
Restauranter og spisesteder 

Helsingør Kommune sætter nu fokus på sortering af affald fra restauranter og spisesteder og kom-

mer ud på besøg hos samtlige restauranter og spisesteder. Der er ressourcer at hente i affaldet, og 

det er derfor vigtigt at få sorteret det genanvendelige affald fra. Der er meget emballage-affald fra 

køkkener. Denne emballage kan nemt sorteres fra, så råmaterialerne kan indgå i nye produkter 

eller ny emballage.  

Køkkenerne har typisk også meget madaffald. Madaffald og friturefedt/olie kan genanvendes til 

energiproduktion og næringstilførsel til jord. Fedt, der ender i vasken, kan skabe problemer både 

hygiejnemæssigt og i afløbet. Disse problemer løses af en fedtudskiller — se boksen nederst på 

denne side. 

Regler 

Alle virksomheder har sorteringspligt. Denne pligt betyder, at alt genanvendeligt affald skal sorteres 

fra det dagrenovationslignende affald, så det kan blive genanvendt. De mest almindelige typer gen-

anvendeligt affald er kort beskrevet i sorteringsvejledningen på den anden side. 

 

Muligheder 

Kommunen kan tilbyde afhentning af dagrenovationslignende affald fra virksomheder, og virksom-

hederne kan samtidig tilmelde sig Skibstrup Affaldscenter, hvor der kan afleveres op til 2 ton gen-

anvendeligt affald per år og desuden farligt affald.  

Kommunen må ikke tilbyde afhentning af genanvendeligt virksomhedsaffald. I skal derfor lave afta-

ler med private transportører for at få afhentet jeres genanvendelige affald. Se Affaldsregistret for 

godkendte transportører og modtageranlæg på www.affaldsregister.mst.dk. 

Fedtudskillere 

Hvis der kommer fedt i kloakken, vil det 

blive stift og med tiden stoppe kloakken 

til. 

»  Fedtudskillere kan hindre tilstoppelse 

og unødig tæring på afløbssystemet. 

»  Derudover kan det også mindske lugt-

gener og smittefare. 

Der skal derfor etableres fedtudskillere, 

hvor der foregår erhvervsmæssig tilbe-

redning af mad. 

  Sorteringsvejledning 

Kilder og adresser 

Helsingør Kommune: 

www.helsingor.dk 

 

Forsyning Helsingør: 

www.fh.dk 

Sortér affaldet 



    

Farligt affald - Farligt affald skal altid sorteres fra 

 

 

» Batterier 

» El-sparepærer  

» Lysstofrør  

» Kemikalier  

» Gift 

» Maling 

Glas 

» Glasflasker  

» Glasemballage fra madvarer 

» Vandglas og lignende (ikke krystalglas) 

Alt glas til genbrug skal være tomme og 
skyllet for madrester  

Papir 

» Notepapir og printerpapir 

» Kuverter 

» Reklamer 

» Aviser 

Alt papir til genbrug skal være rent og tørt  

Mad/Organisk affald 

» Frugt og grønt 

» Kødvarer 

» Brød og kagerester 

» Rester af tilberedte fødevarer 

» Kaffefiltre 

 

Organisk affald skal holdes adskilt fra andet 

genanvendeligt affald 

Pap og karton 

» Papkasser og bølgepap 

» Karton  

» Paprør fra køkken– eller toiletrulle 

 

» Ikke flamingo, plastik,  brugte pizza bakker  mm. 

       

Alt pap til genbrug skal være rent og tørt  

Metal 

» Konservesdåser 

» Foliebakker 

» Rustfrit stål 

» Potter og pander 

» Køkkengrej (ikke batteri- eller strømdrevne) 

 

Alt metal til genbrug skal være skyllet for 
madrester  

Plast 

 

Alt plast til genbrug skal være tømt og  
skyllet for madrester  

     Hård plast 

» Plastik dunke og flasker  

» Plastik bøtter og bakker  

» Plastik service 

     Blød plast 

» Plastfolie 

» Plastikposer 

» Bobleplast 

Sorteringsvejledning 

Småt elektronik 

» Batteri- eller strømdrevne apparater 

Elektronik skal altid sorteres fra 

Følg altid den enkelte affaldstransportørs eller indsamlers anvisninger.  


