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Mit Affald
SELVBETJENING PÅ NETTET



BRUG "MIT AFFALD" 
PÅ VORES HJEMMESIDE

Fra den 1.12.2014 er det obliga-
torisk at bruge selvbetjenings-
løsningerne på affaldsområdet.  

Kontakt os via Mit Affald, hvis du ikke 
får hentet dit affald eller vil tilmeldes 
afhentning af storskrald, haveaffald og 
juletræer. På Mit Affald kan du også se, 
hvilket materiel, der er tilmeldt på din 
adresse.

Fra den 1.12.2014 er det obligatorisk at 
bruge selvbetjeningsløsningerne på af-
faldsområdet.  

Mit Affald er vores selvbetjeningsløs-
ning.

Affaldet er ikke hentet

Hvis du ikke har fået hentet dit køk-
kenaffald, storskrald, haveaffald eller 
juletræ, skal du bruge Mit Affald.

Meld det gerne ind allerede dagen efter, 
dit affald skulle være hentet. Jo hurtigere 
vi og renovatøren får besked, jo hurtigere 
kan vi sørge for at det bliver hentet.

Affaldsoversigt

På Mit Affald kan du se hvilke affaldsbe-
holdere, der er registreret på din adresse, 
samt hvornår du får hentet dit køkkenaf-
fald. Du kan også se dine tilmeldinger til 
storskrald, haveaffald og juletræer.

Du kan tilmelde dig vores sms-service, 
der vil hjælpe dig med at huske, hvornår 
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INDLEDNING

I Egedal sorterer vi vores affald 
- også køkkenaffaldet

Der er mange nyttige råstoffer i affald. Derfor 
er det vigtigt at sortere, så de kan bruges 
igen. Det gælder fx papir og pap, som bliver 
til nyt papir og pap. Flasker, glas og plast kan 
omsmeltes. Men også metaller, som fx findes 
i den gamle mobiltelefon, kan bruges igen. 
Dåser kan blive til nye dåser. Bioaffaldet kan 
omdannes til nyttig kompost til jordforbed-
ring. Genbruger vi råstofferne i vores affald, 
kan vi med andre ord erstatte nogle af de 
ressourcer, der er ved at slippe op.

Som borger i Egedal har du pligt til at sortere 
dit affald. Kommunen skal til gengæld gøre 
det let og effektivt at komme af med affaldet. 
Du kan læse mere om alle affaldsordningerne 
her i hæftet.

God læselyst!

Affaldskontoret
Egedal Kommune

Distrikter for afhentning af storskrald og 
haveaffald
Som noget nyt har vi opdelt Egedal 
Kommune i to distrikter for afhentning af 
storskrald og haveaffald. Det er sket for 
at forbedre servicen, så man som borger 
ikke længere skal vente helt op til en uge 
af gangen, før storskrald eller haveaffald 
bliver hentet.

Distrikt 1 består af Smørum, Stenløse og 
Veksø. Her indsamler vi mandag-onsdag.

Distrikt 2 består af Ølstykke. Her indsam-
ler vi torsdag-fredag.

Som før gælder det, at affaldet skal sæt-
tes ud til skel senest kl. 6 om morgen på 
den første tømmedag. Dvs. mandag for 
Distrikt 1 og torsdag for Distrikt 2.
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Bioaffald bliver til værdifuld kom-
post og biogas

Det nytter at sortere bioaffald fra dagre-
novationen. Bioaffaldet bliver kørt til Bio 
Vækst i Audebo. Her bliver det omdannet 
til kompost og biogas. 

Komposten bruges som gødning og til at 
forbedre jorden på marker, boldbaner og 
i haver.

Alle husstande har pligt til at biosor-
tere affaldet. Kommunen kan pålægge 
grund ejeren en ekstra afgift ved usorte-
ret affald.

Biogassen indgår i produktion af el og 
varme.

Bioaffald indeholder 70-80 procent vand 
og er derfor ikke godt at brænde. Et ton 
bioaffald bliver til 400 kg kompost og 100 
kubikmeter gas. 
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Dagrenovation
Alle husstande i Egedal Kommune skal være 
tilmeldt ordningen for afhentning af dagre-
novation. Det er grundejerens ansvar at sørge 
for tilmelding.

Restaffald
• Aluminiumsbakker
• Plast- og indpakningsfolier
• Anden små-emballage
• Mælke- og juicekartoner
• Støvsugerposer
• Cigaretskod, sod og aske (afkølet)
• Vatpinde, hygiejnebind og bleer
• Pizzabakker
• DVD’er
• CD’er
• Kattegrus og hundeposer

Bioaffald
• Rester af frugt og grønt
• Kaffegrums, teblade og -filtre
• Skaller fra æg og nødder
• Brød- og kagerester
• Ris og pasta
• Fisk, pålæg, kød uden knogler
• Køkkenrulle og madpapir
• Buketter og potteplanter uden potter

Affald til hjemmekompostering 
i lukket beholder
• Rester af frugt og grønt
• Kaffegrums, teblade og filtre
• Skaller fra æg og nødder
• Brød- og kagerester
• Blomster og blade
• Planterester
• Små kviste og græs

Hjælp skraldemanden
Undgå overfyldte sække eller beholdere. Du må 
højest fylde din sæk op til stregen. På behol-
derne skal du kunne lukke låget helt.

Håndtaget på beholderen skal vende udad. 
Du skal sørge for, at det er nemt for skralde-
manden at komme til skralde stativet eller 
spanden. 

Vejen skal have fast, plant underlag, dvs. af 
fliser, asfalt eller beton. Om vinteren skal du 
rydde vejen for sne. Og om sommeren skal 
du beskære og klippe buske og træer langs 
adgangsvejen.Er adgangsforholdene ikke 
i orden, har skraldemanden ikke pligt til at 
hente dit affald. 

Læs om dine pligter som grundejer og reg-
lerne for adgangsvej, stigninger, beskæringer, 
snerydning mv. på vores hjemmeside www.
egedalkommune.dk/affald.

Takster
På vores hjemmeside finder du også taksterne 
for det indeværende år
http://www.egedalkommune.dk/affald

SORTERING AF DAGRENOVATION

        w
w

w
.egedalkommune.dk/af ald

 Se hvornår vi tømmer dine 
beholdere på Mit affald
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        w
w

w
.egedalkommune.dk/af ald

 Fik du ikke hentet affald eller 

skete der en fejl.  
Fortæl os det på  Mit affald
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Bioaffaldet bliver hentet i de lige uger, og 
restaffaldet i de ulige uger.

Blev dit affald ikke hentet?
Fik du ikke hentet dit affald, så indberet det 
på Mit Affald 
(www.egedalkommune.dk/affald).

Har du spørgsmål til dagrenovation i øvrigt, 
kan du kontakte renovatøren M.Larsen på tlf 
4348 9238 eller affaldsgruppen på mail  
affald@egekom.dk.

EKSTRA sække
Har du ekstra affald, skal du købe sække 
mærket "EKSTRA Restaffald" eller "EKSTRA 
Bioaffald". Så er skraldemanden klar over, at 
du har betalt for ekstra tømning.

EKSTRA sække koster 30 kr. og kan købes her:

Ølstykke: Ølstykke Bibliotek
Stenløse: Kvickly i Egedal Centret
Veksø: REMA 1000
Ledøje-Smørum: Smørum Bibliotek og Super-
Brugsen i Smørum Centret.

Stil sækkene ved siden af din beholder eller 
dit stativ på afhentningsdagen. Sækkene må 
maks. veje 11 kg og må kun fyldes op til den 
påtrykte markering.

AFHENTNING AF DAGRENOVATION

Fast ekstra tømning
Har du permanent brug for at få afhentet 
ekstra affald, skal du bestille et ekstra stativ 
eller spand via Egedal Kommune. Dette kan 
gøres via Mit Affald  eller hos Affaldsgruppen 
på affald@egekom.dk 
Du vil samtidig blive tilmeldt fast ekstra 
tømning.

Prisen for ekstra tømning kan du finde på 
vores hjemmeside  
www.egedalkommune.dk/affald.

Hvem ejer beholderne
Egedal Kommune ejer alle nye beholdere sat 
op efter 1. januar 2012. De gamle beholdere 
ejes fortsat af den enkelte grundejer. Opstår 
der skader på materiellet, uanset alder, som 
følge af hærværk, påkørsel eller andet uheld, 
skal du selv betale skaderne. Du skal også selv 
betale en ny beholder eller et stativ i tilfælde 
af tyveri. Vi udbedrer skader som følge af 
almindelig slitage.

Fordærvede madvarer
Du kan bestille en særafhentning, hvis din 
fryser fx er gået ud og du har større mæng-
der af madvarer, der er gået i fordærv. Ring 
til renovatøren  på tlf 4348 9238 for at aftale 
nærmere.
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STORSKRALD OG HAVE AFFALD

Vi henter storskrald og haveaffald i bestemte 
uger, se affaldskalenderen.

Bestilling
Vil du have hentet storskrald og haveaffald, 
skal du bestille afhentning via Mit Affald på 
hjemmesiden. Du kan også ringe til renovatø-
ren på 4348 9238, hvis du ikke har adgang til 
internettet. Du skal bestille afhentning senest 
torsdag i ugen før vi samler ind. I Distrikt 1 
– Smørum, Stenløse og Veksø – henter vi stor-
skrald/haveaffald mandag-onsdag. I Distrikt 
2 – Ølstykke – henter vi storskrald/haveaffald 
torsdag-fredag. 
 
Hvor meget må jeg aflevere?
Hver enhed (bundt, sæk eller kasse) må maks. 
veje 11 kg og måle 1 m., undtagen indbo eller 
hvor andet er nævnt. 

Et bundt eller en sæk haveaffald må veje op 
til 11 kg.

Sådan gør du

Glas og flasker
• Dog ikke skår! 
• Skal skylles 
• Skal afleveres i 

holdbare poser f.eks. 
indkøbsposer

Papir
• Skal være rent og tørt
• Skal krydsbundtes med hold-

bar snor og opbevares tørt

Pap
• Skal være rent og tørt
• Papkasser klappes  

sammen og bundtes

Jern og metal
• Længde max. 3 m 
• Mindre mængder bundtes og 

pakkes i holdbar emballage. 
Dog ikke i papkasser

Plast
• Skal være rent og tørt 
• Opdeles i hård og blød plast
• Skal afleveres i en klar plast-

pose

Brændbart
• Flamingo, udtjent 

fodtøj, snavset 
plast, udtjent tøj, 
bygningstræ, ud- og 
indvendige døre (glas 
og metal skal fjernes)

Ja tak

Blade, kviste, hækaffald og græs skal i en 
papirsæk. Papirsækken bliver smidt direkte i det 
øvrige haveaffald på genbrugspladsen – det er 
derfor vigtigt at det kommer i en papirsæk, så 
sækken kan formulde sammen med haveaf-
faldet. Træstammer og grene skal bundtes med 
natursnor. Snor og knude skal kunne holde til, 
at skraldemanden løfter bundtet. Et bundt må 
højst være 1 m langt og 40 cm i diameter.

Juletræer
Vi henter juletræer i uge 3. Du kan bestille 
afhentning på Mit Affald eller kontakte reno-
vatøren på tlf 4348 9238.

Bliver dit affald ikke hentet?
Har vi glemt at hente dit affald, så indberet 
det på Mit Affald eller kontakte renovatøren 
på  tlf  4348 9238.

Hver affaldstype skal stå klart adskilt. Mindre 
dele bundtes forsvarligt på begge leder (brug 
holdbar snor), lægges i klare gennemsigtige 
plastsække eller åbne holdbare kasser. 
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Stentøj og keramik
• Max. 10 kg pr. gang 
• Afleveres i spand eller 

trækasse

Dæk uden fælge
• Max. 4 stk. pr. gang

Indbo
• Hårde hvidevarer, 

møbler, tæpper, 
madrasser, computere, 
TV og radio 

• Gulvtæpper må være 
max 2 m lange og veje 
20 kg

Batterier
• Bærbare batterier

Plæneklippere
• Skal tømmes for benzin 

og olie

Haveaffald
• Blade, kviste, hækafklip, græs, 

stauder, blomster og trærød-
der op til 1 m i diameter, samt 
grene og træstammer. Ryst 
rødderne fri for jord

AFLEVERING
Stil dit storskrald eller haveaffald 
ud til skel ved vejen senest kl. 6 om 
morgenen på den første afhent-
ningsdag for dit distrikt. 

Tømmedage for distrikt 1 (Smø-
rum, Stenløse og Veksø) er man-
dag-onsdag.

Tømmedage for distrikt 2 (Øl-
stykke) er torsdag-fredag.

Nej tak
•	 Affald	fra	nedrivning	af	køkken/

bad, beton, tegl, mursten, leca, 
mineraluldsprodukter, trykim-
prægneret træ, biler, motorcykler, 
knallerter og dele fra disse

•	 Lyskilder
•	 Bilakkumulatorer

Giv dine ting et længere liv
Gode ting som f.eks. møbler, porcelæn og 
legetøj, som du ikke selv kan bruge længere 
og som sagtens kan bruges af andre, kan du 
aflevere hos:

• Genbrugsbutikken i Smørum: Aflever 
tingene i det blå skur på genbrugspladsen 
i Smørum eller ring til 44 65 11 51 (mandag 
lukket) og få genbrugsbutikken til at hente 
effekterne hos dig.

• GenbrugsGruppen i Ølstykke: Langdys-
sevej 4, 3650 Ølstykke. Her er åbent for 
aflevering tirsdag og torsdag fra kl. 19-20 
og lørdag fra kl. 9-12. Du kan også lægge 
en besked på telefon svarer 47 17 74 17. 
Læs mere på www.genbrugsgruppen.dk.

• Du kan også aflevere tingene i teltet på 
genbrugspladsen i Stenløse (Toppevad), så 
henter GenbrugsGruppen dem.

• På genbrugspladsen i Ølstykke kan du 
aflevere ting til genbrug i jobbroen Ege-
lunds skur. Tingene samles og afleveres af 
beskæftigelsesprojektet til genbrugsbutik-
ken i Smørum. Du kan kontakte Jobbroen 
på 20 75 45 67. 

Afleverer du haveaffald 
på genbrugspladsen, 
skal du bruge en klar 
plastsæk, som du selv 
tømmer.

Afbrænding af 
haveaffald er 
forbudt i Egedal 
Kommune.
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Tøj og sko
Tøj og sko kan du aflevere på genbrugspladsen 
eller til storskrald. Tøj til genbrug skal være rent. 
Bind skoene sammen parvis. Tøj og sko der ikke 
skal/kan genbruges, afleveres i containeren til 
småt brændbart.

AFFALD TIL GENBRUG

PAPIR
Meget papir bruges igen og bliver til nye 
æggebakker,køkkenrulle, toiletpapir, 
printer-, skrive- eller kopipapir.
Papir skal afleveres i kuberne, til stor-
skrald eller på genbrugspladsen.

Ja tak
• Brevpapir, papir fra blokke mv.
• Aviser og reklamer
• Ugeblade og fagblade
• Printerpapir
• Konvoluter og andet rent papir

Gavepapir er restaffald. Papir til genbrug 
skal være rent og tørt.

PAP
Pap kan blive til nyt pap. Bøger og rent 
og tørt pap kan du aflevere til storskrald 
eller på genbrugspladsen. Bøger skal i 
småt brændbart, mens pap skal i pap-
containeren.

Ja tak
• Pap fra papkasser o. lign.
• Bølgepap
• Papemballage
• Karton
• Æggebakker (rene)
• Paprør fra køkken og toiletruller

Pizzabakker, jucie- og mælkekartoner er 
restaffald. Pap til genbrug skal være rent 
og tørt.

PORCELÆN, KERAMIK MV.
Porcelæn, keramik og stentøj skal også 
afleveres på genbrugspladsen i containe-
ren til deponi.

GLAS
Glas og skår bliver smeltet om og brugt 
til nye glasprodukter. Vinduesglas skal 
afleveres på genbrugspladsen. Glas fra 
køkkenet, dvs. flasker, syltetøjsglas mv. 
kan afleveres på genbrugspladsen, til 
storskrald eller i kuberne

Ja tak
• Vin og spiritusflasker
• Glasflasker fra olie, eddike,  

dressing o.lign.
• Sylteglas og drikkeglas
• Flasker og glas skal være hele, tømte, 

skyllede og uden låg
• Etiketter må gerne blive siddende

        w
w

w
.egedalkommune.dk/af ald

 Vil du have hentet 

storskrald og haveaffald  
– brug Mit affald
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ELEKTRISKE OG  
ELEKTRONISKE  
PRODUKTER
Elektriske og elektroniske produkter inde-
holder stoffer, der forurener vores miljø 
og indeholder dyre råstoffer, der kan 
bruges igen. Alle produkter, der har en 
ledning eller et batteri, er et elektrisk pro-
dukt. Du kan aflevere det til storskrald og 
på genbrugspladsen. Mange forhandlere 
tager også imod de gamle produkter.

Ja tak
• Hårde hvidevarer (f.eks. komfur, 

vaskemaskine, elradiator, køleskab, 
fryser)

• Små husholdningsapparater (f.eks. 
kaffemaskiner, telefoner, elektronisk 
legetøj, stereoanlæg, kameraer, værk-
tøj og computere)

• Skærme og monitorer (f.eks. fjernsyn, 
fladskærme og bærbare computere)

• Lyskilder (f.eks. lyskæder, sparepærer, 
lysstofrør, halogen- og LED-belys-
ning)

Lyskilder kan kun afleveres på genbrugs-
pladsen eller hos forhandlere.

BATTERIER
Batterier indsamles i kuber rundt om 
i kommunen og kan også afleveres til 
storskrald (i pose) og på genbrugsplad-
sen.

Ja tak
• Almindelige engangsbatterier (f.eks. 

til legetøj, lommelygter og høreap-
parater)

• Genopladelige batterier (f.eks. fra mo-
biltelefoner, kameraer og computere)

• Batterier, der er forseglet (f.eks. i lom-
meregnere, tandbørster og legetøj), 
men ikke industribatterier

• Bilakkumulatorer skal afleveres på 
genbrugspladsen eller hos forhand-
lere

SPAREPÆRER
Sparerpærer indeholder kviksølv, og det er 
farligt. Hvis sparepæren går i stykker, er det 
vigtigt at pakke den ind, bruge handsker 
og få luftet godt ud. Læs mere på www.
paeredygtig.dk.



1212

Genbrugspladsen i Ølstykke
Tranekærvej 6-8, 3650 Ølstykke

Genbrugspladsen i Stenløse
Toppevadvej 28, 3660 Stenløse

Genbrugspladsen i Smørum
Hassellunden 2B, 2765 Smørum

Åbningstider på genbrugspladserne
Mandag-søndag kl. 10.00-18.00

Genbrugspladserne er lukket
Juleaftensdag, 1. og 2. juledag,  
nytårsaftensdag og 1. januar.

GENBRUGSPLADSERNE
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På genbrugspladserne kan du afle-
vere:
• Rent sorteret affald til genbrug
• Sorteret affald til forbrænding
• Indbo
• Miljøfarligt affald
• Haveaffald

Klare sække, tak
Affald må kun afleveres i klare plastsække. 
Alle andre sække afvises.

Asbest/eternitplader
Du må max aflevere 10 plader på genbrugs-
pladsen. Har du flere end 10 plader, skal du 
anmelde det til kommunens affaldskontor, 
der henviser til et godkendt modtageanlæg. 
Se mere på kommunens hjemmeside om 
affald  
www.egedalkommune.dk/affald.

Aflevering af asbest/eternitplader til modta-
geranlægget er for borgers egen regning.

Jord
Du må max aflevere 1 kubikmeter ren jord på 
genbrugspladsen. Har du mere jord, skal du 
anmelde det til kommunens affaldskontor, 
som anviser til godkendt modtagecenter. 

Vægtgrænser
For at få adgang til genbrugspladserne må 
biler max. veje 3500 kg. Der er ingen vægt-
grænse for trailer med affald.

Børn på genbrugspladserne
Børn må kun komme på genbrugspladserne i 
følge med voksne. Pladserne kan være meget 
trafikerede, og børn må derfor ikke færdes frit, 
men skal holde sig til den voksne, de følges 
med. Børns ophold på genbrugspladsen er 
alene den voksnes ansvar.

        w
w

w
.egedalkommune.dk/af ald

 Få overblik over, hvad vi har 

registreret af affaldsmateriel 
hos  dig på Mit affald
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Du kan aflevere det miljøfarlige affald på 
genbrugspladsen, og batterier kan afleveres 
til storskrald, på genbrugspladsen og i bat-
terikuber ved glas- og aviskuberne.

I skemaet til højre kan du se, hvad du kan 
aflevere hvor.

Det er ikke lige meget, hvor 
du afleverer det miljøfarlige 
affald
Miljøfarligt affald indeholder stoffer, der er 
skadelige og giftige. Bliver det farlige affald 
ikke sorteret fra, kan det give anledning til 
miljøproblemer, f.eks.:

• Forbrænding af miljøfarligt affald danner 
giftig røg og forurenende slagger.

• Deponering af miljøfarligt affald kan skade 
grundvandet, så vores drikkevand forure-
nes.

MILJØFARLIGT AFFALD

Mobiltelefoner og legetøj er 
miljøfarligt affald
De fleste tænker ikke over, at deres mobil-
telefon også er farligt affald. Mobiltelefoner 
indeholder både batterier og metaller, der kan 
skade miljøet. Når du kasserer din mobiltele-
fon, skal du tage batteriet ud og aflevere det 
sammen med dine øvrige brugte batterier. 
Både selve telefonen og batteriet skal du 
aflevere på genbrugspladsen.

Legetøj kan også indeholde miljøfarlige dele 
– især batterier. Batterierne kan være indbyg-
get i legetøjet og er ofte så små, at man ikke 
umiddelbart kan se dem. En tommelfinger-
regel er, at hvis legetøjet har motoriserede, 
bevægelige dele, lysdioder eller displays, så 
indeholder de batterier. Legetøj med batterier 
skal du aflevere på genbrugspladsen.

        w
w

w
.egedalkommune.dk/af ald

 Din genvej til alt om affald 

– Brug Mit affald



15

Hvad kan du aflevere?
 

•  Plast med pvc
•  Imprægneret træ

•  Batterier 

•  Olie og kemikalier 
•  Maling, lakrester og opløsningsmidler
•  Gødnings- og bekæmpelsesmidler
•  Rengøringsmidler og spraydåser

•  Akkumulatorer og start batterier
•  Lavenergipærer
• Legetøj med batterier 
• Mobiltelefoner
•  Genopladelige elektriske apparater

•  Medicinrester, kanyler, kviksølv termometre 
og lignende produkter, der forhandles af 
apoteket

Hvor skal det afleveres?
 

 Storskraldsordningen  
og genbrugspladserne

•  Ved mange af kommunens kuber 
•  Storskraldsordningen 
•  Genbrugspladseme 
•  Nogle forhandlere

På genbrugspladsen

På genbrugs pladsen og nogle  
forhandlere

•  Apoteksudsalg i Ølstykke 
•  Apoteksudsalg i Egedal Centret
•  Apoteksudsalg i Smørum

Du kan få en kanyleboks udleveret gratis  
på apoteket i Ølstykke og Stenløse.
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Acetone

Afpuds

Akkumulatorer

Asbest, maks. 10 plader

Asfaltpap

Askebæger fyldte 

Aske, sod – koldt

Aviser

Barnevogne

Batterier

Beklædning

Bestik

Beton

Bildele

Bind

Blade, fra planter

Bleer

Blækpatroner

Bremsevæske

Brændeovne

Brød

Buketter

Bygningsaffald

Bygningstræ

Bøger

CD/DVD

Cellulosefortynder

Cigaretpakker

Cykler

Dæk med fælge 

Dæk uden fælge

El-artikler

Friturefedt

Flamingo

Flasker

Fliser

Fodtøj

Fotovæske

Frugtaffald

Fælge uden dæk

Gipsplader

Glas, emballageglas

Grammofonplader

Grene

Græs

Gulvtæpper

Haveaffald

Haveredskaber

Haveslange

Hundelorte

Hækafklip

Højttalere

Hårde hvidevarer

Insektgift

Jern 

Jernbanesveller

Jord

Kaninaffald

Kanyler

Kattegrus

Klapvogne

Konservesdåser, rene

Konservesdåser, snavsede

Kosmetik
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Kul, kolde (indpakket)

Kunstgødning

Kød

Kødben

Køkkenredskaber

Køkkenruller, paprør

Kølervæske

Lamper

Leca

Ledninger

Legetøj

Lerpotter

Linoleum

Lyskilder

Læsket kalk

Madrasser

Madrester

Maling, vand/terpentin

Medicin

Metal

Mineralsuldsprodukter

Mobiltelefon uden batteri

Mursten

Mælkekartoner o.l.

Møbler

Mørtel

Natursten

Nedfaldsfrugt

Olie

Opløsningsmidler

Pap

Papir

Parasolfod

Pc’ere

Pizzabakker

Plastic rent

Porcelæn

Potteplanter u. potte

Radioapparater

Radiator maks. 3 m, tømt.

Sand

Silicone

Smørefedt

Spejle

Sprøjtemidler

Spraydåser

Sprit

Startbatterier

Spånplader

Tapet

Tekstiler

Telefonbøger

Terpentin

Tidskrifter

Tjære

Træbeskyttelse

Trærødder/stammer

TV-apparater

Ugeblade

Ukrudt/jord

Varmtvandsbeholdere

Vinduesglas

Vinyl

Værktøj
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* Hjemmekompostering
Madaffald = kompostbeholder
Haveaffald = kompostbunke
1) Kun i lukket beholder

2)  Skal mærkes ‘Storskrald’ ellers bliver de ikke taget med
3)  Små mængder, forsvarligt indpakket
4)  Rullet sammen – maks. 2 m. langt maks. 20 kg.
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Brug vores hjemmeside
På Egedal Kommunes hjemmeside finder du nyheder om affald og genbrug.

Ændringer i f.eks. hentedag vil blive annonceret på hjemmesiden. Du kan også down-

loade storskraldskalenderen i A3 format.

Brug også vores nye selvbetjening Mit Affald til at fortælle om manglende afhentning, 

bestille ekstra fast afhentning og tilmelde afhentning af storskrald og haveaffald.

Velkommen på www.egedalkommune.dk/affald


