
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Affaldssortering  
 

Arbejderbevægelsens Kollegium 
 



Moloksystemet 
 
Denne vejledning er din guide til, hvor og hvordan du i fremtiden kommer af med 
affaldet – både det, der kan genbruges, det der skal brændes og det som samles ind 
til speciel behandling. 
 
Der er mange muligheder for at sortere dit affald og det er vigtigt, at du vælger den 
rigtige beholder til dit affald.  
Med denne guide bliver det lettere at vælge når affaldet skal væk.  
 
Spar penge på at sortere dit affald 
 
Dagrenovation bliver fremover afregnet efter vægt.  Affaldet vejes når det hentes på 
Arbejderbevægelsens kollegium.  
Dette er endnu en god grund til at sortere papir, pap, glas, flasker, plast, metal, 
elektronik og andre genanvendelige affaldstyper fra din dagrenovation. 
Når du sortere dit affald nedsættes vægten af din dagrenovation. Det er sund 
fornuft og godt for både miljøet og din pengepung. 
 
                                                
 
 
 
 
 
Hvordan sorteres affaldet 
 
Det er tydeligt markeret på lågene af Molokkerne hvad der må kommes i de enkelte 
beholdere.  
I denne folder er der en vejledning til hvordan affaldet sorteres. 
 
Hvis du har brug for yderligere oplysning om sortering af affald kan der hentes råd 
og vejledning på www.skidt.dk eller www.retænk.dk 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.skidt.dk/
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Hvad må komme i Molokken 
Brændbart affald fra husholdning. 
Dagrenovation er den affaldsrest der bliver tilbage efter du har sorteret farligt og 
genanvendeligt affald fra.  
 
Hvad må ikke komme i Molokken 
Genanvendeligt affald som flasker, pap og papir, plast, batterier, haveaffald, jern, 
elektronik må ikke komme i Molokkerne.  
Farlige stoffer og kemi ikke må heller ikke komme i Molokkerne. 
 
Hvad sker der med affaldet 
Affaldet forbrændes på forbrændingsanlæg. 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
Hvad må komme i Molokken 
Alt pap og papirmateriale til genanvendelse som f.eks. bølgepap, karton, 
papmaterialer, aviser, ugeblade, reklamer, brevpapir, kuverter og karton. 
 
Hvad må ikke komme i Molokken 
Papir fra madpakker eller slikposer, pizzabakker, snavset og fedtet papir, papir fra 
madaffald, mælkekartoner, bleer og papir brugt til personlig hygiejne.  
Ovenstående afleveres som dagrenovation.  
  
Hvad sker der med affaldet 
Papir- og papaffald bruges til produktion af blandt andet brevpapir, aviser, 
brochurer, toiletpapir, køkkenruller, æggebakker og pap.  
 
 
 

Vidste du…  

- at der hvert år bruges 249 kg pap og papir 
pr. indbygger i Danmark? Kun lidt over 
halvdelen blev afleveret til genbrug i 2013. 

Kilde: Dansk affaldsforening 

 



Vidste du…. 
Kilde: Dansk affaldsforening 

 

Vidste du… 
-at en flaske kan skylles og genopfyldes op til 30 
gange, før den er nød til at blive smeltet om. 

Kilde: Dansk affaldsforening 

 

Vidste du… 
-at der går 2 kg olie til at lave 1 kg ren plast? I Danmark 
bruger vi hvert år 155.000 tons plast til plastemballage, så 
vi kan altså spare meget olie ved at genbruge vores plast. 

Kilde: Dansk affaldsforening 

 

 
 
 
 
Hvad må komme i Molokken 
Flasker og rengjorte glas. 
 
Hvad må ikke komme i Molokken 
Kapsler, metal- og plastlåg  
  
Hvad sker der med affaldet 
Flaskerne transporteres til en flaskecentral hvor de hele flasker sorteres fra. 
Flaskerne sendes til et flaskeskylleri før genbrug. 
Skårene samles op og sendes til glasværkerne for omsmeltning til nyt glas. 
 
 

 
 
 
 
Hvad må komme i Molokken 
Plastflasker og –dunke, Plastbakker og -folie fra kød og frugt, bøtter fra skyr og 

creme fraiche, plasturtepotter, legetøj af plast, Indkøbsposer og fryseposer, 

Konservesdåser, Foliebakker, Metallåg, kapsler, Bestik, knive og gryder, mad & 

Drikke kartoner. 

 
Hvad må ikke komme i Molokken 

Plast som indeholder madrester. 

Kemikalier eller andet farligt affald, f.eks. terpentin og benzin.  
-at der kan laves 88 nye øl- og sodavandsdåser ud af 100 brugte 

Elektronik, spraydåser og farligt affald.  
  
 

Hvad sker der med affaldet  

Plastdunkene sorteres og genbruges 

Plastemballagen køres til anlæg, hvor det knuses og smeltes om. Herefter kan 

plasten indgå i nye plastprodukter – mange af vores havemøbler af plast er lavet af 

genbrugsplast. Man kan også lave bamsefyld og fleecetrøjer af plasten. 



Vidste du… 
-at ca. 79% af et nikkel-cadmium-batteri kan 
genbruges, hvis det afleveres til genbrug? 

Kilde: Dansk affaldsforening 

 

 
 

 
 
 
 
 
Beholder til batterier og Elektronikbur finder du i container gården 

 
Hvad må komme i beholderen til batterier 
Alle former for småbatterier såvel engangs- som genopladelige batterier kan 
afleveres i batteriboksen i container gården. 
 
Bemærk 
Der er mange ”skjulte” batterier i vores hverdag: f.eks. mobiltelefonen, legetøj, 
julekortet og slips med lyd, blinkende børnesko.  
Disse ting kan også kommes i batteribeholderen. 
 
Batterier bør ikke smides i skraldespanden, da de kan udvikle giftig røg i 
forbrændingen og være årsag til udslip af tungmetaller i naturen. 
 
Hvad må komme i Elektronikburet  
Elektronikaffald som fx små husholdningsapparater, mobiltelefoner og It-udstyr 
fjernsyn, printer. 
 

Flamingo  
Flamingo (ekspanderet polystyren) og andre skummaterialer, der er anvendt til 
emballageformål må komme i dagrenovation.  
 

Farligt affald 
Beskyt miljøet ved at aflevere miljøfarligt affald for sig. Miljøfarligt affald, også bare 
kaldet ’farligt affald’, er fx olie, kemikalier, maling, spraydåser og medicin. 
Affaldet kan afleveres på Aalborg Kommunes genbrugspladser. 
 

Stort brændbart 
Beboerne opfordres til selv at bortskaffe stort brændbart som møbler. 
Stort brændbart kan afleveres på Aalborg Kommunes genbrugspladser. 
www.skidt.dk 
Der kan lånes en trailer til bortkørsel af møbler til genbrugspladsen (kan ikke lån 



 
 

Placering af Molokker på Arbejderbevægelsens kollegium 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Hver station er opdelt i følgende affaldstyper (fraktioner): 
Restaffald 3 stk. 

Metal / Plast 1 stk. 

Flasker / Glas ½  

Papir / Pap  2 stk. 

 

 

 

 

MOLOKSTATION 



Fakta siden… 
 

Der findes flere myter om sorteret affald, der bliver blandet med andet affald og 

brændt. Her er fakta. 
Myte: Sorteret affald blandes igen, når det hentes af skraldebilen 

Fakta: Skraldebiler har separate rum til forskellige typer affald 

Det kan se ud, som om skraldebilen blander det affald, som du har sorteret, men det er ikke tilfældet. Når 

skraldebilen henter dit sorterede affald, tømmes affaldet ned i separate rum. På den måde holdes affaldet 

adskilt. Skraldebilen kører det sorterede affald til en omlastningshal, hvorfra de forskellige typer affald 

transporteres videre til de rette sorterings- og genanvendelsesanlæg. 

  

Myte: Forbrænding af dagrenovation betaler sig bedre end genanvendelse 

Fakta: Det er mindst lige så fordelagtigt at genanvende 

Nogle affaldstyper egner sig klart bedst til genanvendelse. Det gælder for eksempel metal og glas, som ikke 

kan brænde og give energi. Papir og pap brænder godt, men det betaler sig alligevel at genanvende, fordi vi 

sparer forarbejdning af nyt råtræ og udledning af CO2, og fordi biomasse er en ressource, der bliver stadigt 

større behov for og efterspørgsel efter i de kommende år. 

Plast er produceret af olie, som er en begrænset ressource, som udleder meget CO2, når det brændes af. 

Mange typer plast kan genanvendes. 

Mere genanvendelse betyder mindre farligt affald. For hvert ton affald, vi brænder af, skaber vi nemlig  

50 kg farligt affald. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Syltetøjsglas bliver til syltetøjsglas 
Når et syltetøjsglas er tomt, kan glasset bruges igen. I processen går en lille smule glas tabt, men 
89 % bliver til nyt glas. Så dit brugte syltetøjsglas kan altså blive til et nyt, men lidt mindre 
syltetøjsglas.  
 

Et kilo aviser bliver til 32 æggebakker 
En husstand smider 188 kg pap og papir ud årligt. Det er nok til at fremstille mere end 
6.000 æggebakker! Et kilo aviser - eller andet papiraffald - kan nemlig blive til 32 
æggebakker. 
 

106 foliebakker er nok til en bærbar computer 
Rammen i en almindelig bærbar computer er lavet af ca. 1 kg aluminium. Det svarer 
til 106 foliebakker fra leverpostej eller 6 ruller alufolie. 

Dingeling - to dåser bliver til en ringeklokke 
Når man har brugt to dåser flåede tomater, står man ikke bare med en gang kødsovs til sin 
spaghetti. Man har også to tomme dåser af hvidblik. Det er materiale nok til at lave en 
ringeklokke til en cykel.  
 



A Molok is a underground container 
Residual waste:  

What must go into the Molok: 

Flammable waste from households. 

Household waste is what remains after you have sorted the waste from hazardous and recyclable waste. 

 

What can not go into the Molok: 

Recyclable waste such as bottles, cardboard and paper, plastic, batteries, garden waste, iron, electronics 

must not be put in the Molok. 

Dangerous substances and chemistry is not allowed in the Molok. 

Paper-cardboard: 

What must go into the Molok: 

All cardboard and paper material for recycling such as corrugated cardboard, regular cardboard, 

newspapers, magazines, advertisements, stationery and envelopes. 

 

What can not go into the Molok 

Paper from lunches or candy bags, pizza bags, dirty and greasy paper, paper from food waste, milk cartons, 

diapers and paper used for personal hygiene. 

The above should be treated as household waste.. 

 Glass - bottles: 

What must go into the Molok 

Bottles and cleaned glass.  

 

What can not go into the Molok 

Capsules, metal and plastic lid and beverage cartons 

Metal – plastic: 

What must go into the Molok 

Plastic bottles and plastic containers, Plastic bags and foil from meat and fruit, Plastic pots, Plastic toys, 

beverage cartons, Cans, Foil trays, Metal lid, capsules, Cutlery, knives and pots. 

 

What can not go into the Molok 

Plastic containing food leftovers. 

Chemicals or other hazardous waste, eg. turpentine and gasoline.  

Electronics, Sprays and Hazardous Waste.  

 

Batteries - Electronics 

Containers for batteries and electronics cages can be found in the container yard 

 

What must go into the battery container 

All types of small batteries, both disposable and rechargeable batteries, can be delivered to the battery box 

in the container yard. 

 

Batteries should not be thrown into the bin as they can develop toxic smoke in combustion and cause the 

release of heavy metals into the environment. 

 

What must go into the Electronic waste container 

Electronics waste such as small household appliances, mobile phones and IT equipment television, printer. 


