
Hold Danmark Rent estimerer, at der 
hver eneste dag bliver smidt 9.000.000 
cigaretskodder på gaden og i naturen. 

Med en lidt kreativ omregning svarer det 
til, at danskernes cigaretskodder hvert år 
kan nå to gange rundt om jorden, hvis 
skodderne lægges efter hinanden i en 
lang kæde.

Med 3.000.000.000 smidte skodder år-
ligt er cigaretskodderne klart den største 
affaldssynder, der ikke finder vej til skral-
despanden. Men alt slags affald i naturen 
er et problem. Ikke kun for naturen selv, 

men også for de mange mennesker, der 
hver dag nyder at besøge vores skove, 
søer, fjorde og parker.  

Sammen passer vi på Roskilde
I Roskilde Kommune er vi stolte af vores 
mange smukke, grønne åndehuller – og 
det vil vi gerne blive ved med at være. 

Vi bruger hvert år mange ressourcer 
på at vedligeholde vores naturområder, 
men det er desværre ikke nok.

Derfor har vi brug for dig som frivillig, 
der bruger din tid og energi på at give 
naturen en hjælpende hånd med at blive 
fri for affald. 

Det er guld værd for både naturen, kom-
munen og for alle andre borgere, der øn-
sker at nyde en smuk og grøn kommune. 
Både i dag og i fremtiden.

Af vores  tak, fordi du vil være med.

Veje og Grønne områder, 
Roskilde Kommune

Affaldsindsamling 
Roskilde 2021
Sammen hjælper vi hinanden og naturen 
med at blive fri for affald.

Top 6 affald i naturen

1. Cigaretskodder
2. Slikprodukter
3. To-go produkter
4. Metalkapsler og dåser
5. Toiletartikler
6. Cigaretpakker

Miljøstyrelsen, 2020. Undersøgelse om 
affald i naturen i 23 kommuner.

Affald i by og natur
Minimér dit affaldsaftryk

Kilder: vandogaffald.dk, heleverdeniskole.dk

Du kan gøre meget selv for at minimere 
dit affald. Du kan fx købe færre ting og 
købe holdbare produkter, der nemt kan 
repareres eller genanvendes. Giv gerne  
dine brugte ting videre – og sorter resten 
til genanvendelse.

Hvornår forsvinder affaldet, 
når det ligger i naturen?

Madrester og hundelorte2 uger

Appelsin- og bananskræller2-5 uger

Aviser3-12 måneder

Roskilde Kommunes grønne bioposer til madaffald1-2 år

Mælkekartoner2 år

Ispapir2 år

Cigaretskodder1-5 år

Tøj og tyggegummi5 år

Materialer i nylon13 år

Øl- og sodavandskapsler100 år

Plastposer (blød plast)400 år

Plastflasker (hård plast)500 år

Aluminiumsdåser500 år

Mobiltelefoner1000 år

Glas og flasker 4000-1.000.000 år

Brug en madkasse eller madpakke-
papir til din frokost i stedet for  
alufolie og poser. 

Når du handler på nettet, så køb fra 
steder, der tager emballager retur 
eller begrænser emballager.

Køb brugte ting som fx tøj, elektronik 
og møbler. Så sparer du både penge 
og ofte emballagen.

Drik vand fra hanen eller brug 
vanddunk/-flaske. Postevand er som 
regel mere frisk og indeholder færre 
bakterier end kildevand på flasker.

Køb kun den mad, du kan spise – og 
gem resterne fra aftensmaden til 
næste dags frokost.

Undgå engangsservice. Brug din 
egen kop til din kaffe to-go og eget 
bestik, når du spiser take away.

Brug din egen pose eller taske, når 
du handler – også til tøj og andet. 

Sig nej tak til reklamer og find dem 
på nettet – så sparer du på papiret.
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Folderen er ansvarligt trykt på 100 % genbrugspapir.

#ALLE TIDERS AFFALDSINDSAMLING

Læs mere om 
vores årlige affalds

indsamlinger på

affaldsfrifjord.dk



I løbet af foråret 2022 får du flere mulig-
heder for at aflevere endnu mere affald 
til genanvendelse. Roskilde Kommune 
ruller nemlig nye sorteringssystemer ud 
til alle borgere og kommunale institu-
tioner. 

Med de nye løsninger kan du aflevere i alt 
10 typer affald hjemme hos dig selv. Det 
betyder også, at vi kommer i mål med 
regeringens krav om øget hustandsnær 
indsamling af affaldet.

Hvis du bor i hus 
... får du en ny, to-delt affaldsbeholder, 
der erstatter din gamle beholder til papir 
og karton. Og så får du en kasse til det 
farlige og miljøskadelige affald som fx 
batterier, elektronik og kemikalier.

Hvis du bor i lejlighed
... går vi i løbet af 2021 i dialog med den 
affaldsansvarlige, hvor du bor, om hvor-
dan vi bedst sammensætter jeres fælles 
sorteringsløsninger.

Er du klar til at sortere endnu mere affald?

Top 20 plastaffald  
i Roskilde Fjord
1. Plaststykker 2,5-50 cm
2. Chipsposer og slikpapir
3. Biomedier fra rensningsanlæg
4. Patronhylstre 
5. Trusseindlæg
6. Snor og sejlgarn
7. Cigaret- og tobaksemballage
8. Plastikvatpinde
9. Plastlåg og kapsler
10. Cigaretskod
11. Små plastikposer
12. Flamingostykker 2,5-50 cm
13. Skumstykker
14. Sugerør og rørepinde
15. Plastlåg fra tuber og flasker
16. Legetøj, badeting og sutter
17. Store poser
18. Plastringe fra flaskekapsler
19. Engangskopper og låg
20. Balloner

Plastic Change. I perioden 2016-2018  
registrerede Projekt Roskilde Fjord  
affald på Roskilde Fjords kyster gennem 
systematiske strandovervågninger.

Vidste du 
... at 149.000 frivillige landet over 
indsamlede 53.000 kilo affald i 
naturen i 2020? 

Blandt affaldet var der flere end 
3.300 engangsmundbind.

Vil du samle affald i naturen? 
Læs mere om at være frivillig på
roskilde.dk/naturudenaffald

Hvad sker der med den plast,  
du sorterer og afleverer?

Næsten 70 procent af det affald, vi sam-
ler ind i naturen, er lavet helt eller delvist 
af plast. Det viser en opgørelse fra 2018 
af Danmarks Naturfredningsforening.

Plast udgør et særligt problem, fordi 
mange plasttyper tager op mod 500 år, 
før de bliver nedbrudt i naturen. 

Derfor er det så vigtigt, at vi sammen 
hjælper hinanden med, at plasten ikke 
ender de forkerte steder.

Plast i naturen

Roskildenserne er gode til at sortere affald
I 2020 indsamlede Roskilde Kommune mere end 58 procent affald fra  
husholdningen til genanvendelse. I 2017 var det 43 procent. Med de nye  
sorteringsmuligheder forventer vi, at tallet fremover vil stige betydeligt.

Regeringens Ressourcestrategi, ”Danmark uden affald” (2013), sætter et  
nationalt mål for indsamling af minimum 50 procent af husholdningsaffaldet 
til genanvendelse i 2022. Genanvendelsesprocenten er baseret på vægten af 
alt det affald, der kommer fra almindelige husholdninger.

Mængden af plast, der går til direkte genanvendelse, afhænger mest af alt  
af, hvordan producenterne har sammensat og designet deres plastprodukter.  
Det er nemlig ikke al plast, der egner sig godt til genanvendelse – det gæl-
der fx produkter, der er sammensat af flere typer plast og materialer.  

Læs mere på roskilde.dk/plast

Genanvendelse33 %

Energiudnyttelse 33 %

Erstatningsbrændstof33 %

Læs mere om  
den nye beholder  

og sortering på 
roskilde.dk/klartil10

Bliver til rene 
plasttyper som fx 
HDPE, PA (nylon) 
og PP. Det er plast 
af høj kvalitet, der 
kan blive til nye 
produkter. 

Bliver oparbejdet til en type 
brændstof, der kan bruges i 
cementindustrien.  

Bliver til el og  
fjernvarme sammen 

med det affald, der 
er blevet sorteret fra 

i processen.

I dag

2022

Kilde: ARGO. Tallene kan variere en smule.


