
På genbrugsstationen er der mange 
containere til de forskellige typer 
affald. Affald skal sorteres, så mest 
muligt bliver genanvendt. Kun det 
affald, som ikke kan genanvendes, 
skal i containeren ”Rest efter 
sortering”. 

Her får du hjælp til sortering af nogle 
af de genanvendelige affaldstyper, 
som man let kan komme i tvivl om. 
Listerne består af eksempler. 

Sådan sorterer du på 
genbrugsstationen



PAP

Genanvendeligt pap:
 + bølgepap
 + papkasser
 + småt emballagepap
 + karton og æggebak-
ker

Ikke-genanvendeligt 
pap:

 ÷ fugtskadet pap

 ÷ plastbelagt pap og 
karton

 ÷ ringbind

 ÷ flamingo
  Skal i 
’Rest efter sortering’

OBS!

 ! Mælke- og juicekartoner mv. skal bortskaffes 
ved husstanden som dagrenovation. Bøger 
afleveres i container til bøger.

 ! Pizzabakker og emballagepap med madrester 
skal i dagrenovation.

PAPIR

Genanvendeligt papir:
 + aviser
 + reklamer
 + ugeblade
 + telefonbøger
 + (rude-)kuverter

Ikke-genanvendeligt 
papir:

 ÷ gavepapir

 ÷ plastbelagt papir

 ÷ beskidt eller vådt 
papir
  Skal i 
’Rest efter sortering’



PLASTFOLIE

Genanvendelig 
plastfolie:

 + poser
 + bobleplast
 + strækfilm
 + transportplast

Ikke-genanvendelig 
plastfolie:

 ÷ poser fra pottemuld

 ÷ landbrugsplast
  Skal i 
’Rest efter sortering’

OBS!

 ! Gummistøvler, presenninger, regntøj, vinyl gulve 
og vandslanger består af blød PVC og afleveres 
i containeren til deponiaffald.

 ! Emballage med madrester skal i dagrenovation.

HÅRD PLAST

Genanvendelig 
hård plast:

 + tomme flasker/dunke 
(uden fare symboler)
 + kasser/baljer/kurve
 + plexiglas
 + legetøj

Ikke-genanvendelig 
hård plast:

 ÷ tomme flasker/dun-
ke med faresymboler

 ÷ videobånd, CD’er og 
DVD’er
  Skal i 
’Rest efter sortering’

OBS!

 ! Malingbøtter samt plast, der har været i kon-
takt med olie eller andre kemikalier, afleveres i 
skuret til farligt affald.

 ! Hård PVC (mærket med trekant med 3-tal) 
såsom tagrender, tagplader, vand- og kloakrør, 
elektriske rør og vinduesrammer afleveres i 
containeren til hård PVC.

 ! Tagbokse af glasfiber afleveres i container til 
polstrede møbler og linoleum.

 ! Havemøbler af plast afleveres i container til 
havemøbler af plast.



UMALET INDENDØRS TRÆ

Genanvendeligt træ:
 + spånplader
 + ubehandlede bræd-
der
 + trædøre uden glas 
(indendørs)
 + træmøbler (inden-
dørs)

 + trægulv (indendørs)
 + paller (uimprægne-
rede)
 + mindre træstykker/
afskær

OBS!

 ! Polstrede møbler, kakkelborde, træ med 
linoleum eller tagpap, skabslåger med spejle/
glas og lign. afleveres i container til polstrede 
møbler og linoleum.

UDENDØRS OG MALET TRÆ

Genanvendeligt træ:
 + trykimprægneret 
træ
 + malet træ
 + stolper og bjælker
 + carporte/skure
 + legehuse/-stativer

 + havemøbler af træ
 + hegn
 + vindues- og dørram-
mer
 + jernbanesveller

OBS!

 ! Træstammer, stød og rødder afleveres som 
haveaffald.



REST EFTER SORTERING 

’Rest efter sortering’ er kun til det 
affald, som ikke kan genanvendes.
Her skal du kun aflevere ikke-genanvendeligt 
affald. Har du ikke-genanvendeligt affald, som 
måler over 1 meter (undtaget gulvtæpper), skal 
det afleveres i containeren til polstrede møbler 
og linoleum.

I tvivl?
Affaldssortering kan være en kompliceret sag. 
Husk, at genbrugsstationens personale står til 
rådighed for spørgsmål og assistance.

Læs mere på  www.gribskov.dk.

Tak for indsatsen! 

TEKSTILER

Genanvendelige 
tekstiler :

 + tøj og fodtøj (også 
slidt og beskidt)
 + sengetøj
 + gardiner
 + viskestykker og lign. 

Ikke-genanvendelige 
tekstiler:

 ÷ tekstiler med olie, 
blod, maling eller 
lign.

 ÷ gulvtæpper
  Skal i ’Rest efter 
sortering’

OBS!

 ! Gummistøvler afleveres i container til deponi-
affald.
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 ■ Der er adgang for køretøjer og vogntog med en total-
vægt på op til 3.500 kg, ikke medregnet trailer.

 ■ På genbrugsstationerne kan afleveres affald og genan-
vendelige materialer, dog ikke dagrenovation, dyremøg 
og andet letfordærveligt affald, eksplosivt og radioak-
tivt affald samt affald fra produktion.

 ■ Der må kun foretages håndaflæsning.
 ■ Ved aflevering af affald i sække må der kun bruges 
klare sække. Ved aflevering af affald skal dette tømmes 
ud af sækkene.

 ■ Affaldet skal afleveres i henhold til skiltning og/eller 
efter pladspersonalets anvisning af affaldet til korrekt 
bås/container.

 ■ Farligt affald skal afleveres til pladspersonalet i for-
svarligt lukket emballage med oplysning om indhold.

 ■ Det er ikke tilladt at placere affald uden for båsene/
containerne eller henkaste affald på eller udenfor plad-
sen. Spild skal fejes op af brugeren, som har ansvar for, 
at affaldet ikke spredes over pladsen ved aflæsning.

 ■ Pladspersonalet på genbrugspladsen er berettiget til 
at kræve dokumentation for, at affald m.m. kommer fra 
husstande (herunder sommerhuse) eller virksomheder 
beliggende i I/S Vestforbrændings interessentkommu-
ner.

 ■ Det er ikke tilladt at klunse (fjerne genstande) fra gen-
brugsstationerne.

 ■ Ophold på genbrugsstationerne er kun tilladt ved 
aflevering af affald, og det er ikke tilladt at opholde 
sig på pladsen længere end nødvendigt eller uden for 
åbningstiden.

 ■ Biler skal parkeres, så de ikke er til ulempe for trafikken 
på pladsen, og motoren skal stoppes under aflæsning.

 ■ Det kan være nødvendigt at lukke pladsen i kortere 
perioder.

 ■ Enhver, der kommer på genbrugsstationerne, er forplig-
tet til at rette sig efter pladspersonalets instruktioner 
og anvisninger, og personalet kan bortvise personer 
fra genbrugsstationerne, som overtræder ordensregle-
mentet.
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