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Borgere og virksomheder er velkomne på alle vores genbrugspladser. Se en oversigt over vores genbrugspladser og
deres åbningstider på www.affaldplus.dk
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Gode vaner på din genbrugsplads
• Dit køretøj må højst have en totalvægt på 3.500 kg +
evt. lovlig trailer.
•   På genbrugspladserne kan du aflevere de fleste former
for sorteret affald.
• Planlæg dit besøg hjemmefra, og sortér gerne dit affald
på forhånd.
• Du skal selv kunne håndtere dit affald og placere det i
containerne.
• Du må kun benytte klare sække på genbrugspladsen.
• Affald i sorte sække og papirsække må ikke tages med
ind på genbrugspladsen.
• Sluk motoren, når du læsser affald af – undgå tomgangskørsel.
• På AffaldPlus’ genbrugspladser er ”klunsning forbudt”.
Dvs. du må ikke tage noget fra containerne.
• Gør rent efter dig selv, hvis du spilder. Kost og skovl kan
lånes.
• Vis hensyn, hvis du afleverer støvende affald.
• Børn er meget velkomne, men de skal holdes under
opsyn og må ikke selv gå rundt på pladsen.
• Kæledyr skal blive i bilen.
• Dagrenovation kan kun afleveres på enkelte genbrugspladser og i særligt mærkede sække (skal købes).
• Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere, så spørg personalet. Vi hjælper gerne.
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Adresse
Korsør Genbrugsplads
Møllevangen 62
4220 Korsør
Tlf.:
5835 0825
E-mail: kgbs@affaldplus.dk

Åbningstider
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

-

17.00
17.00
17.00
17.00
16.00
16.00
16.00
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Vi ses på genbrugspladsen

Korsør
Genbrugsplads

For genbrugspladsens åbningstider på helligdage:
Se AffaldPlus’ hjemmeside på adressen
www.affaldplus.dk

Adresse | Åbningstider | Oversigtskort

Korsør Genbrugsplads
Haveaffald

Vejledende oversigt
Korsør Genbrugsplads

Kompost

fald
eaf
Hav

Vejledende oversigtskort
Juni 2011

Asbest/eternit

Fortroligt papir

Kompost

Papir til makulering

Gratis kompost til afhentning
på genbrugspladsen

Dæk

Gips

Pvc til genbrug

Reserve

Direkte
genbrug

Reserve

Kølemøbler
Køleskabe, frysere, klima
anlæg, andet udstyr med
kølemiddel. Maks. 10 stk. pr.
dag - større mængder skal
varsles tre dage før

Væggips, loftsgips, afklip fra
nye plader, nedrivningsgips

Stort brændbart

Kabler
Dagrenovation
(henv. til personalet)

Rampe

Glas og flasker

Sm
åt

lig
ta

ffa

Nødbruser

Tøj og sko

Gips
Glas og flasker

Kundetoilet
Brandudstyr

Lysstofrør, lavenergipærer.
Maks. 20 stk. pr. dag

Stort brændbart
bart

Pap

ænd
t br

Haveaffald

Små

Pap

Græs, blade, ukrudt,
hækafklip

Plastdunke
Plastfolier
(klar og farvet)

Imprægneret træ
Impræ

gneret

Trykimprægneret træ,
jernbanesveller, telefonpæle

træ

Papir

Ind

Jord

Jern, dåser, cykler,
metalskrot

Jord

Startbatterier fra både, biler,
nødstrømsbatterier

Asbest/eternit
Asbestplader, eternitplader, skiffereternit.
Maks. 20 plader pr. dag

Beton og tegl
Beton, puds, havefliser,
teglsten, mursten

Bilruder
Bilruder, glashylder,
bordplader af glas

Deponi
Glas- og mineraluld, aske,
glasskår og spejle, porcelæn, blød PVC, keramik,
toiletter, håndvaske

Direkte genbrug
Genbrugelige ting til
foreninger.
Kontakt personalet før
aflevering

Kabler

Dæk
Dæk med og uden fælge

Farligt affald
Olie, maling, sprøjtegifte,
batterier, kemikalier, medicin,
støvet asbest i emballage
Maks. 2 x 25 kg. pr. dag

Farvet plastfolie
Bæreposer, farvede sække

Plastdunke
Dunke, flasker, plastbakker og
-bøtter. Skal være tømte og
låget skruet af

PVC til genbrug
Jord, grus, sand.
Maks. 1 m3 pr. projekt.
Ved større mængder kontakt
personalet

Akkumulatorer

Gulvtæpper, møbler,
springmadrasser,
madrasser.
Over 1x1 meter

Trykflasker
Gasflasker (F-gas), ildslukkere, ilt- og acetylenflasker,
andre trykflasker

Tøj, fodtøj, små tæpper
(plaider)

Vinduesglas
Aviser, ugeblade, tryksager,
reklamer, telefonbøger, kontorpapir

i

Beton og tegl

Stort brændbart

Tøj og sko
Bølgepap, ren papemballage,
papkasser, bølgepap, karton

on
De
p

Jern og metal

Jern og metal

e
Reserv
s
esgla
Vindu
ruder
og bil

Ud

Komfurer, tørretumblere,
vaskemaskiner, opvaskemaskiner. Maks. 10 stk. pr. dag
- større mængder skal varsles
tre dage før

Papir

Olieudskiller

Fortroligt
papir

Lyskilder

Flasker, emballageglas

Store
husholdningsapparater

Kølemøbler

Trykflasker

Kontor og
mandskabsbygning

ba
rt

br
æ
nd

Stort brændbart

Fa
r

Fyrværkeri
Olieudskiller

ld

Aflåst gård Elektronik

Store husholdningsapparater

Kabler, ledninger

Kanyler og skalpeller
Modtages kun i udleveret
specialemballage.
Kontakt personalet før
aflevering

Klar plastfolie
Klar transportplast, klar
afdækningsplast, klare poser,
boblefilm

Tagrender, kloakrør, drænrør,
kabelbakker, trapezplader

Skærme og monitorer
Fjernsyn, monitorer, fladskærme, bærbare computere

Små husholdningsapparater
Mikroovne, emhætter, støvsugere, kameraer, computer
udstyr, musikanlæg, el-værktøj
og andre små el-apparater

Småt brændbart
Møbler, tæpper,
skumgummi, flamingo.
Under 1x1 meter

Vinduesglas med/uden
ramme, termoruder

