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Information om sortering og indsamling af affald fra samlede bebyggelser
I samlede bebyggelser er der små
genbrugs-øer, til dagrenovation og
sortering.
Genbrugs-øer udvides i samarbejde
med boligforeningerne, for at få plads
til bedre og mere sortering. Sorter så
meget som muligt ud af dagrenovationen og aflever det på genbrugs-øen.

Selvbetjening
App’en Affaldsportal og 
hjemmesiden www.htk.dk/affald

På genbrugs-øen kan
fremover afleveres:
• Pap
• Plast
• Metal

Læs mere
Inde i folderen kan læses mere om

• Papir
• Glas
• Dagrenovation

• Sortering
• Aflevering
• Selvbetjening
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Sortering

Høje-Taastrup Kommune er en
klimakommune, der arbejder målrettet på
at nedsætte udledningen af CO2
Fremstilling af nye materialer bruger energi
og naturens ressourcer, dette udleder CO2
og belaster klimaet og miljøet.
Ved at genbruge allerede
fremstillede materialer, nedsættes udledningen
af CO2 og belastningen af miljøet
Sortér dit affald – giv miljøet en hånd
og et bidrag til kommunens mål om
at nedbringe udledningen af CO2
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Tænk

på miljøet

Affald skal ikke bare brændes af. En del affald kan genanvendes,
andet skal til specialbehandling eller deponi.
Forbrænding

Kompostering

Specialbehandling

Hvis affald smides i dagrenovationen
eller stort og småt brændbart, bliver
det kørt ud på Vestforbrændingen og
brændt i ovne. Varmen herfra bliver til
fjernvarme og strøm.

Det er muligt at kompostere den grønne del af køkkenaffaldet, kompostmuld
kan anvendes som gødning på
græsplænen og i havens bede.

Noget affald specialbehandles. Elektriske
apparaters værdifulde metaller gen
bruges i mobiltelefoner.
Miljøfarligt affald specialbehandles,
da det skader miljøet ved afbrænding
sammen med dagrenovation, eller hvis
det hældes i kloakken.

Direkte genbrug
Den enes affald, den andens guld.
På genbrugsstationen kan affald gives
videre, hvis det er for godt til at smide
ud, eller det kan sælges på auktioner,
hjemmesider eller genbrugssteder.

Deponering
Affald, der ikke kan brændes eller
genanvendes, deponeres, indtil det kan
bruges igen eller genanvendelse.
Deponi er bl.a. keramik og ildfaste
fade, også dem af glas.

Genanvendelse
Sorteres det affald fra, der kan genanvendes, kan det tage en tur mere, før
det igen bliver til affald. Derved spares
naturen for unødig CO2-udledning og
øget energiforbrug.
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Pap
Sorteret pap opløses i vand,
renses og laves til nyt pap.
Pap sorteret til genanvendelse
kan genbruges igen og igen.
Vidste du at ...
Pap genbruges til nye
papkasser, køkkenrullerør
og æggebakker.

Hvorfor sortere pap
Det kræver flere ressourcer i form af
træ og vand at producere nyt pap,
frem for at genanvende gammelt pap.
Når du sorterer pap, er du med til at
spare på ressourcerne.

Pap til genbrug:
•
•
•
•
•

Bølgepap
Karton
Papemballage – ren og tør
Papkasser, både store og små
Æggebakker

Pappet afleveres i papcontaineren.
Hvis boligafdelingen ikke har en papcontainer,
kontakt da ejendomsfunktionæren, som kan
hjælpe med at få igangsat ordningen.
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Plast
Plastik er lavet af olie, en dyr og eftertragtet
naturressource. Når plastik sorteres, kan det
smeltes om til nye produkter i stedet for
at blive brændt af og gå op i røg. På den
måde spares både olie og energi brugt på
at forarbejde olien til ny plastik.

Vidste du at ...
Plastik bliver omsmeltet til
bamsefyld og havemøbler.

Vi medtager ikke flamingo
– heller ikke det
fra frugt og kød

Skyl plasten og tag låget af
Plasten skal være ren for at kunne genanvendes.
Plast skyllet i lidt vand, kan genanvendes, men skal der
bruges varmt vand og sæbe for at få plasten ren, kan det ikke
betale sig miljømæssigt og plasten skal i dagrenovation.
Låg eller propper skal tages af, inden begge dele sorteres
til plast.

Plast til genbrug:
• CD’er og DVD’er – tag
discen ud af omslaget,
begge dele genbruges
• Legetøj
• Plastikbestik
• Plastikbøtter
• Plastikdunke

Hvorfor sortere plast
Ud af verdens samlede olieforbrug går ca. 5 % til at producere
plast. Olie er dyrt at udvinde, oliepriserne er høje, og produk
tion og forbrug af olie forurener meget. Ved at sortere plastik,
spares olie og miljøet skånes.

• Plastikemballage fra
kød, grønt og frugt
– helt tømt for indhold
• Plastikflasker
• Plastiklåg
• Plastikspande

Plasten afleveres i plastcontaineren.
Hvis boligafdelingen ikke har en plastcontainer,
kontakt da ejendomsfunktionæren, som kan
hjælpe med at få igangsat ordningen.
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Glas
Glas kan ikke brænde og skal sorteres
fra, så det ikke forurener ovnene på
Vestforbrændingen. Sorteret glas kan
sælges til genbrug eller glasværker,
hvor det smeltes om til nyt,
så ressourcen genanvendes.

Vidste du at ...
Den energi, vi sparer ved at
genbruge en enkelt glasflaske, svarer til at have en
100 watt-pære tændt i 4 timer.
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Hvorfor sortere glas
Det kræver energi og råstoffer at producere nyt glas.
Når glas afleveres til genanvendelse,
spares råstoffer og energi og dermed
reduceres CO2-udledningen.

Glas til genbrug:
•
•
•
•
•
•

Drikkeglas
Emballageglas
Glasflasker
Konservesglas
Syltetøjsglas
Vinflasker

NB! Ildfaste fade af glas kan ikke genbruges
– de skal afleveres som keramik.
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Metal
Metal udvindes fra naturen og det
kræver vand, energi og råstoffer, derfor
er metal værdifuldt. På forbrændingen
ødelægger smeltet metal ovnene.
Frasorteret metal smeltes om og kan
bruges til produktion af gryder, cykler og
biler. Metal kan genanvendes mange gange.
Vidste du at ...
Hvorfor sortere metal
Metal udvindes i miner, minedriften og den videre
bearbejdning forurener og kræver meget energi. Derfor
er det en god ide at sortere og genanvende metal.

Én aluminiumsdåse på 14 gram
til genanvendelse, svarer til en
reduktion af vandforbrug på
12,5 liter rent vand.

Metal til genbrug:
•
•
•
•

Bestik
Drikkedåser
Foliebakker
Fyrfadslysholdere

•
•
•
•

Gryder og pander
Kapsler
Konservesdåser
Køkkenknive

• Metallåg fra f.eks. glas
• Sakse
• Stanniol/sølvpapir

Metal afleveres i metalcontaineren.
Hvis boligafdelingen ikke har en m
 etalcontainer, kontakt da ejendoms
funktionæren, som kan hjælpe med at få igangsat ordningen.
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Papir
Frasorteret papir kan genanvendes.
Papiret koges op til ny papirmasse,
renses og bliver til nyt papir.
Dermed spares energi og det undgås
at fælde træer. Papir kan genbruges
igen og igen.
Vidste du at ...

Vi medtager ikke Gavepapi
r
og papir fra blomster

80 % af alt papir i Danmark,
produceres af genbrugspapir.

Hvorfor sortere papir
Det kræver flere ressourcer i form af energi og vand at producere nyt papir, frem for at genanvende gammelt papir.
Når du sorterer papir, spares på ressourcerne.

Papir til genbrug:
• Aviser
• Blade
• Breve

• Hæfter – uden limet ryg
• Kontorpapir
• Kryds & tværs
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• Kuverter
• Reklamer
• Tegneserier

Nærgenbrugsstation
De fleste boligselskaber har anlagt en
nærgenbrugsstation, hvor storskrald kan
sorteres, så mest muligt genanvendes.

På nærgenbrugsstationen kan afleveres:
•
•
•
•
•

Elektronik
Glas
Hårde hvidevarer
Jern
Keramik/Deponi
(bl.a. ildfaste fade af glas)
• Madrasser

• Pap
• Papir
• Småt brændbart
(under 1 x 1 meter)
• Stort brændbart
(over 1 x 1 meter)

Ejendomsfunktionærer kan hjælpe med vejledning om,
hvordan affaldet sorteres og hvilke typer affald der modtages.

Hvorfor sortere storskrald

NB! I samlede bebyggelser uden nærgenbrugsstation, er mulighed
for at benytte storskraldsruten for parcel- og rækkehuse.
Storskrald afhentes som i parcel- og rækkehuse, se affaldsfolderen for
parcel- og rækkehuse på www.htk.dk/affald

Langt den største del af affaldet genanvendes og dermed spares på naturens
ressourcer, og belastningen af miljøet
mindskes.
Ved at sortere fås en stor gevinst for
miljøet, idet 68 % af storskraldet genanvendes, omkring 25 % brændes og giver
fjernvarme og strøm, mens 7 % sendes
til deponering så som asbest, porcelæn
og keramik.
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Haveaffald
Haveaffald er grene, blade, græs,
blomster og ukrudt, som komposteres.

I samlede bebyggelser er
afhentningssteder for
haveaffald.
Ejendomsfunktionæren
bestiller afhentning hos
kommunen, som henter
torsdage og fredage.
Det er vigtigt at haveaffaldet
er rent for plast og metal,
da det forurener den
færdige kompostmuld.

Hvorfor sortere haveaffald
Indsamlet haveaffald køres til et behandlingsanlæg og omdannes til kompostmuld. Næringen i haveaffaldet bevares og genanvendes som kompostmuld
til jordforbedring i stedet for kemisk fremstillet gødning. Genanvendelse af
haveaffald nedsætter derfor miljøbelastningen.
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Miljøfarligt affald
og batterier
Det miljøfarlige affald
må ikke komme i dag
renovation eller i kloakken.
Miljøfarligt affald skal
afleveres i miljøskabet
på nærgenbrugsstationen
eller i de butikker,
der modtager miljøfarligt affald.
Aflevering
Farligt affald skal være i original beholder, der skal være tæt og lukket.
Nogle nærgenbrugsstationer har et
miljøskab, hvor det miljøfarlige affald
kan afleveres.
Ejendomsfunktionæren har været på
kursus og ved hvordan farligt affald skal
håndteres og opbevares, før det bliver
afhentet og viderebehandlet.
Butikker der modtager miljøfarligt
affald, kan ses under affaldsordninger
på www.htk.dk/affald

batterier kan
Afleveres i
de opsatte
Batteribeholdere
i boligforeningerne

Miljøfarligt affald:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emballager fra maling
og bekæmpelsesmidler,
skal også afleveres som miljø
farligt affald, selvom
de er tomme.
Medicinrester og kanyler afleve
res på apoteket.

Er det miljøfarlige affald?
Er du i tvivl om noget er miljøfarligt affald, kan du kontakte din ejendomsfuntionær.
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Barberskum
Bekæmpelsesmidler
Eddikesyre
Flødeskum på dåse
Hårlak
Maling
Malingbøtter
Neglelak/neglelakfjerner
Rengøringsmidler
Spraydåser
Toiletrens
Vaskemidler
med faremærker

Dagrenovation
Dagrenovation er den uhygiejniske
og fordærvelige del af affaldet fra den
almindelige husholdning; det er alt det
våde og det der ikke kan sorteres til
genanvendelse. Lejligheder i kommunen
har enten containere eller papirsække til
dagrenovation, som afhentes hver uge.

Kun lukkede poser
i containere eller sække

Ekstra affald
Vi ved at den søde juletid skaber ekstra meget affald.
I samlede bebyggelser med containere, er det muligt at
aflevere alt julepapiret på nærgenbrugsstationen, ellers kan
ejendomsfunktionæren kontaktes.
Til husstande med sække udleverer kommunen en ekstra
julesæk, der afhentes uden beregning.
Husstande med sække kan desuden købe en ekstrasæk til
25 kr. Se salgssteder på www.htk.dk/affald – bemærk at kun
ekstrasækken til 25 kr. kan benyttes.

Affaldsposer der lægges i container eller sække, skal være
lukkede, så støvende affald ikke hvirvles op ved afhentning,
og væske ikke render ud.
Indkøbsposer er ikke gode – de kan ikke lukkes. Brug i
stedet affaldsposer med snører, som købes i supermarkeder.

Fyldning af containere og sække
Container skal kun fyldes indtil låget kan lukke i, mens sække kun fyldes til den indvendige stiplede linje, så kan sækken
håndteres ved afhentning.
Hvis sækken er revnet eller går itu under afhentning,
udleveres to sække, en til næste uges affald og en du skal fylde
med indholdet fra den revnede sæk. Begge sække tages med
ved næste afhentning.

Placering af containere og affaldsstativer
Containere og stativer skal placeres efter fastsatte regler,
for at sikre renovatørens arbejdsforhold, se mere om adgangs
forhold i affaldsregulativet på www.htk.dk/affald
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Affaldsportal
Affaldsportal er kommunens app,
der holder styr på affaldet.
Beboere i samlede bebyggelser,
kan især bruge app’ens
sorteringsguide til at finde
ud af, hvordan et bestemt
affaldsemne skal sorteres.

App’en Affaldsportal
kan hentes på
App Store eller
i Google Play

Hjemmesiden www.htk.dk/affald
På hjemmesiden er der også mulighed for at
• Få uddybet flere affaldstyper
• Bruge sorteringsguiden
• Finde nyheder og informationer
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App		
Affaldsportal

Hjemmeside
www.htk.dk/affald

Genbrugsstationen
Lervangen 1–3
2630 Taastrup

Åbningstider:
Alle ugens dage kl. 10.00–18.00
Dog lukket 24., 25., 26.
og 31. december samt 1. januar.

Driftsbyen
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
E-mail: affald@htk.dk
Tlf. 43 59 11 00

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 8.00–15.00
Fredag kl. 8.00–12.00

