
SLUT MED CONTAINERE  
TIL STORSKRALD

Alle storskraldscontainere i Københavns 
Kommune bliver løbende fjernet og er-
stattet af løs indsamling af storskrald.  
Det gælder også containeren her, hvor 
du bor.

Containeren forsvinder, så der bliver 
bedre mulighed for at sortere og genan-
vende de ting, der bliver smidt ud som 
storskrald. I denne folder kan du læse 
mere om, hvordan du fremover kommer 
af med dit storskrald.

Sådan kommer  
du af med dit  
storskrald 



• Stort indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper,  
senge og madrasser

• Store genstande af plast og metal, som ikke kan være  
i beholderne

• Store stykker flamingo/polystyren

• Små mængder affald fra gør-det-selv-arbejde, f.eks. materialer 
af plast, metal og glas.

• Cykler, skal være mærket med en seddel med teksten  
"Fjernes af skraldemanden"

Træ må også afleveres sammen med dit storskrald 
Træ til genanvendelse er fx brædder og planker, 
malede eller lakerede møbler af træ. Træ skal stilles 
for sig, da vi henter det med en anden bil. Paller, 
skal være mærket med en seddel med teksten  
"Fjernes af skraldemanden".

Imprægneret træ - typisk træ som er brugt udendørs  
– kan ikke afleveres som storskrald, men skal afleveres på  
genbrugsstationen.

Hvad er  
storskrald?STORSKRALD

INDENDØRS
TRÆ



Sådan fungerer 
den nye ordning
Nu hvor storskraldscontaineren er væk, skal du fremover stille dit 
storskrald løst på den standplads, der er beregnet til det.

Træ til genanvendelse skal stilles adskilt fra det øvrige storskrald,  
da det hentes separat.

Dit storskrald skal stilles, så det er let at håndtere for skralde-
manden. Det skyldes hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø og det  
betyder at:

• Både træ og storskrald skal være frit tilgængeligt for skralde-
manden.

• Skarpe eller stikkende genstande skal pakkes forsvarligt ind. 
Søm og skruer skal bankes ned, så skraldemanden ikke kommer 
til skade.

• Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det 
ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen.

• Dine ting må ikke være tungere end, hvad to personer kan løfte.

• Dine ting må ikke stables højere end 120 cm.

• Lange genstande - fx brædder, bordplader og rør  
- må ikke være længere end 150 cm.



Ja tak:

• Sofaer, lænestole, madrasser og  
andet stort indbo

• Store genstande af blandet materiale 
barnevogne, kufferter og madrasser

• Stort metal som fx vasketøjsstativer 
og gardinstænger

• Møbler i rent træ, brædder og  
planker (stilles for sig selv)

Nej tak: 

• Byggeaffald – fx gamle toiletter, 
håndvask, gips, mursten, isolerings-
materiale, PVC (skal afleveres på 
genbrugsstationen)

• Stort elektronik som fx vaskemaskine, 
køleskab og støvsuger (Skal bort-
skaffes som stort elektronik)

• Små ting i poser og kasser som fx 
tøj, tekstiler, service og andet småt 
indbo (skal sorteres og afskaffes via 
beholderne til hhv. restaffald, og 
genanvendelige fraktioner som plast, 
pap, metal etc.).”

Storskrald er ting, som er for store til at være i de normale beholdere. 
Du kan altid aflevere ting, der kan bruges igen, på din nærmeste 
genbrugsstation. Find din nærmeste genbrugsstation på  
kk.dk/genbrug

Affalds ABC


