Sorteringsvejledning hos Compsoil 2021
Vi modtager følgende affaldstyper til sortering eller genanvendelse:
• Småt brændbart, dvs. brændbart affald på op til 1m x 1m i størrelse
• Stort brændbart, dvs. brændbart affald der er større end 1 m x 1m
• Affald til sortering, dvs. blandet affald hvor der forekommer mange forskellige typer
affald.
• Rent træ (forklaring følger senere i dokumentet)
De 3 første affaldstyper sorteres for alle de genanvendelige fraktioner: Pap, rent træ,
hård plast, folier mv. Den mængde af restaffaldet der er mindre end 1 x 1 m går direkte
til forbrænding, mens den store fraktion først skal neddeles.
NB. Der kan opstå situationer hvor det er nødvendigt at et læs affald opklassificeres.
F.eks. hvis et læs, der er indvejet som småt brændbart, indeholder flere større
genstande, bliver det opklassificeret til stort brændbart. Eller hvis læsset indeholder
mange typer affald eller genanvendelige emner, der gør at udsorteringen bliver mere
omfattende/tidskrævende, så ændres det til affald til sortering.
Ved indlevering af disse tre affaldstyper (småt – og stort brændbart og affald til sortering)
må der IKKE forefindes følgende affaldsfraktioner:
• Løst isolering, dvs. rockwool, glasuld og lign. Dette skal deponeres da det er
fremstillet af brandhæmmende materialer. Derfor skal det puttes i klare lukkede
affaldssække. Der må ikke være andre affaldstyper i disse poser. Ved indlevering af
hele containere med isolering, kan det være i løst format, men heller ikke her, må
der forefindes andre affaldstyper.
• Løse Døre og vinduer - med og uden karm/ramme og med eller uden glas. Alle de
tætningslister der sidder på karme og vinduesrammer indeholder PCB, ligeledes er
der PBC i glasset og i den fugemasse der er brugt ved monteringen. PCB hører under
gruppen ”farligt affald og skal deponeres for sig. Vi kan KUN modtage denne
affaldstype hvis den kommer ind særskilt.
• Maling, fugemasse, olie og lign hører under betegnelsen ”farligt affald” og skal
afleveres direkte hos den pågældende kommune.
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• Madaffald/restaffald. Rester af enhver form for madaffald må IKKE afleveres på
vores anlæg. Det skal i stedet sendes direkte til et forbrændingsanlæg eller kommes i
en dagrenovationsbeholder.
• Alle elektriske apparater og lyskilder, som fx fjernsyn, computere, små husholdnings
apparater, lysstofrør osv. Disse skal afleveres hos den pågældende kommune.
• Eternit, sanitet, beton/tegl, asbest holdige emner, gips, vådrumsgips (fermacell
plader). Alt på nær ren gips skal afleveres hos andre godkendte modtagere.
Gips modtages i ren tør form uden træ eller andet affald. Ved større mængder
henviser vi direkte til Norreco (Vores nabo ved siden af Dano Gips).
• Al PVC, dvs. rør, kabelbakker, kabelrør osv.
PVC modtages hvis det ankommer i ren form uden nogen andre former for affald.
• Autoruder.
Disse modtages særskilte uden andet affald.
Rent træ og træ til sortering:
Vi modtager blandet bygningstræ og paller. Træet må ikke indeholde følgende:
•
•
•
•

Dørkarme, vinduesrammer pga. PBC-lister og fugemasse.
Yder – og inder døre, da de indeholder isoleringsmaterialer eller pap.
Alle former for tryktræ, da det ikke kan genanvendes, men skal brændes.
Generelt alle andre former for affald, såsom:
o Folierester – Pap - sække med affald - træ hvor der stadig sidder tapet –
tagpap - træ med el artikler
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