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Pizz
a

 + Køkkengrej, værktøj, søm, skruer

 + Alu-kapsler fra kaffe, fyrfadslys

 + Alu-bakker og dåser fra mad og drikkevarer

 + Plast fra sæbe, shampoo, rengøring

 + Ren plast fra drikkevarer, madvarer, take-away

 + Rene og tomme plastbøtter, -flasker og -dunke

 + Papkasser foldet sammen

 + Karton, bølgepap

 + Ren og tør emballage af pap, karton og papmache

 + Vådt og beskidt papir

 + Køkkenrulle, servietter

 + Plastfolie fra magasiner

 + Køkkenaffald i pose

 + Hygiejneaffald i pose

 + Madrester i bøtter, flasker, dåser, bakker

 + Aske fra grill og brændeovn i lukket pose

 + Vådt og beskidt pap

 + Pizzabakker, pap fra frostvarer

 + Juicekartoner, mælkekartoner

 + Beskidt plast fra takeaway og madvarer

 + Beskidt plast med madrester

 + Skumplast, flamingo, plastposer, folier

 + Skrivepapir, tegnepapir, printerpapir

 + Aviser, ugeblade, reklamer, magasiner

 + Bøger, telefonbøger, rudekuverter

 + Glas fra fødevarer – skyllede, gerne med låg

 + Glasflasker fra drikkevarer

 + Drikkeglas og skår

 + Maling, spraydåser, kemikalier, gift

 + Alle slags lyspærer, lysstofrør

 + Alle slags batterier

 » Se mere på www.frederiksberg.dk/farligt

9 UD AF 10 SORTERER TIL  
GENBRUG PÅ FREDERIKSBERG

Husk at sortere alt hvad du kan!

 + Nedfalden frugt, blade, hækafklip

 + Ukrudt, græs, blomsteraffald

 » Grønt i åbne papirsække, grene i bundter
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Bioaffald

120 cm 50 cm



Bispeengen 35 (via Nordre Fasanvej)
Borups Allé 158

 » Åben hverdage 10-18, weekend 10-17

 » Find flere genbrugsstationer på www.a-r-c.dk

 » Biler op til 3.500 kg – sluk motoren, når du læsser af

BYTTECENTER
 + Stil hele møbler og indbo til genbrug

 » Hent selv noget du kan genbruge

Brug ejendommens muligheder for afhentning af affald
ELLER KØR SELV PÅ GENBRUGSSTATIONEN

STORSKRALD ER

STORT AFFALD OG INDBO

BISPEENGEN
GENBRUGSSTATION

GØR AFFALDET KLAR TIL AFHENTNING
 » Stil affald sorteret, oprejst, uden at stable, max 120 cm højt

 » Fjern søm og skruer i træ eller slå dem ned

 » Saml småt elektronik i åbne klare plastsække

GENBRUG
STORT OG SMÅT

ELEKTRONIK
 + Pc, it, tv, mobil, tablet, el-køkkengrej, el-legetøj

 + Hårde hvidevarer – tømt for madvarer

 + Alt med ledning eller batterier, lysdioder

 » Sparepærer og lysstofrør er farligt affald

STORT [1 - 3 meter]

BRÆNDBART
 + Møbler, madrasser og stort indbo af træ og plast

 + Gulvtæpper, max 2 meter i bredden

 + Brædder og lister i åbne klare plastsække

 » Skal kunne håndteres af 2 skraldemænd

FORBRÆNDING

STORT

JERN & METAL
 + Cykler og barnevogne – mærkes med ”storskrald”

 + Stiger, tørrestativer, strygebrætter

 + Indbo helt eller delvist af metal

 » Metal under 1 meter skal i beholderen til metal

GENBRUG

HÅRD OG BLØD 

PVC
 + Persienner, elektrikerrør, haveslanger

 + Badedyr, soppebassiner, gummistøvler

GENBRUG
DEPONI

GENBRUG

IMPRÆGNERET 

TRÆ
 + Træ fra legeplads, plankeværk, vådrum

 + Havemøbler med træbeskyttelse

DEPONI

 + Jord, grus, sand

 + Sanitet, gips, isolering, træ, vinduer

 + Beton, fliser, kakler, marmor, sten, tegl, mursten

 » Brug klare sække, hvis affaldet skal pakkes ind

KØR SELV PÅ GENBRUGSSTATION

BYGGEAFFALD

 + Store mængder affald og indbo fra oprydning, arbejds-
dag, flytning, renovering og dødsbo

 » Brug klare sække, hvis affaldet skal pakkes ind

 » Pak og sortér affaldet hjemmefra og spørg genbrugsvej-
lederen på pladsen, hvis du kommer i tvivl

KØR SELV PÅ GENBRUGSSTATION

FLYTNING OG OPRYDNING

 + Haveaffald, grene, stammer, stød

 + Kabler, akkumulatorer, bilbatterier, bildæk

 + Rene plastfolier, tøj, sko, spejle, keramik

 » Alt undtagen dagrenovation og medicinrester

 » Brug klare sække, hvis affaldet skal pakkes ind

KØR SELV PÅ GENBRUGSSTATION

ANDET AFFALD

INSPIRATION TIL GENBRUG 
www.frederiksberg.dk/genbrug | www.pinterest.com/genbrug

SELVBETJENING OG INFORMATION
www.frederiksberg.dk/affald


