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Sorteringsvejledning gældende pr. 01.01.2017 
 

BROKKER 
 
Rene uarmerede betonbrokker under 50 cm / over 50cm 
Rene betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg eller nedrivning af bygninger. Beton 
uden armering kan sorteres i kategorien under 50 cm eller over 50 cm. 
 
Rene armerede betonbrokker under 50 cm / over 50 cm 
Rene betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg eller nedrivning af bygninger. Beton 
med armering kan sorteres i kategorien under 50 cm eller over 50 cm. 
 
Rene tegl 
Rene uglaseret teglsten og mursten med evt. pudsrester.  
 
Rene tegl/uarmerede betonbrokker under 50 cm / over 50cm 
Rene uglaseret teglsten og mursten med evt. pudsrester. Med uarmerede betonbrokker. 
kan sorteres i kategorien under 50 cm eller over 50 cm. 
 
Rene tegl/armerede betonbrokker under 50 cm / over 50cm 
Rene uglaseret teglsten og mursten med evt. pudsrester. Med armerede betonbrokker. 
kan sorteres i kategorien under 50 cm eller over 50 cm. 
 
Ren asfalt 
Rene opbrudte asfaltbrokker, evt. med indhold af stabilgrus/makadam. 
 
Rene asfalt/uarmerede betonbrokker under 50 cm / over 50cm 
Rene opbrudte asfaltbrokker. Med uarmerede betonbrokker. kan sorteres i kategorien 
under 50 cm eller over 50 cm. 
 
Rene asfalt/armerede betonbrokker under 50 cm / over 50cm 
Rene opbrudte asfaltbrokker. Med uarmerede betonbrokker. kan sorteres i kategorien 
under 50 cm eller over 50 cm. 
 
Asfalt/beton/tegl 
Asfalt-/beton-/teglbrokker. Med eller uden armering, under 50 cm eller over 50 cm. 
 
NB: Ingen af ovenstående fraktioner må indeholde følgende: Sanitet, keramik, klinker, 
porcelæn, glaseret tegl, lecabeton/gasbeton eller andet bygge—eller dagrenovationsaffald. 
 
Ved spørgsmål, kontakt os venligst på tlf.: 44 97 43 18.  
 
 

Sorteringsvejledning for affald, se bagside: 
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AFFALD 
 
Rent (UDEN maling og lakrester) 
Helt rent træ, evt. med indhold af søm og bygningsbeslag. 
 
Bygningstræ (Blandet) 
Blandet bygningstræ, evt. med rester af maling eller lak. (IKKE trykimprægneret træ) 
 
Rent letbeton 
Rent letbeton, gasbeton, lecabeton og slaggebeton. Evt. med indhold af molersten og 
tegl/betonbrokker. 
 
Trykimprægneret træ 
Rent vakuum- eller trykimprægneret træ. Evt. med indhold af søm og beslag. 
 
Rent PVC 
Rent PVC til genanvendelse/deponering. 
 
Rent isolering/stenuld: 
Rent isoleringsmateriale (mineraluld/stenuld) til deponering. 
 
Rent gipsaffald: 
Rene gipsplader UDEN fastsiddende træ/metallægter. 
 
Brændbart bygningsaffald: 
Alle former for brændbart bygningsaffald til neddeling og forbrænding. 
 
Blandet bygningsaffald: 
Alle former for bygge- og anlægsaffald til sortering i fraktioner. Affaldet må IKKE 
indeholde: asbest, dagrenovationslignende affald, olie- og kemikalieaffald, maling, 
træbehandlingsprodukter, fugemasse, andre oliebaserede rester og affaldsprodukter. 
 
Deponiaffald til sortering: 
Sanitet, keramik, porcelæn, glaseret tegl, bygningsglas, let-/lecabeton, puds med strå og 
indskudsler, koksvægge. 
 
Hele eternitplader 
Hele eternitplader UDEN asbest. Der skal være udtaget analyse af materialet, ved tvivl om 
asbest. 
 
Rent haveaffald (grene/buske) 
Rene grene, buske, græs og løvfald. Op til 20cm i diameter. Må ikke indeholde stød, 
rødder og træer. 
 
Rene stød/rødder 
Rene træstød og rødder til neddeling og genanvendelse. 
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