
 

Skærbæk Genbrugsplads og skilteoversigt 

 

 
Rent papir 
Aviser 
Reklamer 
Blade  

 
Personlige papirer 
med fortrolige 
oplysninger 

 

 
Bøger 
Faglitteratur 
Billedbøger  

 

 

 
Plastemballage 
Tomme flasker, 
dunke, Plastbakker 
Rene kødbakker  

 
Plastfolie 
Plastikposer 
Plastsække  

 

Plasthavestole 
Plastborde 
 

 

Flamingo kasser 
Gulvflamingo 
Emballageflamingo 

 

 
Tagrender 
Nedløbsrør 
Trapezplader 
Termotag  

 
Dæk med metal fælge 
Dæk uden fælge 

 

 
Kun dæk med alufælge 
(Plads ved huset)  

 

 

 
Pæne og brugbare ting 
Unikke ting 
Møbler 
Pynteting, smykker  

 
Pænt tøj 
Pæne sko 
(Plads ved huset) 

 

Rent og tørt pap 
Papemballage 
Tomme papkasser 
Uden plast og flamingo  

Mælke- og juicekartoner
Kartoner fra fx flåede 
tomater 
Tømt og fri for rester 

 

 
A: Vinduer med 
termoruder med  
og uden rammer 

 

 
B: Vinduer med 
termoruder fra 
perioden 1950-1977 

 

 
Gipsplader nedtaget 
Gipspladerester 
Ikke vådrumsgips 

 

 
Mursten 
Murbrokker 
Betonrør 
Beton 

 

 

Toiletter og Håndvaske 
Kompositplanker 
Fibergips/Fiberbeton 
Porcelæn 
Glaserede fliser 
Ikke glas 

 

 
Glasuld og stenuld  
fra nedtagninger og 
afskær fra nyt 
Gerne samlet i poser  

Imprægneret træ 
Træ behandlet med 
træbeskyttelse 
  

Træmøbler 
Byggematerialer brugt 
inde (ikke behandlet 
med træbeskyttelse) 

 

 
Tomme flasker 
Tømte emballageglas 
Drikkeglas 
Ikke porcelæn  

 
Vinduer 
Bilruder 
Spejle  

 

 

 

 

 
Tomme øl- og 
sodavandsdåser 
 

 

 
Cykler 
Ting af metal 
Magnetiske metaller 

 

 

Aluminium, Kobber, 
Messing, Bly, Blik 
Sølv og guld 
Ikke magnetiske 
metaller 

 

 

 

 
Springmadrasser 
Gulvtæpper 
Gulvtæpperester 

 

 

Hynder 
Skumgummimadrasser 
Træbeton 
Kompositplast 
Linoleumsgulve 
Laminatgulve 

 

 
Kasseret tøj 
Duge, sengelinned 
Håndklæder 
Stof og garnrester 

 

 

 

 
Køleskabe 
Fryseskabe 
Frysekummer 
Aircondition   

 
Komfur 
Ovne 
Vaskemaskine 
Tørretumbler   

 
Klip ledninger af 
diverse elektronik og 
aflever særskilt. 
 

 

 

 

Elektroniske apparater til 
ledning/batterier skal sorteres efter 
størrelsen: større eller mindre end 50 
cm bred. Og skærme skal sorteres for 
sig. 

 

 
Eternittagplader med 
og uden asbest er 
begrænset til 5 plader 
pr. dag pr. husstand  

 
Lange lysstofrør 
Kassen ved huset 

 

 
Alle former for 
bilbatterier fra bilen, 
campingvogn eller 
båden  

 
Plastflasker med 
stærkt faresymbol med 
og uden rester. 
Kemikalier 

 

 
Mindre batterier 
Knapcellebatterier 
(plads inde i huset) 

 

 
Sparepærer 
LED pærer 
Elpærer 
(plads inde i huset) 

 
 

 

 

 

 
Jord og sand gravet 
væk fra haven  

 

 
Store grene  
Buske afklip med 
tykke grene. 
  

 
Græstørv og græsafklip  
Hækafklip 
Nedfaldsfrugter 
Potteplanter med jord 
 

 

 
Husk altid at tømme 
posen for haveaffaldet, 
så vi slipper for plast i 
naturen. 

 

 

Skumplast 
Flamingochips 
Plastposer og pap der 
er beskidte 
Gavepapir  

 
Blød PVC, fx 
haveslange og 
badedyr 
Vinylgulve (PVC) 

 

 

 

 

 
Få mere hjælp til sorteringen på Sorteringsguiden:  https://tonfor-sortering.dk/ 


