
Sorteringsguide til 
genbrugsbilen

Indbo, møbler, plast, kartoner, haveaffald med mere



Affaldstype Ja tak til Nej tak til Sådan pakker du det
Stort metal • Cykler og ben-

zindrevne have-
redskaber (tømt for 
brændstof og olie)

• Stort metal som 
ikke kan være i res-
sourcebeholderen

• Affaldsstativer

• Metalbeholdere 
med indhold

• Småt metal (res-
sourcebeholder)

• Skal ikke emballeres

Stort pap • Stort pap som ikke 
kan være i ressour-
cebeholderen

• Beskidt pap (rest- 
affald)

• Småt pap (ressou-
cebeholder)

• Bundtes med snor, 
maks. 100 x 50 cm

• Kasser foldes sam-
men

Plast og mad- 
og drikkekarto-
ner
Ikke alt plast kan 
genanvendes. 
Se sorteringsguiden 
på vandogaffald.dk 
eller i app’en Affald-
sportal

• Tom plastemballa-
ge med faremær-
ket 

• Plastposer og folie 
fra fødevarer

• Plastlegetøj uden 
elektronik

• Plasturtepotter 
(banket rene for 
jord)

• Mad- og drikke-
kartoner fra f.eks. 
mælk og flåede 
tomater

• Plastbeholdere 
med alle andre 
faremærker 

• Plast med rester af 
madvarer

• Beskidt plast
• Skumplast
• Blød PVC - f.eks. 

badebassiner, 
luftmadresser og 
presenninger

• Wrap/landbrugs-
folie

• Haveslanger

• Mindre ting i klar  
sæk på maks. 110 l. 

• Hårdt og blødt plast 
i samme sæk som 
mad- og drikkekar-
toner

• Sækken skal lukkes
• Rent og uden rester 

af madvarer
• Skyl med lidt koldt 

vand for at undgå 
lugtgener

Flamingo
- til forbrænding

• Flamingokasser
• Flamingochips

• Klar sæk på maks.  
110 l.

• Sækken skal lukkes

Indbo • Møbler, madrasser, 
hynder og puder

• Haveredskaber og 
barnevogne

• Tæpper og dyner
• Store ting af plast, 

f.eks. havemøbler 
og skraldespande

• Blød PVC - f.eks. 
badebassiner, 
luftmadresser og 
presenninger

• 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

Kopper og 
tallerkener

• Tallerkener og  
kopper

• Urtepotter og  
urtepotteskjulere

• Sanitet
• Skarpe/spidse 

genstande (pakkes 
ind og lægges i 
restaffald)

• Klar sæk på maks.  
110 l. og 11 kg

Brugsting 
- til direkte 
genbrug

• Direkte genbrug af 
møbler, isenkram, 
legetøj, radioer, 
cykler og bøger.

• Ting du ikke ønsker 
skal gå til genbrug

• Mindre ting i klar sæk 
på maks 110 l. og 11 kg

• Markér hvis du ikke 
ønsker, at dine ting 
går til genbrug

Sådan gør du dit storskrald klar til genbrugsbilen



Affaldstype Ja tak til Nej tak til Sådan pakker du det
Hårde 
hvidevarer

• Komfurer, opvaske-
maskiner, vaske-
maskiner og tørre-
tumblere

• Frysere og  
køleskabe

• Elradiatorer og 
emhætter

• Frysere og køle-
skabe med mad-
varer (skal tøm-
mes for indhold)

• Skal ikke emballeres

Haveaffald • Græs, blade og 
grene  

• Hækafklip og 
ukrudt

• Juletræer under  
3 meter 

• Jord
• Urtepotter
• Plastposer og  

andet affald
• Havehegn/låger

• I komposterbare 110 l. 
papirsække/bundtes

• Maks. 100 x 50 cm og 
11 kg pr. enhed

Pærer • Alle slags pærer • Lysstofrør • Klar pose/sæk på 
maks. 110 l.

Elektronik • Fjernsyn, radioer og 
afspillere

• Pc’er, mobiltele-
foner, lamper og 
IT-udstyr

• Elektronisk legetøj, 
husholdnings- og 
værktøjsmaskiner

• Batterier (i en 
pose på låget af 
energibeholderen)

• Armaturer med 
lysstofrør

• Klar sæk på maks.  
110 l. og 11 kg

• Større ting skal ikke  
emballeres 

Tøj • Tøj, tasker og sko
• Linned og duge
• Ødelagt tøj

• Uhygiejnisk tøj 
(restaffald)

• Klar sæk på maks.  
110 l. og 11 kg

Farligt affald
Læs mere på 
vandogaffald.dk

• Plante- og insekt-
gift

• Olie og oliefiltre
• Batterier, elektronik, 

alle slags elpærer 
og små lysstofrør

• Spraydåser, ma-
lingrester og kos-
metik

• Alle produkter med 
faremærker

• Medicinrester og 
kanyler (afleveres 
på apoteket)

• Ammunition, fyr-
værkeri og gasfla-
sker  
(Læs mere på 
vandogaffald.dk)

• Afleveres i de røde 
kasse til genbrugsbilen 
eller på genbrugssta-
tionen

• Se detaljeret sorte-
ringsguide for farligt 
affald på  
vandogaffald.dk/ 
affald/genbrugsbilen

Vigtigt når du afleverer til genbrugsbilen
• En enhed (en sæk eller en genstand) må maksimalt veje 11 kg med undtagelse af hårde 

hvidevarer, møbler, fjernsyn, cykler, affaldsbeholdere og benzindrevne haveredskaber.
• Maks 10 enheder pr. gang. 
• Inden kl. 7 på afhentningsdagen skal du sætte materialerne frem til skel. 
• Vi henter på offentlig vej og privat fællesvej. 
• Hvis vejen er blind, skal der være vendemulighed for bilen.
• Alt i ”nej tak til” kan afleveres på genbrugsstationen, med mindre andet er angivet.
• Glemte genbrugsbilen din adresse? Ring til os inden 3 hverdage på tlf. 6321 5515.
• Man er til enhver tid forpligtet til at orientere sig på vandogaffald.dk om gældende  

regler for brug af genbrugsbilen.

Sådan gør du dit storskrald klar til genbrugsbilen



Ryttermarken 21 - 5700 Svendborg - Tlf. 6321 5515
www.vandogaffald.dk - post@vandogaffald.dk 

www.facebook.dk/vandogaffald

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 sorterings-

guide med mange flere affaldstyper.
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