
Teknik & Miljø

NYE CONTAINERE 
TIL TRÆ

I folderen finder du eksempler, 
så det er nemmere at se forskel på 
hvad der skal i hvilken container. 



NYE CONTAINERE

HVAD SKER DER MED TRÆET...?
Når vores modtager får træet, kontrollerer de det grundigt, før træet neddeles.  
I processen tages rutinemæssige prøver for at sikre, at det neddelte træ overholder 
de modtagekrav, det skal overholde for at kunne blive genanvendt. 

Rent træ afsættes til danske spånpladeproducenter, hvor det neddelte træ indgår i 
produktionen af nye spånplader til byggeriet og møbelindustrien. 

JA TAK
• Køkkenelementer
• Reoler og andre møbler
• Spånplader
• OSB Plader
• Træ med lak og lim 
• Malet træ
• Malede paller

NEJ TAK
• Imprægneret træ
• Brandhæmmende plader
• Brændt / afsvedet træ
• Celledøre
• Møbler med stof
• Større mængder MDF og masonit
• Træ fra vinduer og yderdøre



NYE MULIGHEDER 

DET ER VIGTIGT, AT TRÆET SORTERES KORREKT
Du skal skelne mellem rent træ og imprægneret træ, når du sorterer. Imprægneret træ 
kan ikke bruges til produktion af nye spånplader, men sendes i stedet til forbrænding, 
hvor det ender som varme og energi. 

OBS! Metaldele så som hængsler, greb, søm og skruer frasorteres med en magnet - 
efter at træet er neddelt, og bliver herefter anvendt til nye metaller.

JA TAK
• Lægter
• Spær
• Paller 
• Engangspaller
• Emballagetræ

NEJ TAK
• Malet træ
• Imprægneret træ
• Brandhæmmende plader
• Brændt / afsvedet træ
• Celledøre
• Møbler med stof
• Større mængder MDF og masonit
• Træ fra vinduer og yderdøre
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JA TAK
• Imprægneret træ
• Legeredskaber af imprægneret træ
• Havehegn og stakit
• Carporte og redskabsskure
• Telefonmaster
• Jernbanesveller
• Brændt / afsvedet træ

NEJ TAK
• Møbler med stof
• Celledøre
• Brandhæmmende plader
• Større mængder MDF og masonit

ER DU I TVIVL, SÅ SPØRG GERNE
EN AF GENBRUGSPLADSVEJLEDERNE


