Fraktions nr.

1 – 14

15 - 18

19 - 20

21 - 34

35 - 36

Genanvendes?

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Pris pr. ton

Kr. 0 - 400 Sælges Kr. 440 - 767 Kr. 430 - 1101 Kr. 2750 - 8000

Sorteringsvejledning
Hvis du har spørgsmål til sortering, som denne vejledning ikke besvarer, er du
altid velkommen til at kontakte os på post@tofteng-as.dk eller tlf. 43 90 00 97
1. Ren jord
Opgravet ren uforurenet jord genanvendes eller bortkøres/deponeres
på jordtip. (kan være et problem med jord fra indkørsler, tank
udskiftning, bytrafik områder) Der skal tages jordprøve for hver 30 tons.
2. Ren asfalt
Rene opbrudte asfaltbrokker, evt. indeholdende stabilgrus.
3. Asfalt/beton
Rene opbrudte asfaltbrokker, blandet med uarmeret betonbrokker
over/under 50x50 cm.
4. Rent uarmeret beton
Rene uarmeret betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg eller fra
nedrivning af bygninger, opdelt i henholdsvis over/under 50x50 cm.
5. Rent armeret beton
Rene armeret betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg eller fra
nedrivning af bygninger, opdelt i henholdsvis over/under 50x50 cm.
6. Rene tegl/mursten
Rene uglaserede teglsten og mursten med evt. pudsrester fra
nedrivning af bygninger.
7. Tegl/uarmeret beton
Rene uglaserede teglsten/mursten blandet med uarmeret betonbrokker
over/under 50x50.
8. Tegl/armeret beton
Rene uglaserede teglsten/mursten blandet med armeret betonbrokker
over/under 50x50.
9. Jord/beton/tegl
Opgravet jord med mursten eller uglaserede tegl og/eller
betonbrokker, herunder også uglaserede rør.
(der skal tages jordprøve for hver 30 tons)
11. Jord/asfalt/beton
Opgravet jord blandet med asfalt og/eller beton til sortering.
(der skal tages jordprøve for hver 30 tons)
12. Jord/beton/asfalt/tegl
Opgravet jord blandet med mursten eller uglasserede tegl og asfaltbrokker
samt beton.
(der skal tages jordprøve for hver 30 tons)
Opgravet jord blandet med mursten og asfaltbrokker samt beton.
13. Uarmeret beton/asfalt/tegl
Rene opbrudte asfaltbrokker blandet med tegl/mursten uden indh. af
armerings jern.
14. Armeret beton/asfalt/tegl
Rene opbrudte asfaltbrokker blandet med tegl/mursten med indh. af

armerings jern.
15. Glas og flasker
Rent husholdningsglas, vin og øl/ sodavandsflasker.
16. Pap
Rent pap (må indeholde tape, papirmærkater, klips) må ikke være
tilsmudset.
17. Papir
Rent papir (Må ikke indeholde: Plastlommer, gennemslagspapir, glittet
papir plastbelagt papir , tilsmudset papir eller pap).
18. Plast
Rent frasorteret plast f. eks. polyethylen.
19. Have & parkaffald
Rene gren/buske og andet løvfald samt stammer ø max. 15 cm.
20. Træstød
Rene træstød og rødder til neddeling og genanvendelse.
21. Pudsaffald
Rent puds med indhold af strå og indskudsler.
22. Rent letbeton
Rent letbeton, gasbeton, lecabeton og slaggebeton evt. med indhold af
molersten.
23. Rent gipsaffald
Rene væg-, lofts- og gulvplader uden fastsiddende metallægter.
24. Rent bygningsglas
Rent bygningsglas uden rester af kit og andet affald.
25. Affald til fyldplads
Fraktionen må kun indholde: ikke forurenet bygningsaffald, porcelæn,
glas, gipsplader inkl. fastsiddende metallægter, letbeton, gasbeton,
lecabeton, beton fajance, puds, beton, jord, grus, metal og lignende
uorganisk materiale.
26. Brændbart bygningsaffald
Alle former for brændbart bygningsaffald.
27. Rent bygningstræ
Helt rent træ, evt. med indhold af søm og bygningsbeslag. Malet eller
lakeret, men ikke vakuum- eller trykimprægneret.
28. Trykimprægneret træ
Helt rent trykimprægneret træ med indhold af søm og bygningsbeslag.
29. Rent PVC
Rent pvc til deponering.
30. Bygningsaffald til losseplads
Ikke brændbart bygningsaffald. Kan indholde tagpap,
isoleringsmaterialer og lign.
31. Bl. Bygningsaffald kat. 1
Alle former for bygge- og anlægsmaterialer til sortering. Affaldet må
ikke indeholde asbest, dagrenovation, olie/kemikalier/maling,
træbehandlingsprodukter, fugemasse, andre oliebaseret rester og
affaldsprodukter. (ingen isoleringsmatr., PVC, imprægn. træ, og
lignende. ( må ikke aflæsses fra erhverv i København, da det er
omgåelse af kildesorteringsreglerne )
32. Bl. bygningsaffald kat. 2
Alle former for bygge- og anlægsmaterialer til sortering. Affaldet må
ikke indeholde asbest, dagrenovation, olie/kemikalier/maling,
træbehandlingsprodukter, fugemasse, andre oliebaseret rester og
affaldsprodukter. ( må ikke aflæsses fra erhverv i København, da det er

omgåelse af kildesorteringsreglerne )
33. Småt brændbart affald
Brændbart affald max størrelse 100x80x80 cm. ( genanvendelige dele
sorteres fra ).
34. Stort brændbart affald
Brændbart affald større end 1 meter (genanvendelige dele sorteres fra)
35. Kviksølvholdige lyskilder
Lysstofrør fra reklamer og armaturer, sparepærer.
36. Elektronik skrot
EDB maskiner, elektriske apparater med ledning.

