Sådan sorterer du dit storskrald
Husk at 3 sække skal lukkes: Dåser, plast og flamingo.

GENBRUG

GLAS
GENBRUG

SORTÉR RIGTIGT

METAL
GENBRUG

PAP
GENBRUG

PAPIR
GENBRUG

PLAST
GENBRUG

TØJ
GENBRUG

NEJ TAK TIL:

EMBALLERING:

• Rene metaldåser
af enhver slags uden
madrester, f.eks. øl- og
sodavandsdåser.

• Dåser med
madrester.
• Malerdåser.

Klar plastsæk.

• Flasker og emballageglas – rengjorte,
drikkeglas.

• Glas med rester
af madvarer.
• Vinduesglas/
termoruder.
• Keramik/stentøj.
• Metallåg gerne
i småt metal.
• Ildfast glas

Klar plastsæk.

• Låg, kapsler, alu-bakker,
kapsler fra fyrfadslys.
• Tomme malerdåser af
metal, men uden låg.
• Ledninger og kabler.
• Beslag, søm og skruer.
• Gryder og pander.
• Bestik.

• Malerdåser
med malingrester.
• Malerdåser
med låg.

Klar plastsæk.

• Papkasser.
• Bølgepap.
• Paprør.
• Papemballager.
• Æggebakker.

• Pap, der har
været brugt til
afdækning.
• Margarine- og
smørbøtter.
• Pizzabakker.
• Mælke- og
juicekartoner.

Kasser skal
slås sammen.
Bundtes med
kraftig snor, maks. 100
x 50 cm eller
i klar plastsæk.

• Indbundne
bøger – for- og
bagside kan rives
af og lægges i
sæk til pap.
• Gavepapir.
• Tapet.

Bundtes med
kraftig snor, maks.
40 x 30 x 25 cm eller
klar sæk.

• Malerspande
og -bøtter.
• Emballager
med faremærker,
f.eks. ætsende, gift,
miljø- og brandfarligt..
• Plast, der ikke
er rent

Klar plastsæk.

• Tøj der er
uhygiejnisk.

Klar plastsæk.

• Aviser.
• Tryksager.
• Ugeblade.
• Reklamer.
• Bøger uden indbinding.

• Emballage fra frugt,
grønt og andre madvarer
• Emballage fra sæbe,
shampoo og lign.
• Plastposer og plastfolie.

• Tøj, sko, linned, duge,
tørklæder, andre
tekstiler.
• Tasker og sko.
• Ødelagt tøj.

Luk sækken.
Maks. 15 kg/sæk.

Må ikke lukkes.
Maks. 15 kg/sæk.

Må ikke lukkes.
Maks. 15 kg/sæk.

Må ikke lukkes.
Maks. 15 kg/enhed.

Må ikke lukkes.
Maks. 15 kg./enhed.

Luk sækken.
Maks. 15 kg/sæk.

Må ikke lukkes.

Hvis du ønsker dine plastsække retur (kun åbne poser), så læg en seddel til os

DÅSER

JA TAK TIL:

Rengøring af genanvendeligt affald
Papir og pap skal være rent og tørt og uden madrester.
Plast og metal skal være tømt for indhold - brug kun vand hvis nødvendigt.
Glas behøver ikke at være helt rent, men madresterne skal være skrabet af.

FLAMINGO
FORBRÆNDING

INDBO
GENBRUG
FORBRÆNDING

KOPPER OG
TALLERKENER
GENBRUG DEPONI

ELEKTRONIK
SPECIALBEH. GENBRUG

SPECIALBEH. GENBRUG

HAVEAFFALD
GENBRUG

NEJ TAK TIL:

EMBALLERING:

• Flamingokasser,
chips etc.

• Flamingo med
madrester.

Klar plastsæk.
Luk sækken.

• Møbler (maks. 240 cm).
• Madrasser, hynder, puder.
• Haveredskaber.
• Cykler, barnevogne.
• Tæpper (rullet maks.
100 cm/15 kg).
• Og lignende, som ikke
kan være i en skraldespand.

• Mur- og nagelfast
inventar som skabe,
vinduer og døre
eller dele heraf.
• Havehegn/låger.
• Toiletter og
håndvaske.
• Kaninbure
• Paller

Puder og hynder
i klar plastsæk.
Større ting skal
ikke emballeres.
Tæpper skal
ombindes med kraftig
snor.

• Tallerkener, kopper.
• Urtepotter- og
skjulere.

• Affald fra
nedrivning/
ombygning
af bygning.

Klar plastsæk.

• Fjernsyn.
• Radioer, dvd- og cd-afspillere.
• Pc’er, mobiltelefoner.
• Elektriske husholdningsog værktøjsmaskiner.
• Elektronisk legetøj.
• Lamper.
• It-udstyr.

• Batterier.
• Armaturer
med lysstofrør.
• Elpaneler

Flere mindre ting
kommes i klar
pose/sæk.

• Komfurer.
• Opvaskemaskiner.
• Vaskemaskiner.
• Tørretumblere.
• Frysere og køleskabe.
• Elradiatorer.

• Frysere og
køleskabe
med madvarer.

Ingen emballage.

• Græs, blade.
• Hækafklip, grene.
• Ukrudt.
• Juletræer under
3 meter afleveres
som de er.

• Jord.
• Urtepotter.
• Plastposer
og andet affald.

Småt haveaffald skal
i papirsække beregnet til haveaffald.

Må ikke lukkes.

Må ikke lukkes.

Grene skal bundtes,
maks. 100 x
50 cm/15 kg.
Maks. 15 kg/enhed.
Der må ikke bindes
knude på sækken.

BRUGSTING
GENBRUG

• Direkte genbrug af
møbler, isenkram,
legetøj, radioer,
cykler og bøger.

Kom gerne mindre
ting i en klar sæk
og mærk med
”Brugsting”, så sikrer vi
genbrug.

SORTÉR RIGTIGT

HÅRDE
HVIDEVARER

JA TAK TIL:

