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Dagrenovation
Flasker og glas
Batterier
Aviser og ugeblade
Storskrald
Haveaffald
Olie- og kemikalieaffald

Dagrenovation: Afhentes hver torsdag morgen.
Husholdningsaffald er affald, der naturligt forekommer i private husholdninger.
Affaldet skal være i lukkede poser, når det lægges i containeren.
Er der tale om mindre papkasser, skal disse være sammenklappede og presset ned langs
siderne i containeren. Større papkasser, flyttekasser, fjernsynsemballage og lignende stilles
sammenklappet i materielgården.
OBS! Spare-, LED- og halogenpærer samt lysstofrør er ikke dagrenovation. Skal afleveres på
kommunens genbrugsplads.
Flasker og Glas: Flaskecontaineren er opstillet ved materielgården og tømmes hver fjortende
dag. Containeren er til rengjorte flasker og glas, og ikke til returemballage, porcelæn og
vinduesglas.
Batterier: Afleveres i den lille røde boks ved materielgården.
Aviser og ugeblade: Containere afhentes hver fjortende dag.
Aviser, blade, papir og reklamer lægges i den lille container, som er placeret ved
dagrenovations containerne. Pap må ikke smides i papircontainere.
Storskrald: Afhentes i storskralds container tre gange om året.
Storskrald sættes i materielgården – brændbart i det ene hjørne, metal og elektronik i det
andet hjørne.
Storskrald er kasserede indbo-genstande, under 10 kg.,som ikke har været nagelfaste.
OBS! Møbler, køkkener, bordplader, hvidevarer, toiletter, håndvaske, nedrivningsaffald, sten,
fliser, spisestel, vinduesglas, spejle, autodele, akkumulatorer, dæk, cykler, knallerter og
lignende afleverer du selv på kommunens genbrugsplads. Skal ikke stilles i materielgården.
Haveaffald: Afhentes i container efter behov.
Græs, blade, grene og lignende afleveres i materielgården. Træer og store buske skæres til
en håndterlig størrelse – maks. en meter.
Olie- kemikalie- og maling affald: Afleveres på kommunens genbrugsplads.
Vægtergangen nær-Genbrugsplads
Vægtergangen 32A
2770 Kastrup
Åbningstider året rundt:
Onsdag - fredag kl. 10-18.
Lørdag, søn- og helligdage kl. 10-16.
Lukket:
Mandage og tirsdage.
24.-26. december, 31. december og 1. januar

Kirstinehøj Genbrugsplads
Kirstinehøj 25C
2770 Kastrup
Åbningstider året rundt:
Alle hverdage kl. 10-18.
Lørdag, søn og helligdage kl. 10-17.
1. maj og 5. juni kl. 10-17.
Lukket:
24.-26. december, 31. december og 1. januar.

