Sorteringsguide
Her finder du en oversigt over de mest almindelige affaldstyper:
Affaldstype

Må indeholde:

Må IKKE indeholde:

Stort brændbart

Bygningstræ; ikke genanvendeligt pap; plast
og papir; træpaller; urent haveaffald

Forurenet og farligt affald;
dagrenovationslignende affald; maling og
olierester; kemikalieaffald
Sorteringstillæg 1:
Tilkommer hvis genanvendeligt affald
kan/skal frasorteres på modtageanlæg.
Eks.: Jern; mursten; beton; rent træ
Sorteringstillæg 2:
Tilkommer hvis ikke genanvendeligt affald
skal frasorteres på modtageanlæg.
Eks.: Isolering; glaseret tegl; klinker; gips;
PVC; trykimprægneret træ

Rent palletræ A1 (rent)

Rent umalet og ulakeret træ evt med rester
af søm og beslag; palletræ; naturlig
ubehandlet træ

Malet og lakeret træ; trykimprægneret træ;
vakumimprægneret træ, MDF plader;
støbeplader; Diverse træplader med indhold
af limprodukter

Bl.
bygningstræ

Blandet bygningstræ evt. med rester af
maling eller lak; søm; bygningsbeslag;
spånplader; rent palletræ

Trykimprægneret træ; vakum-imprægneret
træ; MDF plader; støbeplader

Trykimprægneret træ A4

Trykimprægneret træ; typiske emner:
ledningsmaster; udendørs træ såsom
hegnspæle; havemøbler; altanbrædder etc.

Andet bygningsaffald; jernbanesveller og
andet creosot behandlet træ

Beton

Rene betonbrokker
(Tillæg hvis brokkerne overstiger 50x50 cm)

Tegl; gasbeton; leca beton; slaggebeton;
molersten

Rene tegl/ mursten

Rene uglaserede teglsten og mursten med
eventuelle pudsrester

Glaserede tegl; beton; asfalt

Bl. tegl/ mursten og beton

Blanding af beton; tegl/ mursten; naturskiffer Glaserede teglsten; jord; asfalt

Ren asfalt

Rene opbrudte asfaltbrokker
(Tillæg hvis brokkerne overstiger 50x50 cm)

Tjæreasfalt; beton; tegl/mursten; jord;
stabilgrus/makadam

Asfalt og beton

Rene opbrudte asfalt- og betonbrokker med
eller uden armering; stabilgrus/Makadam
(Tillæg hvis brokkerne overstiger 50x50 cm)

Tjæreasfalt; tegl/mursten; jord

Gas- og letbeton

Gasbeton; molersten; betonbrokker

Slaggebeton; Lecabeton; fliseklæb; klinker;
brændbart affald; gipsplader; klinker;
betonelementer med isolering

Tung fraktion til sortering
/Fyldplads til sortering
/Let forurenet brokker og sanitet til nyttiggørelse
/Ren sanitet

Sanitet; keramik; klinker; porcelæn;
bygningsglas; glaserede tegl; tegl; letbeton;
lecabeton; puds med strå; indskudsler;
koksvægge/ slaggebeton

Brændbart bygningsaffald; PCB; asbest;
isoleringsmaterialer; olierester; kemikalier;
maling

Rent gips

Rent tørt gipspladeaffald m. evt tapet, væv
og skruer mv; gipsfigurer

Fibergipsplader (Fermacell-plader); klinker;
fliser; gasbeton; isolering; metal, træ; alt
andet affald

A1-A3
A2 (urent træ)
A3 (malet og lakeret træ)

Isolering

Stenuld (Rockwool); glasuld (Isover) og
mineraluld; rene isoleringsmaterialer til
deponering

Flamingo; plastposer; træ; papir

Glas urent (Isomix)

Vindueglas uden træ-/ metalrammer;
termoruder uden træ-/ metalrammer; glas
og flasker

Autoruder; trådglas; lyskilder

Jern/ metal

Jern- og metaldele; kabler; ledninger; tømte
jerntromler; radiatorer og kedler (aftappede);
rør; cykler; støbejern; div. rene
metalfraktioner

Elektronikskrot; kølemøbler med CFC;
transformatorer med olie; springmadrasser;
gas- og trykflasker

Haveaffald

Have- og parkaffald; græs; grene; buske;
andet løvfald på op til 20 cm i diameter

Stød og rødder; papir; pap; plast; havemøbler;
hegn; andre ikke kompostbare materialer;
større mængder jord og sten etc.

Haveaffald (Stød og rødder)

Rene stød og rødder

Jord og sten i større mængder

Usorterbart bygningsaffald til deponi

Blandet bygningsaffald til deponi som ikke er Jord; asbest; farligt affald; forurenet affald
muligt at sortere i

Asbest

Asbestholdigt isolering; eternitplader; andet
asbestholdigt materiale

Alt andet affald; skal anvises af kommune

Forurenet brændbart affald
Farligt brændbart affald

Affald indeholdende PCB; PAH; bly og meget
mere; se skema for forureningsgrader

Skal anvises af kommune

Jordtype

Analyse

Behandling

Klasse 0-1
Ren jord

Jord til kartering analyseres af
modtageanlæg. Analyse pr påbegyndt 30
ton pr kalenderuge pr adresse

Det analyseres hos modtagestationen og
renses for større sten og urenheder.

Klasse 2-3
Let forurenet jord

Hvis analysen viser kl. 2-3 tilkommer fast
tillægspris.

Samme behandling men køres til andet
jordtip.

Klasse 4
Forurenet jord

Hvis analysen viser kl. 4 tilkommer
tillægspris der er afhængig af
forureningsgraden.

Jord skal oprenses.

Jord fastpris
(inkl. analyse)
Byjord/ X-Jord
(Fastpris op til
klasse 3 uden brokker)

Klasse 0-3

Analyse omkostning er med i prisen og
derfor er denne god når ved mindre
mængder.

Dette er også jord til kartering, men
modtagestationen tager risikoen for hvilken
klasse jorden er (Dog kun op til klasse 3).

Klasse 4
Forurenet jord

Tillægspris

Oprens

Dokumenteret Jord
uden brokker
(Analyse taget på forhånd!
Kun aktuelt ved store
mængder)

Klasse 0-1
Ren jord

Analyse er taget på forhånd af et laboratorie. Anvises til jordtip
Jorden anvises af kommune/ Jordweb.

Klasse 2-3
Let forurenet jord

Tillægspris

Anvises til jordtip

Klasse 4
Forurenet jord

Tillægspris kan ikke gives før analyse
foreligger.

Oprensning

Jord til analyse/
Jord til kartering
(Må gerne indeholde
natursten men uden
brokker)

Har du spørgsmål omkring håndtering af affald eller finder du ikke affaldstypen du søgte ovenstående?
Så ring til os på 70 70 24 20
Du kan få flere oplysninger om vores affaldsløsninger på www.junkbusters.dk

Junkbusters A/S

