
VÆGT OG SORTERINGS-GUIDE

Sådan sorterer du dit affald

Sådan vejer du dit affald

Køkkenvægt (virker bedst til små poser)
Badevægt (enten stil poserne direkte på vægten, eller ved at veje en person
med og uden posen og derefter træk de to tal fra hinanden)
Kuffertvægt
Hængevægt med krog (også kaldet fiskevægt)
Estimat af poser: Tæl hvor mange poser I har. En stor skraldesæk kan i
gennemsnit indeholde ca. 10 kg, og en plastbærespose kan indeholde ca. 1,5-
2 kg. Læg tallene sammen med antal poser.
Vej og/eller tæl cigaretskodder! På årets World Cleanup Day sætter vi ekstra
fokus på skodder - derfor må I gerne veje og/eller tælle hvor mange du har
indsamlet.

Der er forskellige måder du kan veje dit fundne affald. Et tip er at veje det inden
du sorterer det. Brug for eksempel: 

Undersøg eventuelt hvilken kildesortering din kommune har, og brug det som
pejlemærke for affaldskategorier.
Ellers benyt en grovsortering, der inddeles i hhv.: glas, metal, pap, papir,
plastik, pant og restaffald (småt brændbart, mad, cigaretskodder, etc.). Print
kildesortering ud og brug dem til at lave tydelige bunker, når I sorterer.
Sorter efter bedste evne dit fundne affald i de valgte kategorier.
Smid dit affald ud i din egen husholdningscontainer, på genbrugsstationen
eller hvis du har en aftale med kommune om afhentning. Efterlad aldrig dit
affald. 

 
Har du indsamlet meget affald, anbefaler vi, at du kører det til din lokale
genbrugsstation. Har du samlet mindre affald, kan du sortere det sammen med
dit husholdningsaffald. 

Dine resultater er vigtige for os - fortæl om dine fund
Besøg www.plasticchange.dk for at indberette dine flotte resultater - og vær
med i de danske optællinger for dagen. 
Har du brugt WasteHunter-appen, så indberet dine fundne kilo her.
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