
Affaldssortering indendørs – fokus på køkkenskabet  

Det meste affald opstår ved køkkenbordet og køkkenvasken. Indret derfor rummet under vasken til affald. 

De fleste rengøringsmidler bruger du ikke så tit, mens affald opstår flere gange om dagen.  

SKAB 1 Standardskab (60 x60) 

Trådstativ (RUDI) fra IKEA, 40 kr.  

Trådstativ fra Jem og Fix, 40 kr.  

Ventilleret biospand fra ZENZO (udleveres af 

kommunen i 2016/17) 

Plastfletkurv fra Kombinér (nethandel: 

www.kombiner.dk) 95 kr.  

Net fra Søstrene Grene kr. 30 pr. stk. 

Altankasser fra Tiger 20 kr. pr. stk.  

Smartstore fra Alstrøm 30 kr.  

Restaffald og plast 

To stativer på køkkenlågen gør det nemt i hverdagen at sortere plast og restaffald. Ryk det stativ, du har i 

forvejen højere op på lågen og til siden, så der dels bliver plads til en kurv under stativet, og dels bliver 

plads til et ekstra stativ på lågen. Trådstativet fra IKEA er ikke så stort, og kan bedre være der, hvis du har et 

60 cm. skab.  

Plast kan afleveres i en billig affaldspose, men lad vær’ at binde knude.  

Madaffald 

Den ventillerede spand til madaffald kan nemt løftes op til håndvasken, når du tømmer vasken for 

grøntskræller.   

Metal og glas 

Kurven til metal og glas er lavet af plastik, så den nemt kan skylles ren, hvis noget har dryppet ud. Hvis du 

afleverer affaldet ”på vej”, kan du hælde metal og glas i net af nylon, der nemt kan foldes sammen og 

kommes i tasken. Hvis du bruger et enkelt net, skal du naturligvis adskille glas og metal inden du afleverer 

det.  

Småt elektronik og batterier 

I lukket beholder.  

Pap / karton og papir 

Pap / karton og papir i net, der kan hænge på væggen eller et endeskab. Nettene gør det nemt at aflevere 

fraktionerne.  Igen skal fraktionerne adskilles inden de afleveres.  

Udnyt pladsen 

Du kan hænge kurve op på indersiderne i køkkenskabet, der gør det muligt at opbevare de 

rengøringsartikler du bruger oftest i køkkenskabet.  

http://www.kombiner.dk/


SKAB 2     Standardskab (60 x60) 

 

 

 

 

 

 

Uddtrækssystem med 2 beholdere fra IKEA (UTRUSTA og 

VARIERA) 280 kr.  

Box fra IKEA (SAMLA) 10 kr.  

Biobeholder fra Joca (STELO, nethandel: www.joca.dk) 50 

kr.  
Kurv fra Alstrøm 25 kr.  

Småopbevaring fra IKEA 20-40 kr.  

Net fra Tiger 20 kr.  

 

Restaffald og plast 

Restaffald og plast i udtrækssystemet med affaldsposer i beholderne.  

Madaffald 

Ventilleret beholder til madaffald kan hænge på køkkenlågen. Den kan løftes af krogene.  

 

Metal  

Box der hænger på udtræksstativet til metal er lavet af plastik, så den nemt kan skylles ren, hvis noget har 

dryppet ud. Hvis du afleverer affaldet ”på vej”, kan du hælde metallet op i et net af nylon, der nemt kan 

foldes sammen og kommes i tasken.  

Glas 

Kurv af plast til opbevaring af glas.  

Pap og karton  

Pap og karton samles i et net, der kan hænge på væggen eller skabslågen i køkkenet.  

Papir  

Papir samles i en kurv, der hvor du åbner posten.  

 

 

 

 

http://www.joca.dk/


SKAB 3   Standardskab (80 x60) 

 

Trådstativ på hver låge fra Alstrøm, 40 kr. pr. stk.  

Biobeholder der udleveres af Kommunen i 

2016/2017.    

Kurv fra Kombinér (nethandel: 

www.kombiner.dk) 95 kr. 

Kurv fra Drivhuset.  

Lille kurv fra Harald Nyborg 10 kr. 

Hænge trådkurv fra IKEA 15 kr.   

Papirkurv fra IKEA (RISSLA) 80 kr.   

 

 

Restaffald og plast 

Restaffald og plast i hvert deres trådstativ på køkkenlågerne.   

Madaffald 

Ventilleret beholder til madaffald står løst på bunden af køkkenskabet. Den kan nemt løftes ud og bruges 

ved håndvasken fx når man skræller kartofler.   

 

Metal og Glas   

Hver sin beholdere af plast, der nemt kan skylles, hvis noget har dryppet ud. Hvis du afleverer affaldet ”på 

vej”, kan du hælde fraktionerne op i net af nylon, der nemt kan foldes sammen og kommes i tasken.  

Papir 

I kurv under vasken, hvis man ønsker det af vejen.  

Småt elektronik og batterier 

I lille kurv bagved de øvrige fraktioner.  

Pap / Karton 

I Beholder der enten kan hænge på væggen eller stå på gulvet.  

Udnyt pladsen 

Du kan hænge kurve op på indersiderne i køkkenskabet, der gør det muligt at opbevare de 

rengøringsartikler du bruger oftest i køkkenskabet.  

 

 

http://www.kombiner.dk/


SKAB 4      Standardskab (60 x60) 

 

 

Uddtrækssystem med 2 beholdere fra ZENZO  
(Rack, nethandel: www.zenzo.dk) 495 kr.  
Bag Clam fra Zenzo (nethandel: www.zenzo.dk) 55 kr. 
Biobeholder der udleveres af Kommunen i 2016/2017.    
Beholder fra IKEA (VARIERA) 22 kr.  

Udtræksbeholder fra IKEA (VARIERA) 50 kr.    

Kurv til pap og karton samt papir fra Drivhuset.  

 

Restaffald og plast 

Restaffald og plast i udtrækssystemet med affaldsposer i beholderne.  

Madaffald 

Ventilleret beholder til madaffald kan hænge på køkkenlågen. Den kan løftes af krogene.  

 

Metal  

Bag Clam med pose kan hænges på lågen eller på indersiden af skabet. Bag Clam er flexibel og fylder ikke 

meget. Kan selvfølgelig også bruges til andet end metal, bare det ikke er for tungt.  

Glas 

Kurv af plast til opbevaring af glas.  

Pap / karton og papir 

Du kan vælge at blande papir og pap / karton i én beholder, der kan stå et praktisk sted. Så skal du 

naturligvis bare sortere det, inden du afleverer det.  

 

Udstillingen står til daglig i Agendacenteret, hvor du kan komme forbi og få råd og vejledning.  

 

Har du spørgsmål til dit indendørs system eller til sortering af affaldet er du velkommen til at kontakte os 

 

 

Agenda Center Albertslund 

albertslund@agendacenter.dk 

4362 2015 

http://www.zenzo.dk/
http://www.zenzo.dk/
mailto:albertslund@agendacenter.dk

