
Elektronik

Brændbart 
affald

Papir, pap, 
plast og jern
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GENTOFTE KOMMUNE
Teknik & Miljø
RenOVATiOn 

Sådan sorterer 
du dit storskrald

Aviser og papir
Aviser, ugeblade, tryksager, kuverter, telefonbø-
ger og andet rent papir. Papiret samles i bundter 
og krydsbindes med en holdbar snor.

Springmadrasser 
og møbler med fjedre
Alle møbler som fx lænestole, sofaer og madras-
ser med fjedre.

Pap
Papkasser klappes sammen, bundtes og kryds-
bindes med en holdbar snor.

Flasker og glas
Alle slags glasflasker og husholdningsglas. Glas 
og flasker skal være tomme og samles i alminde-
lige plastbæreposer. Emballagen må ikke have 
indeholdt farligt affald.

Emballage af plast
Plastflasker og -dunke fra fx eddike, vaskemid-
del og læskedrikke. Ikke emballage fra madva-
rer eller farligt affald. Al emballage skal være 
rengjort.

Afleveres i klare plastsække.

Sortér dit affald som vist og hold det adskilt. 
Stil det uden for skel mod fortovets bagkant.

Jern og metal
Cykler, haveredskaber, maskiner, tanke, rør, tag-
render, radiatorer og rustfrit stål. Højst 3 meter. 
Rene dåser fra drikkevarer og konserves afleve-
res i klare plastsække.

Maskiner, tanke (husk tank-attest) og cykler tager 
vi kun med, hvis de er forsynet med en sed-
del mærket ”storskrald, navn og adresse”. Tøm 
maskiner og tanke for brændstof og olie. Tøm 
radiatorer for væske.

Elektronikaffald
Edb-udstyr, radioer, fjernsyn, støvsugere, el-
værktøj og eldrevne køkkenmaskiner. Også  
køleskabe, frysere, vaskemaskiner, komfurer og 
mikrobølgeovne. Køleskabe og frysere tømmes 
for indhold.

Stort brændbart
Brændbart affald over 1 meter og under 3 meter. 
Højst 1,5 meter bredt. Gulvtæpper op til 2 meter. 
Alt glas fjernes fra fx møbler, vinduer og døre. 
Søm og skruer bukkes ind. Fjern også fx en vask 
fra bordpladen. 

Stort brændbart affald skilles ad mest muligt, så 
det kan være i renovationsbilen.

Mere information
I Gentofte Kommune henter vi storskrald hver 14. dag ved alle private 
husstande. På hjemmesiden www.gentofte.dk kan du se, hvornår vi henter 
storskrald i dit område. Du kan også henvende dig til Kommuneservice på 
Rådhuset eller ringe til Renovationssektionen på telefon 39 98 81 90.

Småt brændbart
Affald under 1 meter af træ, plast eller urent 
pap og papir. Bind affaldet godt sammen eller 
læg det i plastsække. Der må kun bruges klare 
plastsække. Må ikke indeholde madrester.

Du sorterer dit affald – så genbruger vi det
Vi henter dit storskrald


