal 
er for eksempel:
•	 Plastflasker	og	-dunke

•	 Plastbakker	og	-folie	fra	
kød og frugt

• Bøtter fra skyr og creme 
fraiche

• Plasturtepotter

• Legetøj af plast

• Indkøbsposer og fryse-
poser

• Konservesdåser og folie-
bakker

• Metallåg, kapsler

• Bestik, knive og gryder





- SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

GENBRUG
DIN HVERDAG

PLAST OG METAL

ELPÆRER

PAPIR OG PAP

BATTERIERMINIELEKTRONIK
• Mobiltelefoner

• Fjernbetjeninger

• Legetøj med batteri

• Ledninger

• Cykellygter

• Glødepærer

• Halogenpærer

• Sparepærer

• LED-pærer

• Alle slags batterier der kan være  

i en almindelig frysepose

• Plastflasker og -dunke

• Plastbakker og -folie fra kød/frugt

• Bøtter fra skyr og creme fraiche

• Plasturtepotter

• Legetøj af plast

• Indkøbs- og fryseposer

• Konservesdåser

• Foliebakker

• Metallåg, kapsler

• Bestik, knive og gryder 

• Rør fra køkkenruller og toiletpapir

• Gavepapir uden gavebånd

• Reklamer 

• Aviser 

• Ugeblade

• Æggebakker

• Æsker/emballage

• Pap

Plast og metal skal være tømt og uden rester. Papir og pap skal være rent og tørt.



- HERE’S HOW TO SORT YOUR WASTE

SORTING 
GUIDE

PLASTIC AND METAL 

LIGHT BULBS 

PAPER AND CARDBOARD 

BATTERIES MINI ELECTRONICS 
• Mobile phones 

• Remote controls 

• Battery operated toys 

• Cords 

• Bicycle lights 

• Incandescent bulbs 

• Halogen bulbs 

• Low energy bulbs

• LED bulbs 

• All types of batteries that can fit 

into a regular freezer bag

• Plastic bottles and cans 

• Plastic and foil plates 

• Dairy containers  

• Plastic flowerpots 

• Plastic toys 

• Plastic grocery bags 

• Freezer bags 

• Tin cans 

• Metal lids and caps

• Cutlery, knives and pots

• Toilet paper and paper towel rolls 

• Gift wrapping paper (no ribbons) 

• Newspapers and flyers 

• Magazines 

• Egg trays 

• Packets

• Cardboard

Plastic and metal packaging must be clean 
and emptied of leftovers.

Paper and cardboard must be dry. 


