Affaldsordningen
Januar 2009 i Ishøj Kommune
Jeg vil…

Jeg gør sådan.......

…af med gamle aviser, reklamer og andet
rent papir til storskrald.

I beholder til papir, leveret af kommunen.
Stilles frem ved skel på afhentningsdage
for storskrald.

…af med flasker, syltetøjsglas og andet
glas til storskrald.

I bæreposer eller i klare plastsække, som
fås i almindelig handel. Sækkene må ikke
lukkes og højst veje 5 kg.

…af med metaldåser eller andet småt
metal til storskrald

I klare plastsække, som fås i almindelig
handel eller i metalbeholder. Sækkene må
højst veje 15 kg.

…af med rent og tørt pap til storskrald.

Foldet sammen og lagt i bundter eller papkasser.

…af med små batterier til storskrald.

I klar lille plastpose ovenpå låget af papirbeholderen.

…af med andre genbrugsmaterialer/ affald
til storskrald eller på genbrugsstationen.

Mindre genstande og løst affald i klare
plastsække, som fås i almindelig handel.
Sorte sække afvises.

…af med haveaffald.

I papirposer eller beholder på hjul, som fås
i almindelig handel. Beholder skal opfylde
norm EN840-1 og være mærked med
“Haveaffald”.

…slippe af med mider- og lugtgener om
sommeren.

Muligt at tilmelde ugetømning om sommeren (uge 24-35) mod betaling.
Tilmelding senest 1. juni på telefon
43 57 75 75, Ishøj Kommune.

…stille affaldet frem til tiden.

Alle typer affald stilles ud på afhentningsdagen senest kl. 6.00 og tidligst dagen før.

…aflevere en ekstra sæk med dagrenovation enkelte gange.

Sækken med påtryk ”Ekstrasæk” stilles
ved siden af dagrenovationsbeholderen på
afhentningsdagen.

…meddele manglende tømning eller afhentning.

Kontakt M. Larsen A/S, enten
via E-mail borger@mlarsen.dk eller telefon
43 48 92 11, eller gennem
RenoWeb på Ishøj Kommunes hjemmeside www.ishoj.dk.

Husk, at du altid kan aflevere dit affald - dog ikke dagrenovation - på Ishøj Genbrugsstation,
Industrivangen 34, tirsdag og torsdag kl. 11-18 og lørdag fra 9-14.
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Guide til sortering af affald
S =Storskrald • H=Haveaffald • G=Genbrugsstation

Affald

S

Alm. husholdningsbatterier
Aviser

H

G

Bemærkninger

X

X

Små batterier lægges i klar plastpose (fx frysepose)
ovenpå beholder til papir (storskrald)

X

X
X

Lægges i beholderen til papir

X
X

X
X

Også mere end 1 m og 15 kg.

X

X

Uden låg, sorteret i klare plastsække, der ikke skal
lukkes og højst må veje 5 kg.

Byggeaffald
Elektronikaffald (med ledning el. batteri)
Genstande af:
- uimprægneret træ·,
- stof
- ikke genanvendeligt papir
Flasker og glas (emballage)
Glødepærer

Tagplader, indbygningsskabe, døre, gulvbrædder,
køkkener

Mindre genstande og løst affald bundtes eller samles i
klare plastsække, der højst må veje 15 kg.

Små mængder kan bortskaffes i dagrenovation. Husk
indpakning.

Grene, kviste, buske

X

X

Bundtes, maks. længde 1,5 m. Grene maks. 15 cm i
diameter. Højst 15 kg pr. bundt.

Græs, blade, ukrudt

X

X

Papirsække á maks. 15 kg eller godkendt beholder til
haveaffald

X
X
X

Også mere end 1 m og 15 kg.

X
X

Kun små mængder

X

Små mængder kan bortskaffes i dagrenovation. Husk
indpakning.
Farligt affald

Hårde hvidevarer

X

Imprægneret/malet træ
Jern og metal

X

Jord, ler og grus
Juletræer
Keramik og porcelæn

X

Byggeaffald
Mindre genstande og løst affald bundtes eller samles i
klare plastsække, der højst må veje 15 kg.

Medtages den tredje tirsdag i januar måned (uden pynt
og fod), eller afleveres på genbrugsstationen.

Pap og karton (bundtes)

X

X
X
X
X

Papir (rent og tørt)

X
X

X
X

Lægges i beholder til papir

Plastfolie *)

X

X

Ren plastfolie samles i klare plastsække, der skal
lukkes.

Plasthavemøbler

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lysstofrør og sparepærer
Møbler

X

Olie, maling og kemikalier

Plastdunke og engangsflasker. Spande, baljer og andre
beholdere af plast*)

Reklamer og ugeblade
Sanitet
Springmadrasser
Store trærødder og stubbe (maks. 1 m og maks. 15 kg.)

X
X

Store trærødder og stubbe (over 15 kg.)
Træstammer over 15 cm i diameter (maks. 1 m)
Tøj/sko
Vinduesglas

Også mere end 1 m og 15 kg.
Farligt affald
Kun rent pap. Gælder ikke juice- og mælkekartoner,
pizzabakker o.lign., som er dagrenovation.

Rene og tomme uden madaffald eller farligt affald.
Samles i klare plastsække, der skal lukkes.

Lægges i beholder til papir
Byggeaffald

Benyt særlige indsamlingsbeholdere
Byggeaffald

*) Genanvendeligt plast er tit mærket med 1, 2, 4 eller 5 i trekantsymbol

Ishøj Kommune
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