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Hjælp til at sortere dit affald
I Ballerup Kommune er det nemt at komme af med affaldet. Affaldet skal sorteres, så mest 
muligt kan genbruges. Miljøfarligt affald skal sorteres fra, så det bliver behandlet korrekt 
og gør mindst mulig skade på miljøet. Som noget nyt kan du fra efteråret 2007 aflevere 
dine brugte batterier i en klar plastpose, der lægges på låget af sækkestativet eller af-
faldsbeholderen. 

For at gøre det nemmere for dig som borger at sortere dit affald har vi samlet information 
om affald fra villaer og rækkehuse i Ballerup i dette lille hæfte. Langt det meste affald kan 
du komme af med gennem de forskellige indsamlingsordninger, der er i kommunen. Resten 
kan du aflevere på genbrugsstationen. Det eneste, du skal gøre, er at sortere affaldet, og det 
håber vi, at dette hæfte kan hjælpe dig med.

Affaldsmængderne og dermed belastningen af miljøet er stigende. For at gøre mængden af 
affald mindre kan du fx købe genbrugsting, miljømærkede produkter og udstyr med ledning 
frem for med batterier. Du kan også reparere frem for at smide ud, lave kompost af det 
grønne affald og sælge eller aflevere de ting til genbrug, du ikke længere har brug for.

I hæftet har vi også samlet oplysninger om åbningstider, telefonnumre og andet praktisk. 
Hæng hæftet op et synligt sted og brug det, når du er i tvivl.

Venlig hilsen

Ove E. Dalsgaard
Borgmester
Juni 2007

sortér dit affald



DAgREnOVATIOnDagrenovation
Dagrenovationen er det af-
fald, der er tilbage, når du har 
sorteret fx papir og glas fra til 
genbrug. Husk, at affald som 
fx batterier, mobiltelefoner 
og kemikalier ikke må komme 
i beholderen eller sækken til 
dagrenovation.

➜  Ja tak:   Madrester · Mælkekartoner · Beskidt emballage

➜  Nej tak: Rent papir og pap · Flasker og glas · Farligt affald · Elektronik

 Elsparepærer · Lysstofrør

Beholdere
Kommer du dit affald i en beholder på hjul, skal du huske at køre den ud til vejen, hvor 
affaldsbilen kører. Beholderen skal køres ud til vejen senest kl. 6.00 på tømningsdagen.

Sækkestativ
Bruger du sække til affaldet, skal sækkestativet stå et sted mellem huset og vejen. Det skal 
være nemt for skraldemanden at komme til stativet og skifte sækken.

Ekstra sække
Hverken beholder eller sæk må overfyldes. 
Har du i en periode ekstra dagrenova-
tion, kan du bruge en ekstra sæk. Sæk-
kene skal være påtrykt »Ekstra« og kan 
købes i udvalgte, lokale supermarkeder 
(du kan se hvilke på www.ballerup.dk)
Du kan også købe ekstra sække på Råd-
huset hos Miljø & Teknik.

Vidste du
Kniber det med pladsen i affaldsbeholderen, kan du folde mælkekartonerne godt sammen. Kartoffelskrællerne og de andre rester fra grøntsager kan laves til kompost hjemme hos dig selv..

Vidste du

Husk, at du ikke må 

komme skarpe eller 

spidse genstande i 

affaldssækken.

dagreNoVatioN

Vidste du
Ballerup er medstifter og medejer af det fælleskommunale affaldsselskab Vestforbrænding, hvor dagrenovationen brændes, og energien udnyttes til el og varme.

AFHEnTES HVER ugE



HAVEAFFALD

Vidste du 

Det indsamlede haveaffal
d bliver 

lavet til
 kompost på Nymølle 

Kompostcenter, der er et
 af de 

tekniske anlæg under Vestfor

brænding. Affaldet bliver knust 

og lagt i store miler. Efter ca. 
syv 

måneder er aff
aldet omdannet til 

kompost og klar til b
rug i haver 

og grønne områder.

Indsamling af haveaffald
Haveaffald kan også afleveres i en 140 liters beholder, som du kan købe hos kommunen. 
I beholderen kan du komme fx blade, græs, ukrudt og visne stauder. grene kan afleveres i 
bundter på højst 1,5 m i længden og 0,5 m i diameter. Bundterne må højst veje 10 kg. Du 
kan ikke aflevere dit haveaffald i sække.
Haveaffaldet indsamles hver 14. dag i perioden fra den 1. april til 30. november, samme 
ugedag som dagrenovationen.

Du kan desuden aflevere haveaffald på genbrugsstationen hele året rundt. 

➜  Ja tak: Blade · Grene · Græs · Hækafklip · Stauder · Ukrudt 

➜  Nej tak: Jord · Sten · Malet træ

Vidste du 
Vi henter større mængder haveaffald mod betaling. 

Ring på 44 77 25 25.

Kompostering er en god idé for din have og for mil-
jøet. Det nemmeste er at lade haveaffaldet blive til 
kompost i et hjørne af haven. Du kan også bruge en 
kompostbeholder og blande med det grønne affald fra 
køkkenet. Hos kommunen kan du købe en kompostbe-
holder og hente en vejledning i hjemmekompostering 
på www.ballerup.dk.

HaVeaffald



Vidste du
I Danmark bruger vi ca. 80 
millioner batterier om året. De 
fleste batterier indeholder tung
metaller som fx bly, cadmium, 
kviksølv og litium. Derfor er det 
vigtigt, at du sorterer batterier
ne fra, så de ikke bliver brændt 
sammen med dagrenovationen.

Det er vigtigt, at du ikke smider olie og 
kemikalier i affaldsbeholderen, i wc’et 
eller i kloakken. Det farlige affald skal 
sorteres fra, så det kan blive behandlet 
korrekt for sig. 

Du kan aflevere alle former for farligt 
affald på genbrugsstationen, undtagen 
medicinrester og kanyler, der skal afle-
veres på apoteket. Brug den originale 
emballage eller sæt en tydelig mærkat 
på affaldet, hvis man ikke kan se, hvad 
der er i. Så kan personalet sortere det 
korrekt. Brug aldrig emballage fra fø-
devarer til opbevaring af farlige stoffer 
eller affald.

Lavenergipærer og lysstofrør kan inde-
holde kviksølv og skal derfor afleveres 
på genbrugsstationen.

Hos de fleste farvehandlere og byggemar-
keder kan du aflevere rester af maling, lak 
og terpentin. Medicinresterne skal afle-
veres på apoteket. Du kan få oplyst rele-
vante butikker på www.ballerup.dk eller 
ved at ringe på 44 77 25 25.

➜   Ja tak: Acetone · Batterier · Benzin · Fortynder · Lavenergipærer · Maling · Medicin 

 rester · Spildolie · Spraydåser · Sprøjtegifte · Syrer · Terpentin · Gødning

➜  Nej tak: Farligt affald må ikke blandes sammen. 

FARLIgT AFFALD

Fra efteråret 2007 kan du få hen-
tet dine batterier og småt elektro-
nisk affald. Du skal bare samle det 
sammen og komme det i en klar 4 
liters plastpose (frysepose). Småt 
elektronik som fx eltandbørster, 
mp3-afspillere, lommeregnere, mo-
biltelefoner og små batteriladere 
må også kommes i posen. Dog ikke 
mere, end posen stadig kan foldes 
for lukning. Læg den foldede pose 
på låget af affaldsstativet eller på 
beholderen til dagrenovation. Så 
tager skraldemanden posen med, 
når han tømmer beholderen eller 
skifter sækken.

HuSk ogSå de batterier, der er 
skjult i fx legetøj, cykellygter og 
ure. Kan du ikke få batterierne ud, 
så aflevér hele apparatet – når bare 
det kan være i en 4 liters pose.

I mange forretninger og på gen-
brugsstationen har kommunen des-
uden stillet beholdere til brugte 
batterier. 

➜   Ja tak:   Alle typer batterier fra fx · lommelygter · legetøj · regnemaskiner · mobil 

 telefoner · eltandbørster · armbåndsure · nytårsslips med lys · julekort med  

 lyd

BATTERIER

Vidste du
Det afleverede affald sorteres 
og sendes videre til behandling i ind og udland. Noget 

brændes i ovne ved meget høje 
temperaturer, andet behandles 
kemisk.

farligt affald & Batterier

– Og SMåT ELLEKTROnISK AFFALD



➜   Ja tak: Aviser · Reklamer · Ugeblade · Kuverter – også med rude 

 Kontorpapir · Farvet papir · Svanemærkede telefonbøger

➜   Nej tak:  Snavset eller vådt papir · Plast eller foliebelagt papir · Alle typer pap

Stort set alt rent papir kan 
genbruges. 

Du kan vælge at samle papiret 
i en beholder lige uden for døren. Beholderen kan du købe hos kommunen. Den bliver tømt 
hver 6. uge, samme ugedag som dagrenovationen. Du skal stille beholderen ud til vejen 
inden kl. 6.00 på tømningsdagen. Du må ikke komme pap i beholderen.

Har du ikke en beholder til papiret, kan du samle det i bundter og stille det ud til vejen 
hver 6. uge på samme ugedag, som papirbeholderne tømmes. 

Papiret kan også afleveres på genbrugsstationen eller i en af de opstillede kuber, der 
blandt andet står ved nogle butikker.

PAPIR

➜   Ja tak: Rene plastflasker og plastdunke.

➜   Ja tak: Rene metaldåser.

➜   Nej tak: Emballage, der har indeholdt kemikalier eller andet farligt affald.   

 Dåser med rester af fødevarer · Pvc · Spande · Låg · Emballage med faremærke.

PLAST Og METAL

PaPir & Plast

Vidste du 

De gamle aviser, reklamer og uge-

blade bruges i produktionen af 

nyt papir. Ballerup Kommune får 

penge ved at sælge rent papir til 

genbrug. Er der andet affald i be-

holderen, bliver papiret brændt, 

og kommunen skal så betale for 

at komme af med det.

Plastflasker og plastdunke kan gen-
bruges, hvis de sorteres fra og af-
leveres på genbrugsstationen. Det 
gælder dunke fra fx eddike, sham-
poo, rengøringsmidler, skyllemiddel 
og juice.

Rene metaldåser fra fx øl og læske-
drikke kan afleveres på genbrugssta-
tionen eller til storskraldsindsamlin-
gen sammen med øvrigt metal.

Flasker og dåser med pant afleveres 
i butikkerne. 

Husk, at emballagen skal være helt 
tom og skyllet fri for rester. Dunke 
og flasker, der har indeholdt kemi-
kalier eller andet farligt affald, må 
ikke afleveres sammen med den øv-
rige emballage. 

Vidste du 

Postevand fra hanen har en 

lige så god eller bedre kva

litet end det vand, du kan 

købe på flaske. Det er bedre 

for miljøet – og så er det 

meget billigere.



STORSKRALD

PAP

Papkasser, æsker og 
bølgepap.
Pap skal bundtes og 
være rent.

SMåT BRænDBART

Blandet småt affald 
under 1 meter.

gLAS

Tomme og rene 
flasker og glas uden 
låg – både klart og 
farvet glas.

FJEDERMøBLER

Springmadrasser 
og alle møbler med 
fjedre.

JERn Og METAL

Metal, kobber, mes-
sing, cykler, rene 
dåser, sengebunde og 
møbler med jernstel/
jernramme.

ELEKTROnIK 

Tv, radioer, compu-
tere, køkkenmaski-
ner og elværktøj.

afhentning
Du kan aflevere indbo og kasserede brugsgenstande som 
storskrald. Den gamle stol og den udtjente computer skal 
bare sættes ud til fortovet ved vejen, hvor affaldsbilen 
kører, inden kl. 6.00 på afhentningsdagen. Vi henter stor-
skrald hver 14. dag. Husk, at affaldet ikke spærrer forto-
vet; der skal også være plads til fodgængerne.

klare sække
Hvis du kommer noget af det sorterede affald i sække, 
skal du bruge klare plastsække. Så kan renovationsfol-
kene se, hvad der er i sækkene og håndtere dem rigtigt. 
Bruger du en anden beholder til affaldet, kan du sætte et 
genbrugsmærke på – så får du beholderen retur. Mærket 
kan fås hos kommunen.

Direkte genbrug
På www.storskrald.dk kan du forære brugbare genstande 
væk eller finde noget, du mangler. Kirkens genbrug i 
Måløv, Folkekirkens nødhjælp i Skovlunde og genbrugs- 
butikken i Ballerup tager også imod brugbare ting og tøj 
og sælger videre til støtte for gode formål.

STORT BRænDBART

Møbler og andet 
brændbart over  
1 meter.

HuSHOLDnIngS-
APPARATER

Køleskabe, komfurer, 
vaskemaskiner, mikro-
bølgeovne og frysere.

Vidste du

Elsparepærer og lysstof

rør må iKKe afleveres til
 

storskrald, men skal køres 

på genbrugsstationen. Blød 

pvc skal holdes for sig, så 

det ikke kommer med til 

forbrænding.

storsKrald

BLøD PVc 

Havebassiner, bade-
bolde, gummistøv-
ler, regntøj, telte og 
haveslanger.

Eksempler på storskrald, der hentes hos dig:

➜  Nej tak som storskrald: Bygge og anlægsaffald · Jord · Sten · Fliser · Aviser 

Farligt affald · Elsparepærer · Lysstofrør

Vidste du 
Husk at sortere affaldet rigtigt, inden du sætter det ud som storskrald. Stil 

det forskellige affald adskilt fra hinanden, så det 
er nemt for skraldemanden 
at tage det med.  



Rigtig sortering
Det er vigtigt, at du kommer affaldet 
i de rigtige containere. Er du i tvivl 
om sorteringen, så spørg personalet. 
Du kan læse mere om sortering af af-
faldet på www.ballerup.dk.

Ballerup genbrugsstation
Energivej 44
2750 Ballerup

åbningstider
Alle dage kl. 10-18, dog altid lukket 
1. januar samt 24., 25., 26. og 31. 
december.

gEnBRugSSTATIOnEn

På genbrugsstationen kan du aflevere alt dit sortere-

de affald, dog ikke dagrenovation. Afleverer du noget 

af affaldet i sække, skal du bruge klare plastsække. 

AFHEnTnIngSDAgE

afHeNtNiNgsdage & geNBrugsstatioNeN

BaLLERup SkovLunDE
MåLøv IncL. 
JonStRup

DAgREnOVATIOn hver uge hver uge hver uge

STORSKRALD lige uger ulige uger ulige uger

HAVEAFFALD 
(1/4-30/11)

lige uger ulige uger ulige uger

PAPIR lige uger.

Hver 6. uge.

uge: 2-8-14-20-

26-32-38-44-50

ulige uger.

Hver 6. uge.

uge: 3-9-15-21-

27-33-39-45-51

ulige uger.

Hver 6. uge. 

uge: 3-9-15-21-

27-33-39-45-51

Er dit affald ikke hentet, så lad affaldet stå ude og ring dagen efter til 44 77 25 25 eller 
send en mail til affald@balk.dk

Oplysninger om affald findes på www.ballerup.dk (klik natur & Miljø/Affald).

Storskrald, haveaffald og papir bliver hentet på samme ugedag som dagrenovationen.

Særlige bemærkninger:
Jonstrup hører med til Måløv.
Industriparken og sideveje hører med til Skovlunde.

Beholdere
når beholderen skal tømmes, skal den stilles ud inden klokken 6 om morgenen.  Behol-
deren skal placeres i skel – hvis dette er mod kørevej – ellers umiddelbart mod vej, hvor 
affaldsbilen kører.


