
VI SIGER FARVEL 
TIL BRÆNDBART

Genbrugsstationerne



1. oktober 2021 klokken 12.00 siger vi farvel til 
brændbart

Vi siger farvel til:

Sortér affaldet inden du kommer det i sækken.
Så slipper du for at gøre det, når du kommer på genbrugsstationen.

Brug de rigtige containere.
Er du i tvivl, så spørg din genbrugsvejleder.

Du kan stadig aflevere det samme affald på genbrugsstationerne. Så 
stil det ikke ved kuberne, i grøften eller naturen.

Alt i samme sæk

Alt i samme container

Affald de forkerte steder



Slut med at brænde ressourcer af

I foråret 2021 endevendte vores genbrugsvejledere to containere med 
brændbart affald.

Resultaterne var tydelige: 70 % af affaldet var fejlsorteret.

44 %
kunne være genanvendt

17 % 
var restaffald (dagrenovation)

11 % 
var ikke-brændbart, elektronik eller farligt affald

  

Det vil vi gøre noget ved!

Fra den 1. oktober 2021 klokken 12.00, klar til at huske dig på, at

skal genanvendes - ikke brændes.

Især sække med blandet affald gemte på skatte 
af pap, papir, metal, elektronik og plast, der kan 
genanvendes.

Pap, papir, tøj, polstrede møbler og plast



Vi siger velkommen til meget mere genanvendelse

For at øge genanvendelsen kommer der nye fraktioner på pladsen.
Kig efter de nye skilte - og spørg os, hvis du har brug for hjælp.

Brugbart tøj skal fortsat i containerne til Røde Kors, 
Red Barnet og Folkekirkens Nødhjælp.

Ødelagt og slidt tøj, sko, bælter og gardiner indsam-
les til genanvendelse som fibre.
Muggent og vådt tøj skal i Rest efter Sortering.

Når du har sorteret det genanvendelige og farlige 
affald fra, er der en mindre rest tilbage til forbræn-
ding.
Det skal i containeren Rest efter sortering.
Det er fx skumgummi, cykeldæk, gulvtæpper og VHS-
bånd.

De indsamlede polstrede møbler 
neddeles.
Metal og træ hives ud til genanven-
delse.
Polstring og skum brændes.

Blød plast (folie) kan afleveres i bl.a. sækkestativer på pladserne.

På anbefaling fra Miljøstyrelsen og vores affaldsselskab ARGO, indsam-
ler vi fremover den bløde plast sammen med kartoner fra mælk, juice 
og fødevarer.
Det du måske kender som Tetrapak eller Purepak.

Plast og kartoner eftersorteres og genanvendes som hhv. plast og pap.



Mange har vænnet sig til at aflevere restaffald på genbrugsstationer-
ne, hvis de mangler plads i beholderen til restaffald.

Men genbrugsstationerne må ikke modtage mad- og restaffald. Det 
skal i beholderen derhjemme.
 
Mangler du plads kan du i stedet købe en ekstra sæk i dit supermarked 
eller bestille en ekstra beholder til restaffald på kommunens hjemme-
side.

www.odsherred.dk/affald

Lad restaffaldet blive hjemme 
- det hører ikke til på genbrugsstationen
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