Sorteringsvejledning
Her kan du se, hvordan du skal sortere dit affald på genbrugspladsen.
Hvis du ikke kan finde den affaldstype, som du vil skille dig af med, kan du prøve at søge i den elektroniske
sorteringsvejledning under menupunktet SORTERING.
Kan du stadig ikke finde det? Kontakt os på info@renovest.dk eller 98 68 32 00.
Akkumulatorer

Haveaffald

Papir

Asbest

Hvidevarer

Plastflasker og -dunke

Batterier fra biler og motorcykler,
blybatterier.

Eternitplader – kun hele og stablede
plader.

Beton og tegl

Grene, blade, buske, ukrudtsplanter,
rødder og græs. Skal være fri for
potter, plast, keramik, glas og metal.

Køle-fryseskabe, vaskemaskiner,
mikroovne, komfurer. Tømt for
madrester inden aflevering.

Hård PVC

Beton, uglaseret tegl, mursten, leca,
gasbeton, sten og betonfliser.

Nedløbsrør, tagrender, rør og brønde
samt lister og paneler.

Blandet hård plast

IGEN IGEN BRUG

Alt hård plast, dog ikke PVC,
flasker og dunke. Fx skyllede
emballagebøtter, spande og tønder,
plastlegetøj og hyndebokse.

Ting til direkte genbrug, som andre
kan have glæde af.

Deponiaffald

Jern og metal

Isoleringsmaterialer, blød PVC
fx badebassin, haveslanger og
gummistøvler. Troldtekt. Vinyl.

Metalplader, trådnet, radiatorer, blik
og rør.

Dæk med og uden fælge

Kompost

Dæk fra personbiler, motorcykler,
lastbiler, traktorer.

Tag endelig kompostjord med hjem
fra genbrugspladsen – det er gratis.

Dåser

Kødaffald

Dåser fra øl og sodavand, samt
skyllede konservesdåser.

Små mængder madaffald fra akutte
strømsvigt. Husk at få en kvittering
til forsikringsselskabet.

Elektronikaffald

Ledninger

El-værktøj, el-apparater og
el-legetøj.
Mobiltelefoner.

Ledninger og kabler.

Farligt affald

Lyskilder og sparepærer

Kontakt altid personalet, når du skal
aflevere farligt affald.
Husk at det skal afleveres i original
og tillukket emballage, hvor indholdet fremgår tydeligt.
Olie (filtre), malingrester, batterier
og rengøringsmidler. Maksimal
volumen på 200 liter.

Rengjorte lysstofrør og sparepærer.

Rent og tørt. Aviser, ugeblade,
reklamer, rudekuverter og
telefonbøger. Gavepapir henvises til
brændbart.

Tomme og skyllede fra fx saft,
eddike, rengøringsmidler og sprinklervæske. Nej tak til dunke som har
indeholdt olie og gift (farligt affald).

Plastfolie (blød plast)

Plast som kan strækkes.
Fx emballering fra byggematerialer
og møbler, plastsække- og poser,
plastlommer.

Havemøbler

Møbler af plastik.

Rent glas

Vinduesglas uden ramme.
Trådglas, lamineret glas, hærdet
glas, spejlglas, glasskår og drikkeglas.

Rent jord

Muld, grus, sand, kalk, ler og
mindre natursten. Ren jord UDEN
byggeaffald eller forurenende stoffer.

Sanitet

Toiletter og vaske af porcelæn.
Keramik, glaserede klinker og
glaserede tegl.

Småt brændbart

Emner under 1 meter, som fx
tæpperester, flamingo, ringbind,
stearinlys, skumgummi. Vådt
og snavset pap og plast fra fx
wrapballer og big bags.

Stort brændbart

Tæpper, møbler med stof, tagpap,
linoleum. Hele brugbare møbler
afleveres til genbrug.

Madrasser

Madrasser med jern- og stålfjedre,
spring-, skum- og boksmadrasser.

Trykimprægneret træ
Stakit, stolper og lægter.

Flasker og emballageglas

Alkohol- og vinflasker. Tomme og
skyllede emballageglas fx rødbede-,
marmelade- og sildeglas. Gerne med
låg.

Monitorer

Tv- og computerskærme, gps-udstyr
og tablets.

Gips

Ubehandlet og malet gips, gips med
tapet og glasvæv. Gipsen skal være
tør og fri for isoleringsmaterialer.

Træ

Møbler uden stof, karme,
spånplader, krydsfiner, paller samt
køkkenelementer.

Pap

Rent og tørt. Pap og karton fra
emballage.

Tøj

Alt tøj, sko, tekstiler - uanset
stand. Kan også afleveres i en
genbrugsbutik.

