Sorter dit affald
På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer
og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde
at huske en sortering på. Vores medarbejdere på pladserne vil ofte svare med sorteringens
nummer, hvis du spørger, hvor noget bestemt affald skal afleveres.
På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

Sorteringer til genbrug
1. Aviser, ugeblade og kontorpapir
5. Jern og metal
Gryder, pander, redskaber, metaldåser, legetøj og værktøj uden batteri eller ledning, cykler,
værktøj uden batteri eller ledning, radiatorer, arkivskabe, pengeskabe, gaskomfurer, kakkelovne. De forskellige metaller bliver sorteret fra hinanden for at få størst mulig genanvendelse
af rene metaller. De omsmeltes og genanvendes som nye råvarer.
6. Pap og karton
7A. Byggeaffald
Findes kun på Vægtergangen og Christiania Nærgenbrugspladser Denne fraktion må indeholde fraktioner som Mursten og tegl, Beton og asfalt samt Sanitet, men UDEN gips. NB: I
Danmark har vi en høj genanvendelse af byggeaffald, men det er vigtigt, at sorteringerne
holdes rene. Kom derfor KUN de typer affald i containeren, som står på skiltene! Max. 1 ton
pr. dag.
7. Mursten, tegl og gasbeton
Mursten, tagsten, ler urtepotter, altankasser m.v. af tegl. Naturskifer, gasbeton og leca. NB: I
Danmark har vi en høj genanvendelse af byggeaffald, men det er vigtigt, at sorteringerne
holdes rene. Kom derfor KUN de typer affald i containeren, som står på skiltene! Materialerne
knuses og genanvendes til nye byggematerialer Max. 1 ton pr. dag.
8. Beton, havefliser, natursten og marmor
Havefliser, cement, natursten herunder marmor og granit, betonbrokker og betontagsten.
NEJ TIL: Gasbeton skal afleveres i container nr. 7. NB: I Danmark har vi en høj genanvendelse af byggeaffald, men det er vigtigt, at sorteringerne holdes rene. Kom derfor KUN de
typer affald i containeren, som står på skiltene! Affaldet knuses og genanvendes til byggematerialer. Max. 1 ton pr. dag.
9. Sanitet

Sanitet. I Danmark har vi en høj genanvendelse af byggeaffald, men det er vigtigt, at sorteringerne holdes rene. Kom derfor KUN de typer affald i containeren, som står på skiltene!
Affaldet knuses og genanvendes til nye byggematerialer Max. 1 ton pr. dag.
11. Jord, grus, sand
Jord, grus og sand. NB: I Danmark har vi en høj genanvendelse af byggeaffald, men det er
vigtigt, at sorteringerne holdes rene. Kom derfor KUN de typer affald i containeren, som står
på skiltene! Bruges som afdækningsjord og fyldmateriale eller deponeres på det miljøkontrollerede deponi AV Miljø på Avedøre Holme afhængig af forureningsgrad. Max. 1 ton pr. dag.
13. Flasker og emballageglas
Flasker samt tømte og skyllede emballageglas fra f.eks. sild, marmelade og rødbeder. Flasker genbruges tit direkte, så forsøg ikke at knuse dem ved afleveringen. Lad skruelåg blive
siddende på flasken, så gevindet er beskyttet. NEJ TIL: Vinduesglas skal afleveres i container nr. 17. Alle typer el-pærer og lysstofrør skal afleveres i container nr. 24. Andre typer glas,
f.eks. glasservice, ovnfaste glasfade, spejle m.v., skal afleveres i container nr. 30. Så mange
flasker som muligt genbruges som hele flasker - det er bedst både for miljø og økonomi. Flaskerne rengøres og genfyldes. Andet glas og glasskår omsmeltes til ny råvare eller til isoleringsmateriale.
14. EUR-paller
Pallerne genbruges til paller.
16. Hårde hvidevarer
Elektriske eller delvist elektriske komfurer, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere,
tørreskabe, salgsautomater, køleskabe og frysere. Sidstnævnte skal være TØMT FOR
MADRESTER. Enhederne tappes for CFC. Alle genanvendelige dele afmonteres og sorteres
fra. Dele, som skal brændes eller deponeres sorteres også fra. Max. 50 kg. pr. dag eller et
stort emne over 50 kg.
17. Vinduer og bilruder
Hele vinduer i rammer eller vinduesruder uden rammer og kit, mosaikruder, skifterammer
samt ruder fra biler. NEJ TIL: Glas med solfilter, armeret glas, spejle og lign. skal afleveres
som 'Affald til deponering' i container nr. 30. Glasset omsmeltes og genanvendes til produktion af nyt glas eller isoleringsmateriale.
18. Haveaffald
Ja tak til blade, grene, planter, græs. Haveaffald komposteres på et industrielt anlæg og bliver til næringsrig kompost, der kan bruges i haver og parker til forbedring af jorden. NEJ tak
til poser, sække, urtepotter, flamingo, sten og andre materialer, der ikke kan komposteres.
19. Trærødder og stød
Træstammer, stubbe og trærødder Neddeles og bruges enten som brændsel eller tilsættes
en industriel kompostering, hvor slutproduktet er næringsrig kompost, der kan bruges i haver
og parker til forbedring af jorden.
20. Tøj og sko

Rent, tørt og helt tøj, men ikke klude og tæpper. Sko bedes bundet sammen parvis. Pænt og
rent kasseret tøj genanvendes af hjælpeorganisationer. Det samme gælder kasserede pæne
sko.
21. Dæk
Dæk og fælge fra person- og varebiler, samt fra lastbiler og traktorer. NEJ TIL: Dæk fra cykler, knallerter, scootere og motorcykler samt faste dæk fra trillebøre, børnecykler m.v. skal
afleveres som 'Affald til forbrænding' i container nr. 2. Dæk genanvendes: Enten regummieres de og bliver til slidbanedæk eller granuleres og bruges som råvare til nye produkter, f.eks.
underlag på kunstige græsplæner, trafiksklitefødder eller komåtter. Fælge omsmeltes til ny
råvare. Max. fem dæk pr. dag.

22. Hård PVC
Alle typer hård PVC plast som f.eks. tagrender og nedløbsrør, afløbs- og kloakrør, trapezplader, hårde lister og paneler, kabelbakker og kabelføringsrør, plastdøre og -vinduer, persienner, badebolde. Er du i tvivl om dit affald, så kontakt genbrugsvejlederne. Blød PVC skal i
container 10 til deponering. Behandles på et anlæg, hvor PVC genanvendes.
24. Lyskilder, alle typer el-pærer og lysstofrør - max. 20 stk. lysstofrør
De fleste typer el-pærer og lysstofrør indeholder miljø- og sundhedsskadeligt bly og kviksølv.
Pas på at glasset ikke går i stykker under afleveringen. Kontakt pladspersonalet. Miljøskadelige stoffer fjernes, og øvrige materialer renses og oparbejdes til nye råvarer. Der må max.
afleveres 20 stk. pr. gang.
26. Gips
Hele gipsplader og afskær og stumper af gipsplader - også med maling, rester af påklæbet
tapet, glasvæv, hessian og fastsiddende søm og skruer. Bruges til fremstilling af nyt gips.
Max. 1 ton pr. dag.
28. Plastfolie
Ren plastfolie kan f.eks. være tomme plastposer, sorte affaldssække, bobleplast mm. Plastfolien neddeles og genanvendes.
29. Asfalt
Asfalten genanvendes til ny asfalt. Max. 1 ton pr. dag.
31. Husholdningsapparater og elektronik
Bordkomfurer, indbygningsovne, kogepladser, mikrobølgeovne, mini-ovne, el.radiatorer, emhætter, ventilatorer, varmeblæsere, elværktøj, køkkenmaskiner, elektrisk legetøj, computere,
mobiltelefoner, printere, DVD- og videoafspillere. Enhederne skilles ad, så de dele, der kan
genanvendes, bliver sorteret fra. Miljøskadelige dele fjernes også og bliver specialbehandlet.
Resten brændes og bliver til el og fjernvarme eller deponeres på et miljøsikret deponi. Max.
50 kg. pr. dag eller 1 stort emne over 50 kg.
32. Fjernsyn og computerskærme

Enhederne skilles ad, så de dele, der kan genanvendes, bliver sorteret fra. Miljøskadelige
dele fjernes også og bliver specialbehandlet. Resten brændes og bliver til el og fjernvarme
eller deponeres på et miljøsikret deponi. Max. 50 kg. pr. dag eller 1 emne over 50 kg.
33. Hård plast
F.eks. Baljer, dunke, regnvandstønder, havemøbler, urtepotter af plast ren samt plastemballage fra drikkevarer og personlig pleje. Desuden kloakrør, tagrender, trapezplader – også af
hård PVC. NEJ til faremærket emballage.
34. Brød- og mælkekasser
Genbruges til samme formål.
35. Træ til genanvendelse
F.eks. døre, klædeskabe og træreoler. Træet må gerne være malet og have søm, skruer eller
hængsler. Træet genanvendes til spånpladeproduktion.

Sorteringer til deponering
10. Affald til deponering
Eksempelvis mineraluld, slaggeplader og ting af blød PVC - eksempelvis badebolde og
gummistøvler.

Sorteringer til forbrænding
2. Affald til forbrænding
15. Springmadrasser og fjedermøbler
Dog ikke stel

Sorteringer til specialbehandling
4. Trykimprægneret træ
Nyttiggøres på et særligt anlæg.
12. Asbest og eternit - max. 100 kg.
Maks. 100 kg eller 10 plader pr. dag. Ødelagte pladser modtages kun i lukket plastsæk. Særlig plastsæk fås hos pladspersonalet. Ved ssbestisolering og -støv bedes du henvende dig til
kommunen.

23. Akkumulatorer og bilbatterier
Maks. 10 styk pr. dag
25. Olie, kemikalier, maling/lak og batterier - max 25 kg/liter.
Maks. 25 kg eller 25 liter per dag. Henvend dig til pladspersonalet. Virksomheder må maks.
aflevere 200 kg farligt affald om året.
30. Vægfliser, kakler, glaseret tegl, spejle og glasskår
Dele af affaldet genanvendes til byggemateriale, mens resten deponeres.

