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INDENDØRS AFFALDSSORTERING 
- FOKUS PÅ KØKKENSKABE 

 

Affaldssortering skal være nemt, praktisk og lige til – og det starter, der hvor du 

producerer dit affald, hvilket ofte er i køkkenet. 

Indret derfor rummet under vasken til affaldssortering. De fleste rengørings-

midler bruger du ikke så tit, mens affald opstår flere gange om dagen. 

 

 

Køkkenskab 1 (standart skab 60x60 cm): 

 

 
 

Restaffald og Plastik: Trådstativ fra Jem og Fix: 40 kr./stk. 

Madaffald: Ventileret biospand fra ZENZO: (denne eller lignende er forslået udleveret af 

kommunen): 50 kr. 

Glas og Metal: Plastfletkurv fra Kombinér (www.kombiner.dk): 98 kr.  

Småt elektronik og batterier: Smartstore fra Silvan: 20 kr. 

Papir: Net fra Søstrene Grene: 30 kr. (ikke illustreret – kan hænge på en væg eller 

endeskab) 

Øvrige ting (ikke affald): Altankasser fra Tiger: 20 kr./stk. 

 

http://www.kombiner.dk/
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Køkkenskab 2 (standartskab 60x60 cm) 

 

 
 

Restaffald og plastik: Udtræksystem med 2 beholdere fra IKEA (UTRUSTA og VARIERA): 

298 kr.: 

Madaffald: Ventilleret beholder fra Joca (Stelo fra www.joca.dk): 50 kr. (denne eller 

lignende er foreslået udleveret af kommunen) 

Metal: Småopbevaring fra IKEA til at hænge på udtrækningsstativet: 20-40 kr. 

Glas: Smartbox fra Silvan: 30 kr. 

Papir: Net fra Tiger: 20 kr. (Ikke illustreret – til at hænge på en væg eller et endeskab) 
  

http://www.joca.dk/
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Køkkenskab 3 (Standart skab 60x80 cm) 

 

 
 

Restaffald og plastik: Trådstativ på hver låge fra Farum Isenkram: 40 kr./stk. 

Madaffald: Ventilleret beholder fra Joca (Stelo fra www.joca.dk): 50 kr. (denne eller 

lignende er foreslået udleveret af kommunen) 

Metal og glas: Plastfletkurv fra Harald Nyborg: 14 kr. 

Papir: Fletkurv fra BOXdeLUX (www.boxdelux.dk): 199 kr.  

Øvrige ting (ikke affald): Hænge trådkurv fra IKEA til opvasketabs mv. 
  

http://www.joca.dk/
http://www.boxdelux.dk/
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Øvrige beholdere, der kan være praktiske, når man ikke har så meget plads: 

 

Flower fra 2wasteless 
3 delt affaldsorteringssystem & 
affaldsstativ til 60 cm køkkenlåge: 
348 kr. 
 
Fås også i en 4-modul løsning og som 
enkelte moduler  
  
www.2Wasteless.com 

 

 

 
SORT-it rack 
 

2 delt affaldssorteringssystem til låge på 
min. 35 cm låge: 345kr. 
 
Her er vist 2 sæt (til 4 fraktioner) til min. 60 
cm låge: 690 kr 
 
www.valbeing.dk 
 
 
 

 
 
Bag Clam universal poseholder 

 
Kr. 159 inkl. fragt 
 
https://biobagworld.com/da/buttik/bag-
clam-4/ 
 
 

http://www.2wasteless.com/
http://www.valbeing.dk/
https://biobagworld.com/da/buttik/bag-clam-4/
https://biobagworld.com/da/buttik/bag-clam-4/
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