
 

Affaldstype Fordeles i hhv. storskraldsrum eller 

container 

Må ikke lægges i storskraldsskure Afleveres på materielgården 

eller genbrugspladsen 

Papir Aviser, ugeblade, tidsskrifter, skrivepapir og 

telefonbøger kan genanvendes og skal lægges 

i de opstillede papircontainere 
  

Våd Vådt papir, mælkekartoner, køkkenruller, servietter, 

gavepapir, bøger og lignende hører til dagrenovation 

 

Pap Papemballager, bølgepap og karton kan 
genanvendes 

Vådt pap, da det ikke kan genanvendes  

Glas Vin-, dressingflasker osv., drikkeglas, 

konservesglas, marmeladeglas, osv. Glas skal 
være rengjort og lægges i glascontainere. Skal 
afleveres uden låg. Metallåg kan lægges 
sammen med metal 

 
Porcelæn, stentøj, keramik, elpærer, 

lysstofrør, krystalglas, glasskår og 
spejle samt glas fra vinduer, 
drivhuse og akvarier afleveres i 
materielgård eller på genbrugsplads 

Jern og metal Jern og metal. Mindre dele samles i klare 

plastposer 
Tomme øl- og sodavandsdåser uden pant kan 
afleveres i metal. Tryk dem gerne sammen så 
de fylder mindre. 

Bil, motorcykel og scooterdele SKAL afleveres hos en 

skrothandler. 
Urene eller fyldte metalemballager skal afleveres i 
materielgård eller på genbrugsplads 

 

Store 

husholdnings-

apparater 

 
  
Hårde hvidevarer der indeholder madvarer 

Alle typer hårde hvidevarer, 
herunder vaskemaskiner, komfurer, 

køleskabe og frysere. 
Kølemøbler må ikke indeholde 
madvarer 

Elektronik-

affald 

Elektriske, batteridrevne og elektroniske 
produkter, f.eks. computere, tv, dvd-afspillere, 

støvsugere kaffemaskiner, el-værktøj, el-
legetøj. 
Lamper skal lægges sammen med jern. Husk 
at fjerne elpærer. 

   

Småt 

brændbart 

Brændbart affald under 1 meter samt 
gulvtæpper. Mindre dele skal i klare 

plastsække. Ingen dele må veje over 10 kg. 
Større tæpper skal eventuelt skæres op, så de 
maksimalt vejer 10 kg 

Køkkenaffald må ikke blandes sammen med 
storskrald 

 

Stort 

brændbart 

 
 

 

Større træmøbler og lignende løst inventar. 
Trærødder og stød over 15 cm - dog ikke over 20 kg 

- medtages som storskrald. 

Indbygningsskabe regnes som 
byggeaffald. 

Byggeaffald skal afleveres på 
materielgård eller genbrugsplads 

Ikke-

brændbart 

  
Springmadrasser, senge, skabe, 
borde osv. 
Sanitet, imprægneret træ og andet 
affald, der hverken kan brændes 

eller genbruges, afleveres på 
materielgård eller genbrugsplads 

Tøj og sko 
 

 Aflagte beklædningsgenstande, kan enten afleveres 
til Genbrugscentralen eller i Røde Kors 
tøjcontaineren opstillet ved Genbrugscentralen 

 


