STORSKRALD
Ny ordning: Dit boligområde skal vælge,
hvordan vi skal hente jeres storskrald.
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HVORDAN ØNSKER I AT
FÅ HENTET STORSKRALD?
I fællesskab med de andre i dit boligområde skal du vælge, hvordan I ønsker at få
hentet storskrald, når den nye ordning træder i kraft til efteråret. I skal have valgt
senest den 1. maj 2016.
Det er bestyrelsen i din grundejerforening, boligforening eller lignende, der skal
meddele til kommunen, hvordan I vil have hentet jeres storskrald. Har dit boligområde
ikke en bestyrelse eller lignende, vil kommunen vælge, hvilken ordning I skal have. Du
kan ikke vælge én løsning og din nabo en anden. Den løsning, I vælger, vil gælde for alle
husstande i dit boligområde.
					
Der er flere muligheder:
· Vi henter storskrald ved din bolig
· Vi henter storskrald ved et fælles opsamlingssted
· Vi henter storskrald ved en miljøstation
· Ingen ordning
										
HUSK AT BESTILLE AFHENTNING AF STORSKRALD			
Når I har tilmeldt jer ordningen, skal du fra efteråret 2016 som noget nyt bestille hos
kommunen, hver gang du vil have hentet storskrald. Vi henter kun storskrald ved de
boliger, der har bestilt på den pågældende dag.
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VI HENTER STORSKRALD
VED DIN BOLIG
Her får du en løsning, hvor du skal stille storskrald ud til vejen. En nem og enkel ordning
- og også en lidt dyrere ordning, fordi skraldemanden skal stoppe ved mange adresser.
						
Ønsker du at få hentet storskrald ved din bolig, skal du have et sted, hvor dit
storskrald kan stå synligt, og hvor det er let for skraldemanden at løfte tingene over
i skraldebilen. Det skal være et sted, hvor dit storskrald ikke spærrer fortovet, så folk
ikke kan komme forbi.

VI HENTER STORSKRALD VED
ET FÆLLES OPSAMLINGSSTED
Med et fælles opsamlingssted skal du transportere storskraldet lidt længere. Til
gengæld skal skraldemanden kun hente storskraldet ét sted, og det er derfor en
billigere løsning. Ønsker I et fælles opsamlingssted i jeres boligområde, udpeger I
stedet sammen med kommunen. Det skal være et godt sted for flest mulige borgere i
dit boligområde. Det kan fx være en parkeringsplads, et fælles areal eller et sted, hvor
der i forvejen er en miljøstation.
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VI HENTER STORSKRALD
VED MILJØSTATIONEN

HVIS I IKKE ØNSKER IKKE EN
STORSKRALDSORDNING

Hvis der er plads, kan vi hente storskrald ved en miljøstation i
dit boligområde. Der er mange muligheder for at indrette en
god miljøstation, som er lidt som en lokal genbrugsplads. I skal
etablere og indrette miljøstationen i fællesskab med kommunen.

Som boligområde kan I vælge ikke at have en storskraldsordning. Du kan stadig aflevere storskrald på kommunens
genbrugsstation. Du kan også vælge, at vi skal hente storskrald
ved din bolig som en engangsydelse. Her bestiller og betaler du
fra gang til gang. Se prisen på sidste side.

JEG AFLEVERER STORSKRALD
PÅ GENBRUGSSTATION
Det koster ikke ekstra, hvis du vælger selv at aflevere storskrald på
genbrugsstationen. Du finder Albertslund Genbrugsstation på
HOLSBJERGVEJ 44, 2620 ALBERTSLUND.
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

HVEM GÆLDER ORDNINGEN FOR?
Vælger I som boligområde en storskraldsordning, gælder ordningen for alle boliger, og I betaler alle det samme gebyr.

HVAD NU, HVIS JEG IKKE BENYTTER ORDNINGEN?
Vi tilbyder en storskraldsordning som en fælles løsning. Du betaler derfor også, selvom du ikke benytter den.

KAN JEG FÅ HENTET STORSKRALD, HVIS MIT BOLIGOMRÅDE IKKE ER TILMELDT EN STORSKRALDSORDNING?
Hvis det kun er dig, der ønsker at få hentet storskrald, vil vi
som en ekstra service gerne hente det. Du kommer her til at
betale et engangsbeløb fra gang til gang. Se prisen på sidste
side.
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HVOR OFTE HENTER I STORSKRALD?
I kan få samlet ind hver 14. dag hele året. I alt op til 26 afhentninger pr. husstand om året.
						
Du bestiller fra gang til gang via hjemmesiden, senest søndagen
før, så skraldemanden kan planlægge ruten ud fra de registrerede bestillinger.
HVILKEN DAG HENTER I STORSKRALD?
Afhentningen vil altid være den samme ugedag.

ER DER BEGRÆNSNINGER
PÅ LÆNGDEN AF STORSKRALD?
Der er en maks. længde på flere af de typer affald, der hører
til storskrald. Det skyldes, at lange materialer kan sidde fast og
skabe prop i ovne og behandlingsanlæg.

STORSKRALD

HVAD ER STORSKRALD?
Storskrald er affald, som er for stort til, at du kan smide det
i dine affaldsbeholdere, eller som kræver særlig behandling:
Elektronik og hårde hvidevarer, træ(-møbler), fjedermøbler,
springmadrasser, jern og metal (stort), tekstiler (tøj),
brændbart samt keramik og porcelæn.
						
Du skal sortere storskrald, så vi kan sende det til korrekt
behandling. Er det ikke sorteret korrekt, har skraldemanden lov
til at lade det stå.
					
Vi kan hente ikke brændbart, usorteret storskrald ved
en miljøstation. Her eftersorterer vi det på vores anlæg.
Eftersorteringen er dyr og affaldet skal transporteres to
gange, derfor er det en dyr ordning.
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HVAD ER IKKE STORSKRALD?
Sanitet, bygge- og anlægsaffald, fliser, jord, sten og grus må
ikke komme med i storskrald. Du skal i stedet aflevere det på
genbrugsstationen.
						
Farligt affald hører heller ikke til i storskrald. Du skal aflevere
det i din miljøboks på genbrugsstationen eller på din lokale
miljøstation.
Papaffald har sin egen ordning og indsamles ikke samme dag
som dit storskrald. Se vores folder om pap.

PRISERNE ER AFHÆNGIG AF JERES VALG

HVIS DIT BOLIGOMRÅDE ER TILMELDT EN STORSKRALDSORDNING, ER PRISEN:
Storskrald ved din bolig
Storskrald ved fælles opsamlingssted
Storskrald ved en miljøstation

154 kr. om året pr. husstand
77 kr. om året pr. husstand
238 kr. om året pr. husstand

HVIS DIT BOLIGOMRÅDE IKKE ER TILMELDT EN STORSKRALDSORDNING, ER PRISEN:
Storskrald ved din bolig
Storskrald fra fælles opsamlingssted (max 50 husstande)

291 kr.

pr. gang

3.320 kr. pr. gang

Marts 2016
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