NEJ TAK
Dagrenovation, affald fra husdyr, byggeaffald,
rockwool, sanitet, vinduesglas, knust glas,
spejle, keramik, porcelæn, sand, jord, grus, sten,
trykimprægneret træ og miljøfarligt affald.

Se også sorteringsvejledningen
på appen Affald Thy

Sorteringsvejledning 2022
PAPIR

· Aviser
· Ugeblade
· Reklamer

Nej tak

HUSK

Ja tak

· Brochurer
· Kopipapir

PAP

GLAS OG

JERN OG

ØL- OG SODA-

FLASKER

METAL

VANDSDÅSER

· Papkasser

· Rødbedeglas · K
 onservesdåser
· Paprør
· Syltetøjsglas
· Alubakker
· Bølgepap
· Vinflasker
· Ren stanniol
· Æggebakker · Spiritusflasker
· Jernrør
· Dressingflasker

· Telefonbøger
· Vejvisere

· Sodavands
dåser

HÅRD PLAST

·F
 lamingo fra · Plastflasker
indpakning · P
 lastdunke
· Plastbaljer
· Plastspande
· Cd’er

·M
 etalpersienner

BLØD PLAST

· Plastposer
(farvede og
klare)
· Plastfolie
· Bobleplast

INDBO

TØJ OG SKO

HAVEAFFALD

Glas og
flasker skal
være skyllede
og rene.

Dåserne skal
være tomme
og uden
madrester.

· Porcelæn/
keramik
· El-pærer

· Juice
kartoner*

· Knust glas,
spejle

* i særskilt
container på
genbrugscentrene

· Vinduesglas

·B
 ildæk med
og uden
fælge

· Malet træ

· Elværktøj

· Hvidevarer

· Sko

· Blade

· Fladskærme

· Tæpper

· Støvler

· Grene

· Computere

· Barnevogne

· Printere

· Rødder

· Trækasser
· Paller
· Skumgummi
· Beskidt tøj
og fodtøj

· TV'er

· Komposit

· Køkken
maskiner
·L
 øse kabler

Flamingoen
Plasten
skal være ren. skal være
ren, skyllet
og uden
madrester.

Plasten skal
være ren.

· Malingsdåser

· Plantekasser

· Dåser fra træ
beskyttelse

· Fiskekasser

Plast med
pvc:

·G
 lasbordplader

·G
 ummi
støvler

·G
 laslåger

Genbrugsekspressen henter de 14 typer affald, du ser her på siden. Dagrenovation afleverer

RESTER

· Elektronisk
legetøj

Max. 1 stk.
hvidevare
pr. gang.

Tøj og fodtøj
skal være
rent, tørt og i
god stand.

Grene skal
bundtes og
må have
en længde
på max. 1,5
meter.

Beskidt, vådt
og ødelagt tøj
og fodtøj

· Græs

Tæpper
må have
en længde
på max. 1,5
meter.

Gerne med
låg og kapsler.

·B
 øger med · Pizzabakker
hårdt omslag
· Mælke
·G
 avebånd
kartoner*

BRÆNDBARE

BARE RESTER

· Buske

·P
 lastringbind

Dåserne skal
være tomme.

IKKE-BRÆND-

AFFALD

· Tøj

·P
 lastemballage
fra fødevarer

Pappet skal
være rent
og uden
madrester.

ELEKTRONIK-

·M
 øbler

· Dvd’er

·C
 ykelstel

· Gavepapir

Papiret skal
være rent
og uden
madrester.

· Øldåser

FLAMINGO

·S
 vømmebassiner

Rødder
må veje
max. 15 kg.

· Mos
· Mælkebøtter
· Jord

·K
 abler
du i din egen affaldsbeholder, og alt det øvrige affald afleverer du på genbrugscentrene.

Tingene
må have
en længde
på max. 1,5
meter.

Trykimprægneret træ (skal
deponeres)

