Sådan bruger I
genbrugsbilen
Vejledning til kommunale institutioner

Sådan pakker du til genbrugsbilen

•

Genbrugsbilen indsamler forskellige typer affald til specialbehandling og genanvendelse fx indbo, møbler, plast og mad- og
drikkekartoner.

•

Genbrugsbilen afhenter affald svarende til det, som en normal
husstand typisk sætter ud.

Affaldstype
Stort metal

Kommunale institutioner kan således ikke aflevere 10 printere,
10 skoleborde og lignende til genbrugsbilen på én gang.

•

Alle kommunale institutioner er tilmeldt ordningen for genbrugsbilen.

Ja tak
•
•

Emballageplast og
Mad- & drikkekartoner

•

•
•
•
•
•

Nej tak

Cykler og benzindrevne have•
redskaber (tømt for brændstof og •
olie)
Stort metal, som ikke kan være i
ressourcebeholderen

Metalbeholdere med indhold
Småt metal (glas/metal)

•
•

Stort metal skal ikke emballeres
Cykler skal tydeligt markeres

Tom plastemballage også med
faremærket
Plastposer og folie fra fødevarer
Plastlegetøj u. elektronik
Kartoner fra f.eks. mælk og flåede tomater
Tom plastemballage fra f.eks.
fødevarer

Plastemballage med alle andre faremærker end
(farligt
affald)
Plast med rester af madvarer og
beskidt plast
Skumplast
Blød PVC - f.eks. luftmadresser
og presenninger og haveslanger

•

Mindre ting i klar sæk på maks.
110 l.
Sækken skal lukkes med knude
eller strips
Hvis der er en container til plast
& kartoner så pak affaldet i poser
inden aflevering i containeren
Plast og kartoner i samme sæk
Rent og uden rester af madvarer
Skyl med lidt koldt vand for at
undgå lugtgener

•
•
•
•

Flamingo

•

Flamingokasser og flamingochips

Indbo

•

Møbler, madrasser, hynder, puder og dyner
Haveredskaber og barnevogne
Store ting af plast, f.eks. havemøbler
Blød PVC - f.eks. badebassiner
og luftmadresser

•

•
•

Tallerkener og kopper
Urtepotter og urtepotteskjulere

•

Komfurer, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere
Frysere og køleskabe
Elradiatorer og emhætter

•
•
•
Porcelæn og keramik

Hårde hvidevarer

•
•
Elektronik

•
•
•

Sådan pakker du det

•
•
•
•
•
•
•

Klar sæk på maks. 110 l.
Sækken skal lukkes

Mur- og nagelfast inventar som
skabe, døre, vinduer eller dele
heraf
Toiletter og håndvaske
Paller, brædder og byggematerialer

•

Mindre ting i klar sæk på maks.
110 l. og 11 kg
Store ting skal ikke emballeres
Tæpper maks. 100 cm lang rulle,
der bindes med snor. Maks. 11 kg
Møbler maks. 240 cm

•
•

Sanitet
Skarpe/spidse genstande (pakkes ind og lægges i restaffald)

•
•

Mindre ting i klar sæk på maks.
110 l. og 11 kg
Uglaserede og glaserede ting i
hver sin pose

•

Frysere og køleskabe med madvarer (skal tømmes for indhold)

•

Skal ikke emballeres

Fjernsyn, radioer og afspillere
•
Pc’er, mobiltelefoner, lamper og
IT-udstyr
Elektronisk legetøj, husholdningsog værktøjsmaskiner

Batterier (i en pose på låget
af beholderen til restaffald og
madaffald)

•
•
•

Klar sæk på maks. 110 l. og 11 kg
Større ting skal ikke emballeres
Husk at fjerne lysstofrør og pærer
fra lamper

•
•

Klar sæk på maks. 110 l. og 11 kg
Sækken skal lukkes

•
•

•
•
•

Tøj

•
•
•

Tøj, tasker og sko
Linned og duge
Ødelagt tøj

•

Uhygiejnisk tøj (restaffald)

Farligt affald

•
•
•

Plante- og insektgift
Olie og oliefiltre
Batterier, elektronik, alle slags
elpærer og små lysstofrør
Spraydåser og malingrester
Alle produkter med faremærker
Tom emballage med alle andre
faremærker end

•

Medicinrester og kanyler (afleve- •
res på apoteket)
Ammunition, fyrværkeri og gasflasker (Læs mere på vandogaf- •
fald.dk)
•

Afleveres i den røde kasse til
genbrugsbilen eller på genbrugsstationen
Har I ikke en rød kasse så kontakt
CETS
Se detaljeret sorteringsguide på
vandogaffald.dk/genbrugsbilen

Maks. 11 kg pr. enhed (gen•
stand eller sæk)*
•
Maks. 10 enheder pr. gang
Kun én type affald pr. sæk
•
Mindre ting i klar sæk på maks.
110 liter
Sættes frem inden kl. 7 på afhentningsdagen**

Byggematerialer
Mange ens enheder f.eks. 10
printere eller 10 skoleborde
Bøger
(Paperback: i pap/papir.
Hardback: Omslag i restaffald,
sider i pap/papir)

•
•
•

•

•
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* Som udgangspunkt må en enhed maks. veje 11 kg, der er dog visse
undtagelser herunder hårde hvidevarer, møbler, fjernsyn, cykler samt
benzin- og eldrevne haveredskaber.
** Sættes frem til skel med mindre der er indgået en aftale om andet
afhentningssted.

Fik du ikke hentet dine ting af
genbrugsbilen?
Tjek din afhentningsdag på
www.vandogaffald.dk, i app’en
Affaldsportal eller ring til os på
tlf. 6321 5515.
I app’en og på vandogaffald.dk kan
du altid holde dig opdateret på de
gældende regler for genbrugsbilen.
Du kan også finde en sorteringsguide med mange flere affaldstyper.
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