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Storskraldsordningen
Vejledning for
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Ordning for storskrald

Hvad er storskrald?

Storskrald skal som minimum opdeles i følgende
fraktioner:
 Flasker og husholdningsglas
 Aviser, ugeblade og telefonbøger
 Pap
 Plastemballager
 Jern og metal, herunder metalemballager
 Elektronik
 Småt brændbart affald
 Stort brændbart affald
 Springmadrasser og møbler med fjedre

Storskrald er affald, som det kan forventes kommer
fra en normal privat husstand, ellers betragtes det
som erhvervsaffald og kan afleveres på
genbrugsstationen eller håndteres via en privat
transportør.

Der indsamles med 3 lastbiler
Der indsamles storskrald ved alle husstande.
Ordningen er en nem måde at sortere sit affald fra
til genbrug på – til gavn for miljøet.

Storskrald afhentes af tre forskellige lastbiler, der
håndterer de forskellige typer affald hver for sig.
Elektronikaffald bliver hentet af én lastbil, brændbart
affald af en anden og papir, pap, plast, glas og
møbler med fjedre og metal af en tredje.

Storskrald fra etageejendomme
For etageejendomme kan der aftales særlig
placering og afhentningsform med renovatøren.
Hvis etageejendomme ønsker etableret en særlig
plads (affaldsø) til sortering af storskrald skal du
også rette henvendelse til renovatøren eller Park og
Vej – Renovation.

Afhentning
Du får hentet storskrald hver 14. dag hele året på
en fast ugedag fra kl. 07.00 til kl. 18.00.
Afhentningsdagen kan ses på kommunens
hjemmeside.

Storskraldet skal anbringes på fortovet uden for
skel, tæt ved ejendommens indgang og synligt fra
kørevej.

Affaldet må tidligst sættes frem dagen før
indsamlingen og senest kl. 07.00 på
indsamlingsdagen.

Henvendelse om afhentning rettes til renovatøren,
som er M. Larsen Vognmandsfirma på telefon 43
63 18 28 eller borger@mlarsen.dk.

Sortering
Storskrald skal være sorteret korrekt i bunker, når
det sættes frem til afhentning. Du kan se en
sorteringsvejledning på næste side.

Gentofte Kommune

Park og Vej – Renovation

Ørnegårdsvej 17

2820 Gentofte

Telefon: 39 98 81 00

E-mail: renovation@gentofte.dk

Tre vigtige huskeregler!

1. Sortér affaldet

2. Stil storskraldet ud inden klokken 7

3. Stil ikke din egen bil foran affaldet

Renovatør for storskraldsordningen

M. Larsen Vognmandsfirma A/S
Telefon: 43 63 18 28
E-mail: borger@mlarsen.dk
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Sådan sorterer du dit storskrald

Sortér dit affald som vist og hold det adskilt.

Stil det uden for skel mod fortovets bagkant.

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

Pap
Papkasser klappes sam-
men, 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 almindelige
plastbæreposer.
Glasemballagen må ikke
have indeholdt farligt affald.

Emballage af plast
Plastflasker og -dunke fra fx
eddike, vaskemiddel og
læskedrikke. Ikke emballage
fra madvarer eller farligt
affald.
Al emballage skal være
rengjort og afleveres i klare
plastsække.

Elektronikaffald
Edb-udstyr, radioer, fjern-
syn, støvsugere, el-værktøj
og eldrevne køkken-
maskiner. Også køleskabe,
frysere, vaskemaskiner, kom-
furer og mikrobølgeovne.
Køleskabe og frysere
tømmes for indhold.

Springmadrasser og
møbler med fjedre
Alle møbler som fx
lænestole, sofaer og
madrasser med fjedre.

Jern og metal
Cykler, haveredskaber,
maskiner, tanke, rør,
tagrender, radiatorer og
rustfrit stål. Højst 3 meter.
Rene dåser fra drikkevarer
og konserves afleveres i
klare plastsække. Aflever
ikke sprayflasker og embal-
lage fra farligt affald.

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

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 mad-
rester.

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 fjernes eller bukkes
ind. Fjern også fx en vask
fra bordpladen.
Stort brændbart affald skilles
ad mest muligt, så det kan
være i renovationsbilen.

Nej tak!

Alt glas (bortset fra flasker og husholdningsglas),
porcelænssanitet, beton, tegl, gasbeton, mursten, mørtel,
imprægneret træ, grus, jord, marmor, spejle, porcelæn,
keramik, lerpotter, sanitet, tagpap, gibsonit, eternit,
isoleringsmateriale, el-pærer, lysstofrør, haveaffald,
stammer, brænde, savsmuld, gulvafhøvling, juletræer, dæk
med og uden fælge samt deponiaffald.

Malerbøtter tages kun med, hvis de er tomme.
Olie- og kemikalieaffald medtages ikke.
Dagrenovation medtages ikke.


