Sorteringsvejledning
Kan andre genbruge dine kasserede
ting, som de er?
Så aflever dem til direkte genbrug.

Loppemarked/
Genbrugsbutikker
Brugbare ting til genbrug. F.eks.
tøj, møbler, legetøj og elektronik.

Du skal være opmærksom på, at der kan
være forskel på sorteringen på de enkelte
genbrugspladser.
Spørg pladspersonalet, hvis du er i tvivl.
Akkumulatorer
Bilbatterier.

Asbestplader
Hårde og bløde plader, skifereternit. Asbeststykker modtages
KUN i tæt lukkede, klare sække.

Batterier
Alle slags husholdningsbatterier
også mobiltelefonbatterier og
genopladelige batterier.
Dæk
Dæk fra personbiler, motorcykler og varevogne.
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Elektronikskrot
Fjernsyn, telefoner, computere,
husholdningsmaskiner og legetøj med elektronik.
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Farligt affald
Maling, terpentin, lak, sprøjtegifte, olierester, spraydåser og
elsparepærer. Aflever hvis muligt i originalemballage.
Flamingo
Flamingoplader og stykker.

Gipsplader
Gipsplader - hele eller mindre
stykker. Uden isolering, stålskinner og træ.

Glas og flasker
Kun rengjorte flasker, glasemballage uden låg og drikkeglas.
IKKE hærdet glas og vinduesglas.
Haveaffald
Blade, hækafklip, grene, rødder,
blomster og nedfaldsfrugt. Skal
afleveres uden emballage.

Hård plast
Dunke, baljer og kasser. Skal være
tomme, rengjorte og uden faremærke.

Hårde hvidevarer
Køleskabe, vaske- og opvaskemaskiner, tørretumblere og komfurer.

Imprægneret træ
Imprægneret træ, f.eks. fra carporte, udhæng, hegn og legehuse.

Jern og metal
Sodavands- og øldåser, rene konservesdåser, rørstumper, cykler og
andet metal. Plæneklippere mv.
tømmes for benzin og olie.
Jord og muld
Jord, muld og stabilgrus.
IKKE forurenet jord.

Lysstofrør og elsparepærer
Skal være hele og uden paphylstre.
Mineraluld
Plader eller stykker af rockwool
eller glasuld.
Møbler og tæpper
Stofbelagte møbler, madrasser og
gulvtæpper
Murbrokker
Beton, mursten, mørtel og belægningssten.
Pap
Rene papkasser og bølgepap.
IKKE pizzabakker, mælke- og juicekartoner.
Papir
Rene aviser, ugeblade, tryksager,
telefonbøger og reklamer.
Plastfolie
Rene plastposer og sække samt
klar og farvet folie.

Plasthavemøbler
Alle typer af plasthavemøbler.
PVC (blød)
Luftmadrasser, haveslanger, badedyr.

PVC (hård)
Rør, kabelbakker, fodlister og trapezplader.

Rent træ
Træpaller, spånplader, træmøbler
- med metalbeslag. Må være malet
eller lakeret med midler beregnet
til indendørs brug.
Sanitet
Porcelæn, håndvaske, toiletter, glaserede fliser og krukker.
Småt brændbart
Tekstiler, puder og hynder. Højst
80 x 80 cm.
Tekstiler
Ikke-brugbart tøj og klude, rent
og tørt.

Tøj til genbrug
Rent, tørt og helt tøj, gardiner og
sko. Husk at binde sko sammen
parvis.
Vinduer
Vinduer med og uden rammer,
spejle, skifterammer.
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