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 Hvad bliver Direkte Genbrug til? 

Ting fra Direkte Genbrug genbruges af andre kunder. Genstande afleveret til Direkte Genbrug når derfor 
ikke at blive til affald. 

En cykel forbliver en cykel. En pande forbliver en pande. Genbrugsting kan dog få nye funktioner. Fx kan 
mursten fra en gammel garage bruges ved anlæg af en have. 

 

Hvad gør Reno Djurs? 

Direkte Genbrug afhentes igen af andre kunder. 

Reno Djurs har startet flere initiativer, der skal få flere effekter afsat via Direkte Genbrug.  

Pladspersonalet spiller en vigtig rolle, fordi de får kunderne til først og fremmest at overveje, om deres 
affald kan blive til Direkte Genbrug på genbrugsstationen.  

 

Det er vigtigt at sortere Direkte Genbrug, fordi … 

… genbrug altid er bedre end genanvendelse – og Direkte Genbrug minimerer mængden af affald.  

Andre mennesker får glæde af de produkter og ting, som ellers ville være endt som affald. Direkte Genbrug 
forlænger produkternes levetid. Og det skåner vores miljø, fordi der ikke bruges ressourcer på at lave nye 
produkter.  

Når affald genanvendes er der altid et lille spild af materialer. Ved Direkte Genbrug er der intet spild. 

Borgerne sparer også penge, når de kan hente ”nye” møbler, bøger og ting i genbrugscontaineren i stedet 
for at købe nyt. 

 

Vær opmærksom på, … 

…at hvis der er et rod af nedslidte eller ubrugelige ting i containeren til Direkte Genbrug, bliver det mindre 
attraktivt at bruge Direkte Genbrug. Området skal holdes rent og ryddeligt og fri for ubrugelige ting. Jo 
pænere og mere overskueligt Direkte Genbrug ser ud, jo mere Direkte Genbrug afhentes. 

Byggematerialer indgår også som Direkte Genbrug. Fx træ, belægningssten, PEX-rør, søm og skruer, 
vinduer, bordplader, isolering, tagsten osv.. 

 

Vidste du, … 

… at affaldsforebyggelse og genbrug er øverst i affaldshierarkiet (den rækkefølge, vi skal behandle vores 
affald i). Det betyder, at det er bedst at aflevere sig genbrugelige affald til Direkte Genbrug. Direkte 
Genbrug reducerer produktionen af affald, når genstande i stedet indgår i et genbrugskredsløb. 



Direkte Genbrug    
 

   
 

  

 

 

    Ja tak!                                                                                        Nej tak! 

 

Bemærkninger  

 

 

Kunder kan spørge efter affald i containerne. I disse tilfælde er det pladsmanden, der vurderer 
om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at ”fiske” tingen op, om der er tid til det og om det giver 
fornuft. Fx ”fisker” vi ikke inddækningsbly, kobber, messing, aluminium, hvis formålet er at få fat 
i metallet. 

Cykler 

Billeder 

Bøger 

Elektronik 

Glas og porcelæn 

Legetøj 

Materialer fx fra ombygninger 

Møbler 

Nips 

Plæneklippere 

Redskaber 

Værktøj 

Alle typer af byggematerialer 

 

Tøj og sko 

VHS 

Rodekasser 

 

 


