
Find containeren 
Det er en god idé at sortere affaldet hjemmefra. 

Det gør det lettere at aflevere det i de rigtige 

containere. Du kan orientere dig, om hvilken 

container affaldet skal i, inde i folderen eller på 

Hedensted Kommunes hjemmeside 

 

Sådan sorterer du dit affald 
Til genanvendelse 

Papir, metal, beton, glas, plast mv. er vigtige 

ressourcer og skal derfor genanvendes. 

Husk, at det du afleverer skal være rengjort! 

 

Til specialbehandling 

Affald, som indeholder stoffer, der kan være 

skadelige for mennesker og miljø, skal behand-

les under særlige forhold. De genanvendelige 

dele i affaldet bliver sorteret fra og genanvendt. 

 

Til forbrænding 

Affald, som består af flere brændbare materia-

ler, der ikke kan skilles ad eller som er blevet 

tilsmudset, er svært eller ikke muligt at genan-

vende. Affaldet vil derfor blive brændt på for-

brændingsanlæg og derved bidrage til produkti-

onen af el og varme. 

 

Til deponering 

Hvis affaldet hverken kan genanvendes eller 

forbrændes bliver det deponeret. Dette er dog 

sidste udvej. 

 

Kun klare sække - Det er klart! 
På genbrugsstationerne gøres der en stor ind-

sats for at genbruge mest mulig. En forudsæt-

ning for at give den bedste vejledning er, at 

personalet på pladsen ved hvad der kommer 

ind. Derfor er sorte sække med ikke tilladt på 

genbrugsstationerne. Brug de klare sække – 

det gør livet lettere for alle parter. Og det øger 

genbruget. 

Se mere på Hedensted Kommunes hjemmeside 
www.hedensted.dk 

Genbrugsstationer 
Hedensted genbrugsstation 

Remmerslundvej 35, Remmerslund 

8723 Løsning 

Tlf.: 29 41 43 40 

 
Hornsyld genbrugsstation 

Industrivænget 9 

8783 Hornsyld 

Tlf.: 75 68 85 88 

 
Kalhave genbrugsstation 

Skrædderbakken 1G, Kalhave 

7171 Uldum 

Tlf.: 51 64 64 56 

 
Klakring genbrugsstation 

Klakring stationsvej 5, Klakring 

7130 Juelsminde 

Tlf.: 21 19 23 53 

 

Åbningstider 
Mandag, onsdag og fredag     kl. 12.00 - 18.00 

Tirsdag og torsdag      kl. 07.15 - 18.00 

Lørdag       kl. 10.00 - 15.00 

Søndag (1. maj - 31. august)  kl. 10.00 - 15.00 

Sorteringsguide til 
genbrugsstationen 

Billeder © Miljøstyrelsen 



Genanvendelse 

1 Asfalt 

2 Dæk 
Med og uden fælge 

3 Dåser 
Øl– og sodavandsdåser 

4 Genbrugsting 
Til loppemarked og butikker 

5 Gips 

6 Glasemballage 
Flasker, husholdningsglas og drikkeglas 

7 Haveaffald 

8 Hele paller 

9 Hård plast 
Plastdunke, plastkasser, plastspande, 

plastlegetøj og plastflasker 

10 Hård PVC 
Nedløbsrør, drænrør, kloakrør, elektri-

kerrør og trapezplader 

11 Isolering 
Glasuld og Rockwool 

12 Metal 
Gryder, rør og konservesdåser 

13 Murbrokker og beton 
Mursten, uglaseret tegl og betonfliser 

14 Pap 
Bølgepap, Karton og papemballage 

15 Papir 
Aviser, ugeblade, reklamer og bøger 

16 Planglas 
Autoruder, vinduer og spejle uden ram-

mer 

17 Plasthavemøbler 
Hyndebokse 

18 Plastfolie 
Bobleplast, træpilleposer og bærerposer 

19 Ren jord 
Max 1m3 

20 Sanitet 
Toiletter, håndvaske, porcelæn, glaseret 

lertøj, glaseret tegl og glaserede klinker 

21 Tekstiler 
Tøj, sko, gardiner, plaider og sengetøj 

22 Træ til genbrug 
Køkkenelementer, defekte paller, tøm-

mer og spånplader 

Specialbehandling 

30 Akkumulatorer 
Bilbatterier 

31 Elektronikskrot 
Elværktøj, husholdningsapparater, lam-

per og stationære computere 

32 Farligt affald 
Rengøringsmidler, spildolie, gift, maling, 

batterier og spraydåser 

33 Fjernsyn og skærme 
Billedrørs tv, fladskærme og bærbare pc 

34 Hele vinduer og døre 
Med glas 

35 Hårde hvidevarer 
Komfurer, ovne, vaskemaskiner, tørre-

tumblere og emhætter 

36 Kabelskrot 
Ledninger og kabler 

37 Kølemøbler 
Frysere og køleskabe 

38 Lyskilder 
Lysstofrør, elsparepærer og glødepærer 

39 Trykflasker 
Gasflasker, iltflasker, ildslukkere, CO2 

flasker og gasdåser 

40 Trykimprægneret træ 
Udendørs træ, flethegn, plankeværk og 

havehegn 

Forbrænding 

50 Resten — småt 
Flamingo, tagpap, troldtekt, hynder og 

andet, der ikke kan genanvendes  

51 Resten — stort 
Madrasser, gulvtæpper, polstrede møbler 

og andet, der ikke kan genanvendes 

Deponering 

60 Asbest og eternit 
Stumper og afsav skal afleveres i tæt-

sluttet emballage.  

61 Deponi 
Aske, gummistøvler, badedyr, haveslan-

ger, fibergips og glasfiber 


