
FAQ - Rest efter sortering 

Den overordnede tommelfingerregel er: Det der skal i Rest efter sortering, er det der 
ikke kan udsorteres til en genanvendelig fraktion.  

 

• Hvorfor skifter Småt brændbart navn? 
Småt brændbart skifter navn, fordi vi skal væk fra tanken om, at bare affaldet 
kan brænde, så er det småt brændbart. Rest efter sortering signalerer, at det 
kun er det, der er tilbage, når vi har sorteret, som skal i Rest efter sortering.  
 

• Hvorfor lukker vi ikke bare Småt brændbart? 
Der er stadig noget som skal brændes og ikke kan genanvendes, og det vil vi 
ikke have til at ødelægge sorteringen i de andre containere. Det gælder f.eks. 
meget beskidte Tekstiler, og vådt og beskidt Pap og Papir. 
 

• Hvorfor hedder det Rest efter sortering?  
Rest efter sortering er det navn Dansk Affaldsforening bruger i de nye 
landsdækkende piktogrammer og skiltesystem. Så det bliver et navn, der bliver 
kendt over hele Danmark. 
 

• Er det noget andet der må komme i Rest efter sortering end det der 
måtte komme i Småt brændbart? 
Det er det samme, der må komme i Rest efter sortering, som der måtte komme 
i Småt brændbart. Det vi skal, er at få det ud af fraktionen, som egentlig skulle 
sorteres til genanvendelse. Bare fordi det kan brænde, så skal det ikke i Rest 
efter sortering. 
 

• Hvor mange % udgør Småt brændbart i forhold til de andre fraktioner 
på Genbrugsstationen? 
Småt brændbart udgør mindre end 7% af mængderne, der indsamles på 
genbrugsstationerne. Mængden er faldet i takt med, at vi har fået nye 
fraktioner, som f.eks. Bøger, Tekstiler og Umalet indendørs træ, der har flyttet 
mængder fra Småt brændbart til genanvendelse. 
 

• Hvad sker der med Rest efter sortering? 
Rest efter sortering energiudnyttes på Vestforbrænding i Glostrup til produktion 
af fjernvarme og strøm. 
 

• Hvad må der komme i Rest efter sortering? 
Nedenfor er en liste med eksempler på, hvad der skal i Rest efter sortering. 
 

• Skal affaldet være under 1 m, og hvorfor? 
Affaldet i Rest efter sortering skal være mindre end 1 m, af hensyn til 
forbrændingsanlægget. Gulvtæpper må dog gerne være i fri længde. Ting, der 
er større end 1 m skal i Polstrede møbler. 



 
• Hvad må ikke komme i Rest efter sortering? 

Affald der ikke kan brænde og materialer, som kan genanvendes må ikke 
komme i Rest efter sortering.   

 

• Hvad hvis mit pap/papir er meget vådt eller beskidt?  
Hvis pap eller papir er vådt eller beskidt skal det i Rest efter sortering, så 
undgår man at ødelægge Pap eller Papir fraktionen til genanvendelse. 

 

• Hvad med sække fra haveaffald og øvrige snavsede poser? 
Beskidte plastposer og sække ødelægger foliefraktionen og skal derfor i Rest 
efter sortering. 

 

• Hvad med dunke med faremærker? 
Tomme plastdunke med faremærker er uønskede i plastfraktionerne og skal 
derfor i Rest efter sortering. 

 

• Hvorfor siger pladsmedarbejderne at mit husholdningsplast skal over i 
Rest efter sortering? 
Med mindre man har en særlig indsamling af husholdningsplast på 
genbrugsstationen, henvises husholdningsplast til Rest efter sortering. 
Hustandsplast ødelægger muligheden for at genanvende Hård plast fraktionen 
fra genbrugsstationen.    
 

• Hvad med flamingo, nogle steder sorteres flamingo ud til 
genanvendelse?  
Vi har ikke en udsortering af flamingo til genanvendelse. Der er begrænsede 
mængder, en fyldt container vejer ingenting, og det gør det ret dyrt og 
vanskeligt at indsamle flamingoen. Vi følger dog hele tiden udviklingen på 
området. 
  

• Hvad er forskellen på genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse og 
deponering? 
Genbrug er når en ting kan genbruges til sit oprindelige formål, f.eks. en bog 
der gives videre i et byttehus. Genanvendelse er når materialet bearbejdes og 
bruges til noget andet, f.eks. plastflasker der bliver til fleece trøjer. 
Nyttiggørelse er når affaldet bruges til produktion af energi og endelig er 
deponering, nedgravning af affaldet, hvis det hverken kan genbruges eller 
brændes. 



 

 

 

 
 

Eksempler på hvad der skal/ikke skal i Rest efter sortering 
 Rest efter sortering Anden sortering 
Flamingo X  
Ringbind X  
Gulvtæpper i fri længde X  
Træbeton x  
Videobånd, Cd’er, dvd’er X  
Pex-rør X  
Grønne Bil og knallertdæk X  
Cykeldæk og cykelslange X  
Invasive plantearter 

(bjørneklo, gyldenris, 
pileurt mv)(elmesyge 
træer) 

X  

Træ  Inden-/eller udendørs træ 
Hård plast  Hård plast 
Vådt eller snavset pap X  
Vådt eller snavset papir X  
Tomme malerdunke/bøtter  Farligt affald 
Landbrugsfolie X  
Sækkestol/ammepuder m. 
flamingokugler 

X  

Aske x  
Big bags (tomme) X  
Billedrammer x  
Glasfiber X  
Fiberdug x  
Glasvæv X  
Gummi x  
Hynder (skumgummi) X  
Linoleum X  
Melamin skåle mv. x  
Murerspande med lettere 
tørret indhold  

x  

Presenninger (ikke pvc) x  
Træemner med 
skimmelsvamp 

x  

Tagpap x  
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