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I Affald 2015 får du information om indsamling af affald i Høje-Taastrup
Kommune. Her kan du se hvordan affaldet skal sorteres, hvordan det
samles ind og hvornår. Du kan også få information om hvordan du selv
bestiller afhentning af opgrab af haveaffald og melde manglende tømning
til renovatøren via www.htk.dk/affald eller på vores nye affalds-App.

Information om affald i Høje-Taastrup Kommune kan du også finde på vores hjemmeside www.htk.dk/affald. Via hjemmesiden
kan du hente en afhentningskalender, hvor
du kan se hvilke dage dit affald afhentes
og du kan også anmelde manglende afhentninger.
På hjemmesiden kan du også hente
vores nye app, finde nyheder og informationer om vask af containere.

Affaldsordninger i kommunen
På de følgende sider beskrives de ordninger vi har i Høje-Taastrup Kommune, og
hvordan du kan benytte dem.

Dagrenovation

I énfamilieshuse og rækkehuse indsamles
dagrenovation i en sæk og glas og papir fra
kassetter i genbrugsstativ.
Dagrenovation bliver afhentet en gang
om ugen, sammen med batterier og småt
elektronik. Kassetterne til glas og papir
bliver tømt hver 14. dag.
Det er muligt at benytte storskraldsruten
og haveaffaldsruten for sække samt at
bestille et opgrab til haveaffald.

For lejligheder bliver dagrenovation oftest
indsamlet i fællescontainere, der tømmes
ugentlig. To gange årligt, i maj og oktober,
bliver minicontainerne til dagrenovation
vasket af en vaskebil.
Oftest vil der være fællescontainere til
papir og glas i nærmiljøet. Mange steder er
der også papcontainere. Disse bliver tømt
efter behov.
For lejligheder med en nærgenbrugsgård
bruges denne til storskrald. Derudover er
det muligt at aflevere de fleste former for
affald på genbrugsstationen.
For lejligheder uden en nærgenbrugsgård er det muligt at benytte ruteindsamling for storskrald og haveaffald samt at
bestille et opgrab af haveaffald.
Farligt affald kan afleveres i vores forhandlerordning, eller i et miljøskab, hvis
din lejlighed er tilknyttet en nærgenbrugsgård.

Farligt affald

Énfamilieshuse og rækkehuse

Lejligheder

Haveaffald

Vores hjemmeside

Farligt affald kan du aflevere i vores forhandlerordning eller på genbrugsstationen.
Se side 10.

Storskrald

Høje-Taastrup Kommunes affaldsfolder, Affald 2015, husstandsomdeles til alle énfamilieshuse og lejligheder i kommunen. Her
finder du de fleste nyttige oplysninger om
dit affald. Hvis du har brug for yderligere
informationer, er du altid velkommen til at
kontakte Driftsbyen på affald@htk.dk eller
tlf. 43 59 11 00.

Genbrugsstation

Introduktion
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Genbrugsstation

Selvbetjening
Du kan bruge vores hjemmeside www.htk.dk/affald eller vores affalds-App

Selvbetjening via Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside www.htk.dk/affald

Storskrald
Haveaffald

På hjemmesidens selvbetjeningsløsninger
kan du:
• anmelde hvis din dagrenovationssæk eller andet affald ikke er afhentet
• tilmelde dig SMS eller e-mail service
• få en afhentningskalender for din
adresse, hvor du kan se hvornår dit affald afhentes
• bestille opgrab af haveaffald

Farligt affald

Sådan anmeldes manglende afhentning af affald via www.htk.
dk/affald
I den blå firkant midt på siden står Selvbetjening og her vælger du
Affald – anmeld manglende afhentning
og trykker på Start

Dagrenovation

1 Indtast vej, nr�, navn, mobilnummer og
emailadresse
2 Vælg hvilken type affald din henvendelse
drejer sig om
3 Klik på hvad der er galt, beskriv gerne
problemet i kommentarfeltet, du kan
også vedhæfte et billede
4 Godkend om du har skrevet det rigtige
til os
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Du får herefter to e-mails, en med bekræftelse på at din anmeldelse er modtaget og
en fra renovatøren, med svar på hvornår du
vil få afhentet dit affald
Når du bruger hjemmesiden til at anmelde manglende afhentning af affald, får
både kommunen og renovatøren besked�

Tilmeld SMS eller e-mail service
via www.htk.dk/affald
Du kan tilmelde dig SMS eller e-mail service, hvor du får besked før dit affald afhentes, så du husker at stille det ud eller fylde
din skraldesæk�
Gå ind på www�htk�dk/affald under Selvbetjening i den blå firkant midt på siden og
vælg Affald – anmeld manglende afhentning og tryk på Start og du ser dette vindue�
• tryk Ja tak
• skriv din emailadresse eller dit mobilnummer og tryk Log ind
• skriv din vej og dit husnummer og tryk
Tilmeld
• klik ud for hver affaldstype på din
adresse og vælg hvornår du vil have besked om næste afhentning, tryk herefter

Genbrugsstation

Haveaffald – bestil opgrabning via
www.htk.dk/affald

www.htk.dk/affald

Untitled-3 1
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Dagrenovation

Gå ind på www�htk�dk/affald under Selvbetjening vælg Affald – se tømningsdatoer for
din adresse
• tryk start
• indtast vej og husnummer, tryk Videre
• klik på Hent en PDF kalender over tømninger på din adresse for år 2015 og du
får kalenderen her til højre
• tryk i den grå bjælke på figuren yderst
til venstre og du kan gemme kalenderen
på din computer
• tryk i den grå bjælke på nr� to figur fra
venstre og du kan printe kalenderen,
som du kan hænge op med køleskabsmagneten

Farligt affald

Få en afhentningskalender med tømningsdatoer for din adresse

Haveaffald

Du kan også ændre i din tilmelding ved
at klikke dig ind, som da du oprindelig tilmeldte dig Tilmelding til SMS Service

Storskrald

Gem nederst på siden
• du får nu en kvittering på din e-mail eller
dit mobilnummer, med et link, hvor du
kan ændre i din tilmelding

I den blå firkant midt på siden vælger du
Haveaffald – bestil opgrabning tryk på Start
• skriv din vej og dit husnummer
• skriv dit navn, telefonnummer og e-mail
• udfor Afhentning trykker du på pilen i
højre side af Ordning og vælger Haveaffald
• nedenunder trykker du på pilen i højre
side af Dage og vælger den dato du vil
have afhentet opgrab
• i venstre side af vinduet, trykker du i
den lille firkant under Jeg vil gerne have
afhentet
• skriv i kommentarfeltet hvor mange
kubikmeter (m³) du har og beskriv hvor
dit opgrab ligger (1m³ svarer til ca� 10
sække/bundter)
• tryk på Bestil afhentning i højre side af
vinduet
• du får nu en ny side med kvittering på at
din bestilling er modtaget
Læs mere om opgrab på side 17�
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Genbrugsstation

Selvbetjening
Du kan bruge vores affalds-App til smartphones eller hjemmesiden
www.htk.dk/affald. Sorteringsguiden findes både i App’en og på
hjemmesiden.

Storskrald

App’en Affaldsportal kan
downloades fra App Store
eller Google Play eller
scannes på QR-coden her
til venstre�

Du kan bruge affalds-App’en til at

Haveaffald

• melde manglende tømning af dit affald
• købe stativ til dagrenovation og container til haveaffald
• bestille opgrab af haveaffald
• bruge sorteringsguiden
• læse affaldsfolderen
• se genbrugsstationens adresse og
åbningstider
• få sms
• finde informationer om affald
• fortælle os din mening
Med affalds-App’en på din smartphone, har
du alle muligheder lige ved hånden�

Farligt affald

Sorteringsguide på hjemmesiden

Dagrenovation

På www�htk�dk/affald kan du bruge sorteringsguiden, hvis du er i tvivl om hvordan
dit affald sorteres� Her er et eksempel med
Æggebakker, der er pap og afleveres som
storskrald�
Hvis sorteringsguiden ikke har svar, trykker du på det grønne kryds, skriver genstanden, navn og e-mailadresse og vi svarer dig
på mail� Samtidig opdateres sorteringsguiden, med den nye affaldstype�
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Genbrugsstation

Ny Renovatør i Høje
Taastrup Kommune

Storskrald

Fra 2015 og 5 år frem starter vi ny kontraktperiode med to forskellige
Renovatører. Neden for vil vi beskrive, hvad der kommer til at ske. Vi
har, som noget nyt, valgt at opdele vores entrepriser i to. En på dag
renovation og en på storskrald/haveaffald.

Storskrald/Haveaffald
I 2015 er det stadig Marius Pedersen, der
tømmer alt storskrald og haveaffald. Der
vil ikke komme ændringer på ruter eller
distrikter.
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Dagrenovation

Ligesom vi har fået en ny affalds-App, har vi
også noget nyt til vores renovatører.
Både chaufførerne på dagrenovation
samt storskrald og haveaffald bliver udstyret, via deres arbejdsplads, med en
smartphone. Årsagen er, at vi vil optimere
kommunikationen mellem renovatør og borger.
Det system de får
på deres smartphone,
er næsten det samme
som vi tilbyder i vores
affalds-App. Det er et
system der styres via
GPS, og renovatøren
kan melde årsag til, at
netop din adresse, ikke
har fået tømt affald.
Der vil også være mulighed for at chaufførerne kan tilføje et billede.
Det gør ekspeditionstiden meget hurtigere, og du vil som borger i Høje-Taastrup
Kommune, kunne se med det samme, hvad
årsagen er til at der ikke er blevet tømt.
Der vil i affalds-App’en komme et lille
pop-up vindue, når du skal anmelde manglende afhentning, hvis renovatøren allerede
har meldt noget ind.
Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde
med vores nye renovatører i de næste 5 år.

Farligt affald

Renomobil

I 2015 er det RenoNorden som skal indsamle dagrenovation i Høje-Taastrup Kommune. I dag er kommunen opdelt i 7 distrikter. 5 distrikter på dagrenovation og 2
distrikter til indsamling af kassetter med
glas og papir.
Fra januar 2015 vil vi opdele kommunen i 5 distrikter. Det betyder at vi sammenlægger nogle af distrikterne og vil
være synlige i nærmiljøet fra kl. 06.30 til
kl. 16.00 som står skrevet i regulativet for
husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune.
Selv om vi sammenlægger distrikter, betyder det ikke at der vil komme en anden
tømmedag, end den du har i dag. Det
betyder blot, at hvis du i 2014 fik tømt om
formiddagen, kan det være at der først vil
blive tømt om eftermiddagen. Dog kan der
forekomme ændring på nogle adresser.
Hvis du er en af dem der skal have
ny tømningsdag for dit dagrenovation eller kassetter med glas og papir, vil HøjeTaastrup Kommune sende et brev med 14
dages varsel.

Haveaffald

Dagrenovation

Genbrugsstation

Affaldsgebyr
Alle borgere i Høje-Taastrup Kommune er tilmeldt
kommunens affaldsordninger.

Storskrald

Her er et eksempel med en husstand
som har én dagrenovationssæk:
1100 kr. dagrenovationssæk på 125 L
295 kr. administration
110 kr. glas, papir og pap
224 kr. storskrald og haveaffald
43 kr. miljøfaligt affald
534 kr. genbrugsstation

Haveaffald
Farligt affald

Dit affaldsgebyr opdeles i et dagrenovationsgebyr og et grundgebyr. Dagrenovationsgebyret dækker kun udgifter til dagrenovation, f.eks. indsamling og behandling af
affaldet, men ikke administrationsudgifter
til at drive ordningen.
Grundgebyret dækker udgifterne til alle
de øvrige affaldsordninger samt administration for alle ordninger.

”

Grundgebyret skal betales
af alle husstande.

Dagrenovation

Mens dagrenovationsgebyret kan variere
efter behov og boligejers ønske til volumen,
er grundgebyret et fast gebyr, alle husstande skal betale. Der kan ikke fravælges
nogle af ordningerne, da alle husstande har
mulighed for at benytte ordningerne.

Pris for renovation i 2015
For en familie med én dagrenovationssæk
er prisen i 2015 2306 kr. for alle affaldsordninger. Det dækker 1100 kr. for dag
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renovationssækken og 1206 kr. i grundgebyr til alle de øvrige ordninger og administration.

Sommertilmelding
Grundgebyret er et årligt gebyr der skal
betales af alle husstande.
Kolonihaver og sommerhuse med en
sommertilmelding af dagrenovation får dog
et nedsat gebyr, svarende til en sommertilmelding af grundgebyret.

Dagrenovationsgebyr efter
volumen
Mens grundgebyret ligger fast (fuldt grundgebyr eller sommergrundgebyr), varierer gebyret til dagrenovationen efter det tilmeldte
volumen. Det gælder f.eks. for en sæk med
fuld- eller sommertilmelding, og for beboere
med fællescontainere der kan justere volumen efter behov.
Det vil sige at der kan være besparelser
at hente ved at sortere affaldet og bruge de
øvrige fællesordninger.

Posestørrelse
Sammen med affaldsfolderen modtog du
to poser, en på 4 liter og en på 8 liter. Vi
vedlagde dem så du kan se størrelsen på
poserne. Fremover skal du selv anskaffe
poser.

Batterier

Småt elektronik er ting, der kun fungerer
med ledning eller batterier og småt elektronik lyser, blinker eller er med lyd.
Du kan aflevere småt elektronik, som
du lægger i en frysepose eller anden lille

Småt elektronik er ikke
• Elpærer, de skal afleveres i en lille
spand ved storskraldsindsamlingen eller
på genbrugsstationen
• El-sparerpærer, skal afleveres på genbrugsstationen
Du er forsat velkommen til at aflevere batterier og småt elektronik på genbrugsstationen.
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Dagrenovation

Småt elektronik

• Mobiltelefon, oplader, fjernbetjening
• Mp3 afspiller og radio
• El-tandbørste, barbermaskine og hår
tørrer
• Skrue- og boremaskiner
• Lamper, lygter og kunstige fyrfadslys
• Fjernstyrede biler, talende dukker og
bamser, andet elektrisk legetøj
• Armbåndsure, bøger og fødselsdagskort
med lyde
• Stavblender og håndmixere m.m.
• Opladere, kabler og ledninger

Genbrugsstation

”

Husk at binde knude på
poserne.

Eksempler på småt elektronik

Farligt affald

Vi modtager alle slags batterier også genopladelige batterier og knapcellebatterier.
Dine batterier skal i en frysepose eller en
anden lille gennemsigtig pose, men posen
må højst være på 4 liter. Posen binder du
knude på og lægger ovenpå dit skraldespandslåg og så tager vores renovatør den
med, når han tømmer din dagrenovation.

gennemsigtig pose, som højst er på 8 liter.
Posen binder du knude på eller forsegler på
anden måde, inden du lægger den ovenpå
dit skraldespandslåg.

Haveaffald

Den nye ordning er for husstande med egen
skraldespand, der nu kan samle batterier
og småt elektronik i gennemsigtige poser.
Poserne lægges ovenpå skraldespands
låget og de afhentes af renovatøren når han
tømmer din dagrenovation.
Ved at sortere elektronikaffaldet, sørger
du for, at de sjældne metaller i elektronikken bliver genanvendt.

Storskrald

Vi har indført en ny ordning for batterier og småt
elektronik, som du nu kan lægge på dit skraldespandslåg i klare poser, der afhentes
sammen med din dagrenovation.

Genbrugsstation

Genbrugsstation

Ny ordning for batterier
og småt elektronik

Genbrugsstation

Farligt affald
Farligt affald må ikke smides ud som dagrenovation eller hældes i kloakken, men skal afleveres på genbrugsstationen, i en af de butikker som
tager imod farligt affald eller i miljøskabet i nærgenbrugsgården.

Storskrald

Farligt affald skal afleveres i en tæt lukket
emballage med en mærkning, der fortæller,
hvad emballagen indeholder. Kommunens
indsamling af farligt affald omfatter ikke
sprængstoffer, men vi kan hjælpe dig med
at finde godkendte modtageanlæg. Lovligt
fyrværkeri kan dog afleveres på genbrugsstationen.

Haveaffald

”

Bemærk at emballager fra
alge-, insekt-, svampe- og
ukrudtsmidler skal afleveres
som farligt affald.

er farligt affald, kan du kontakte SMOKA på
telefon 33 22 32 37.

Batterier
Er I en boligforening som er interesseret i at
opsætte en batteribeholder i jeres forening,
så kontakt os og hør nærmere.
Se mere om batterier
på side 9.

På vores hjemmeside, www.htk.dk/affald, kan du se en liste over eksempler på
farligt affald. Er du i tvivl om, hvorvidt noget

Farligt affald

Genbrugsstationen
Lervangen 1-3
2630 Taastrup

Derudover modtager følgende apoteker og apoteksudsalg
medicinrester, kanyler og klinisk risikoaffald:

Dagrenovation

• Hedehusene Apotek, Hovedgaden 421, tlf. 46 56 22 55.
• Taastrup Apotek, Taastrup Hovedgade 60, tlf. 43 99 00 98
• Høje-Taastrup Apoteksudsalg, Høje Taastrup Boulevard 44, tlf. 43 52 17 77
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Genbrugsstation

Affald til
genanvendelse
Når du står med noget affald, kan det ende
sine dage på forskellige måder.

Til forbrænding

Direkte genbrug

Til genbrug/genanvendelse

Noget affald skal sorteres fra, fordi det ikke
kan brændes, og der ikke umiddelbart er
nogen god måde at genanvende det på. Affaldet bliver derfor deponeret, indtil der en
dag muligvis er brug for det igen, eller der
er udviklet teknologier der kan genanvende
affaldet. Eksempler på affald der på nuværende tidspunkt deponeres er keramik.

Til specialbehandling
Andet affald sendes til specialbehandling.
Det kan være elektriske apparater, som
indeholder værdifulde metaller, der kan
genbruges i f.eks. mobiltelefoner. Det kan
også være farligt affald, som skal specialbehandles, for ikke at skade miljøet ved at
brænde det af sammen med dagrenovationen, eller ved at hælde det i kloakken.

Du kan finde typer af affald på sorteringsguiden på vores hjemmeside eller på vores
affalds-App.
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Dagrenovation

Fraktioner

Genbrugsstation

Sorterer du det affald fra, som kan genbruges eller genanvendes, kan det tage en tur
mere, før det igen bliver til affald. Derved
spares naturen for unødvendig CO2 udledning og øget energiforbrug.
Hvis du har papir, kan det genanvendes
til genbrugspapir. Har du glas, kan det
skylles og genbruges, eller smeltes om og
genanvendes som emballage, og derved
blive til nye produkter.

Til deponering

Farligt affald

Den enes affald, kan være den andens
guld. På genbrugsstationen har du mulighed for at give det affald videre, som du
mener måske er for godt til at smide ud.
Her er et skur du kan stille affaldet ind i,
hvorefter det bliver afhentet og solgt videre
i en genbrugsbutik. Har du tøj der måske
kan bruges af andre, er der containere fra
Røde Kors du kan donere tøjet i.
Du kan også sælge genbrugsguldet videre på diverse auktioner eller genbrugssteder.

Plast består primært af olie og udleder
derfor CO2 ved forbrænding, derfor kan det
bedst betale sig at genbruge plasten til ny
plast eller andre materialer.
Det er også muligt at kompostere noget
af dit køkkenaffald. Den færdige kompostmuld kan herefter genanvendes som jordforbedringsmiddel. Se mere om kompostering på side 16.

Haveaffald

Hvis dit affald, smides i dagrenovationen
som restaffald, eller kommer til stort og
småt brændbart bliver det kørt ud på Vestforbrændingen, hvor det bliver brændt i
ovne og bl.a. brugt til at varme huse og
lejligheder op med.

Storskrald

Affald er ikke bare affald. Noget kan genbruges, og andet kan genanvendes. Noget affald bliver brændt, og andet skal specialbehandles, før det
kan genanvendes, eller før det ikke er farligt længere.

Genbrugsstation

Nærgenbrugsgårde
Nærgenbrugsgårde er små genbrugsstationer tilknyttet et boligområde, og
er kun til brug for de boliger der er tilknyttet nærgenbrugsgården.

Storskrald
Haveaffald

Nogle større boligselskaber har sammen
med kommunen anlagt en nærgenbrugsgård. Her har beboere i boligforeningen
mulighed for at aflevere storskrald og få
hentet haveaffald som opgrab. Typisk vil du
her kunne komme af med fraktioner som:
• Elektronik
• Hårde hvidevarer
• Jern
• Keramik
• Madrasser
• Småt brændbart
• Stor brændbart

Farligt affald

Ofte vil der være tilknyttet en ejendomsfunktionær som kan hjælpe med vejledning, om hvordan affaldet skal sorteres, og
hvilket affald der tages imod.
Spørg i din boligforening om der er en
nærgenbrugsgård tilknyttet dit område,
og hvordan adgangsmulighederne er. På
nogle nærgenbrugsgårde er der bemandet
adgang, mens der på andre er adgang med
chip eller nøgle.
De boliger der ikke er tilknyttet en nærgenbrugsgård som har de overstående fraktioner, er tilmeldt storskraldsruten og haveaffaldsruten. Her
vil der oftest være tale om
samlet opsamling af stor-

Dagrenovation
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skrald, og derfor er det endnu mere vigtigt,
at affaldet sorteres med tydelig afstand, for
at det bliver taget med af storskraldsbilen.
Find dit distrikt på side 22 og 23.

Miljøskab
Nogle nærgenbrugsgårde har også et særligt miljøskab. Her kan du aflevere farligt
affald som f.eks. rensevæsker, batterier,
energisparepærer, malerbøtter og hårlak.
Ejendomsfunktionæren har været på et
kursus for at vide hvordan dit farlige affald
skal håndteres og opbevares, før det bliver
afhentet og viderebehandlet.

De 8 hovedgrupper i
miljøskabet er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterier
El-pærer/Sparepærer
Gift og bekæmpelsesmidler
Klorholdigt affald
Kviksølvholdigt affald
Maling og lignende
Olieaffald
Syrer

Farligt affald skal afleveres i original-emballagen. Beholderen skal være tæt og lukket.

Genbrugsstation

Storskraldsruten
Vi kører efter en fast køreplan og henter storskrald på din vej 10 gange
i løbet af 2015. Affald, som sættes ud til ruteindsamlingen, skal placeres på fortovet og skal sorteres i affaldstyper med tydelig afstand, som
beskrevet herunder.
Pak affaldet

Find afhentningsdagen

Sæt affaldet frem til vejen

Find dit distrikt på side 22 og 23. Se herefter i køreplanen på side 15, hvornår vi
kommer til din vej.

Vi henstiller at du først sætter dit storskrald
ud dagen før det afhentes eller senest
kl. 06.30 på afhentningsdagen (Taastrup
Hovedgade dog kl. 06.00).

”

Hvis dit område har en nærgenbrugsgård, er det her du
skal aflevere dit storskrald.

Store og tunge ting
Hårde hvidevarer opgrabbes for at skåne
skraldemanden, det samme gør møbler.
Sengerande skal dog skilles ad.

Storskrald omfatter ikke:
Haveaffald, dagrenovation, farligt affald,
erhvervsaffald, byggeaffald samt dæk.

Tog vi ikke dit storskrald?
Bliver dit storskrald ikke taget med ved den
normale afhentning, lægger chaufføren en
seddel i din postkasse om årsagen til den
manglende afhentning.
Har du spørgsmål kan du henvende dig til
Driftsbyen eller besøge vores hjemmeside.

13

Dagrenovation

Sortér storskraldet i de forskellige affaldstyper og placér det med tydelig afstand
mellem de forskellige typer.
Dit storskrald skal sorteres i følgende typer
• brændbart
• elektronik
• glas og flasker
• hård plast
• hårde hvidevarer
• keramik, spejle og elpærer
• metal og jern
• pap
• papir
• senge og fjedermøbler

Farligt affald

Sortér dit affald

Haveaffald

Vi tager ikke længere byggeaffald med
på storskraldsruten. Storskrald defineres
som det man tager med eller smider ud,
når man flytter.
Storskrald indsamles med to biler. En
komprimatorbil til forbrændingsegnet affald
og en ladbil med ruminddeling til de øvrige
affaldstyper.

Du må kun pakke storskrald i gennemsigtige sække eller i en spand eller beholder
på højst 40 liter med tydelig mærkning
”beholder - ikke storskrald”, så tømmer vi
indholdet og du får spanden tilbage.
Bemærk at du kun må pakke en type
affald i hver klar sæk eller beholder. Vi
medtager ikke blandet storskrald.
Dit storskrald pakkes på denne måde
• papir og pap skal bundtes og samles
med snor eller i en gennemsigtig sæk
• forbrændingsegnet affald samles i en
klar sæk eller beholder
• mindre stykker affald af forskellige typer
samles i klare sække eller beholder
Undgå skarpe og spidse genstande.

Storskrald

Du skal placere dit storskrald på fortovet ud
for din adresse, nogle adresser kan have
en lokal opsamlingsplads. Er du i tvivl, så
kontakt Driftsbyen.

Genbrugsstation

Plastaffald
Hård plast er den nye type affald vi medtager på storskraldsruten.
På storskraldsruten kan du nu få medtaget
hård plast, mens blød plast kan afleveres
på genbrugsstationen.

Rengør plasten

Storskrald

Plasten skal være ren for at kunne genanvendes. Hvis du kan nøjes med at skylle plasten i
lidt vand fra hanen eller i brugt opvaskevand,
kan den med fordel genanvendes. Hvis du
skal bruge varmt vand og sæbe for at få plasten ren, kan det ikke betale sig miljømæssigt
og plasten skal i stedet i dagrenovationen.

Forskellige typer plast

Haveaffald

Plast deles op i hård plast og blød plast.
Plasten er lavet af forskellige materialer
og dette ses på mærkningen, som findes i
bunden af beholderne
Mærkningen er en trekant af pile, med et
tal og bogstaver nedenunder.
Vi medtager kun hård plast på storskraldsruten

Hård plast
Det kan være:
• beholdere til håndsæbe
• opvaskemiddel
• vaskemiddel
• kødbakker
• frugtbakker
• creme fraiche bøtter
• saftflasker m.m.

Blød plast
Blød plast kaldes også plastfolie og består af indkøbsposer, poser fra brød, film
fra indpakket frugt og grønt og poser fra
corn flakes og andre morgenmadstyper.
Bemærk at blød plast kun kan afleveres på
genbrugsstationen.
BEMÆRK: Beholdere med faremærker
og oliedunke modtages ikke, de skal afleveres som farligt affald, se side 10.

Ja tak
Vi medtager hård plast med tallene.♳♴♶
♷♸♹

Farligt affald

1

2

4

5

6

7

Nej tak

Dagrenovation

Vi medtager IKKE plast med tallet 3,
det er PVC og findes som både hård og
blød plast.
PVC bliver til miljøfarligt affald ved afbrænding, hvor der dannes dioxin, som
renses fra røgen med kalk, der bliver til
miljøfarligt affald.
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3
Desuden indeholder PVC også stoffer
som er skadelige for forplantningsevnen. PVC skal afleveres på genbrugsstationen.

Genbrugsstation

Køreplaner for storskrald og haveaffald
Distrikt

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

1

5/1*

4/2

9/3

13/4

13/5

17/6

17/8

16/9

19/10

18/11

2

6/1*

5/2

10/3

14/4

18/5

18/6

18/8

17/9

20/10

19/11

7/1*

9/2

11/3

15/4

19/5

22/6

19/8

21/9

21/10

23/11

8/1*

10/2

12/3

16/4

20/5

23/6

20/8

22/9

22/10

24/11

5

12/1*

11/2

16/3

20/4

21/5

24/6

24/8

23/9

26/10

25/11

6

13/1*

12/2

17/3

21/4

26/5

25/6

25/8

24/9

27/10

26/11
30/11

7

14/1*

16/2

18/3

22/4

27/5

29/6

26/8

28/9

28/10

8

15/1*

17/2

19/3

23/4

28/5

30/6

27/8

29/9

29/10

9

19/1*

18/2

23/3

27/4

31/8

30/9
1/9

1/10

3/11

3/12

3/8

2/9

5/10

4/11

7/12

1/6

1/7
2/7

10

20/1*

19/2

24/3

28/4

2/6

11

21/1*

23/2

25/3

29/4

3/6

30/4

12

22/1*

24/2

26/3

13

26/1*

25/2

30/3

26/2

31/3

27/1*
28/1*

16

29/1*

2/3

1/4

2/12

4/6

4/8

3/9

6/10

5/11

8/12

8/6

5/8

7/9

7/10

9/11

9/12

5/5

9/6

6/8

8/9

8/10

10/11

10/12

6/5

10/6

10/8

9/9

12/10

11/11

14/12

3/3

7/4

7/5

11/6

11/8

10/9

13/10

12/11

15/12

17

2/2*

4/3

8/4

11/5

15/6

12/8

14/9

14/10

16/11

16/12

18

3/2*

5/3

9/4

12/5

16/6

13/8

15/9

15/10

17/11

17/12

* denne dag tager vi også dit juletræ med, hvis du stiller det ud sammen med storskraldet.
Husk at det ikke må være pakket ind eller have pynt og juletræsfod på.

Maj

Juni

Juli

August

Sept.

Oktober

Nov.

A

1/4
+ 20/4

4/5
+ 19/5

3/6
+ 17/6

1/7
+ 15/7
+ 29/7

12/8
+ 26/8

9/9
+ 23/9

7/10
+ 21/10

4/11

B

7/4
+ 21/4

5/5
+ 20/5

4/6
+ 18/6

2/7
+ 16/7 +
30/7

13/8
+ 27/8

10/9
+ 24/9

8/10
+ 22/10

5/11

C

8/4 +
22/4

6/5 +
21/5

8/6 +
22/6

6/7 +
20/7

3/8 +
17/8 +
31/8

14/9 +
28/9

12/10 +
26/10

9/11

D

9/4 +
23/4

7/5 +
26/5

9/6 +
23/6

7/7 +
21/7

4/8 +
18/8

1/9 +
15/9 +
29/9

13/10 +
27/10

10/11

E

13/4 +
27/4

11/5 +
27/5

10/6 +
24/6

8/7 +
22/7

5/8 +
19/8

2/9 +
16/9 +
30/9

14/10 +
28/10

11/11

F

14/4 +
28/4

12/5 +
28/5

11/6 +
25/6

9/7 +
23/7

6/8 +
20/8

3/9 +
17/9

1/10 +
15/10 +
29/10

12/11

G

15/4 +
29/4

13/5

1/6 +
15/6
+29/6

13/7 +
27/7

10/8 +
24/8

7/9 +
21/9

5/10 +
19/10

2/11
+17/11

H

16/4 +
30/4

18/5

2/6 +
16/6 +
30/6

14/7 +
28/7

11/8 +
25/8

8/9 +
22/9

6/10 +
20/10

3/11 +
18/11
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April

Du kan 
downloade din
egen kalender
på www.htk.dk/
affald

Farligt affald

Distrikt

Haveaffald

14
15

4/5

1/12
2/11

Storskrald

3
4

Dec.

Genbrugsstation

Haveaffald
Haveaffald er komposteringsegnet affald fra haven.
Det er typisk grene, blade, græs, blomster og ukrudt.

Storskrald

Det haveaffald vi indsamler, eller som du
afleverer på genbrugsstationen, bliver kørt
til central kompostering på et behandlingsanlæg, hvor det omdannes til kompostmuld. Den færdige kompostmuld bliver
herefter genanvendt som jordforbedringsmiddel. Det er vigtigt, at du holder dit
haveaffald helt fri for urenheder, som små
stykker plast eller metal, så den færdige
kompostmuld ikke bliver forurenet.

Haveaffald

Skal du af med haveaffald, har du fire muligheder at vælge imellem:
• Hjemmekompostering
• Genbrugsstationen
• Ruteindsamling
• Opgrab

Hjemmekompostering

Farligt affald

Du kan vælge at kompostere dit organiske affald i din have og dermed få en god
kompost til jordforbedring. Kompostering
af organisk køkkenaffald bør dog ske i en
rottesikret kompostbeholder, så det ikke
giver anledning til forurening, uhygiejniske
forhold eller tilhold af skadedyr.
Kommunen har et samarbejde med Miljøog Energicentret, hvor du kan få vejledning
om kompostering og låne en kompostbeholder - så længe lager haves. Se gode råd om
kompostering på vores nye affalds-App.

Kompostmuld

Dagrenovation

Det er muligt at afhente kompostmuld på
genbrugsstationen i foråret. Dato annonceres i Lokalavisen og på vores hjemmeside
www.htk.dk/affald.

Genbrugsstationen
Du kan også aflevere dit haveaffald på
genbrugsstationen. Her har vi en bås til
almindeligt haveaffald, samt stød og stam-
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mer. Læs mere om genbrugsstationen på
side 18 og 19.

Ruteindsamling af haveaffald
Den faste ruteindsamling er beregnet for
haveaffald, pakket i papirsække eller i
bundter. I den faste ruteindsamling kører
vi fra april til medio november og kommer
forbi din bopæl i alt 16 gange for at afhente
det haveaffald, du har sat ud.
Når du fylder haveaffald i en papirsæk,
begynder papiret langsomt at blive opløst,
og sækken bliver med tiden svagere. Derved øges risikoen for, at sækken revner, og
’bunden går ud’, når sækken bliver afhentet. Det er dit ansvar at sikre, at sækken er
hel, stærk og velegnet til at blive håndteret
på afhentningstidspunktet. Fyld derfor først
dit haveaffald i sækkene så tæt som muligt
på afhentningsdagen og opbevar de fyldte
sække så tørt som muligt, inden du stiller
dem ud til afhentning.
I ruteindsamling for haveaffald tager vi følgende med:
• Grene og blade
• Græs, blomsteraffald og ukrudt
• Mindre rødder uden jord
Vi tager ikke nedfaldsfrugt med i sække
på ruteindsamlingen, men det kan du til
gengæld aflevere på genbrugsstationen.
Hvad skal du sørge for?
• Find dit distrikt på side 22 og 23. Se
herefter i køreplanen på side 15 hvornår
vi kommer til din vej.
• Pakke affaldet i åbne papirsække eller i
bundter, der let kan håndteres. Haveaffald må ikke pakkes i plastsække.
• Benytte snor og sække, som kan komposteres og altså ikke indeholder plast,
jern og lignende.

Opgrab af haveaffald

”

Ved opgrabning skal du
ikke pakke haveaffaldet i
sække eller bundter”

I ordningen for opgrab af haveaffald tager vi
følgende med:
• Grene
• Buske
• Mindre rødder uden jord

Hvor kan du købe
haveaffaldssække?
Papirsække til haveaffald kan købes
forskellige steder, bl.a. byggemarkeder. Vores papirsække til haveaffald
koster 5 kr. pr. stk. Du kan købe
dem følgende steder, hvor du også
kan købe ’Ekstra’ sække til dagrenovation:
• Miljø- og Energicenteret,
Høje Taastrup Boulevard 54,
Taastrup, tlf. 43 30 42 00.
• Rema 1000, Hedevej 1,
Fløng Centret, tlf. 46 59 46 53
• Rådhuset/Borgerservice,
Bygaden 2, Taastrup,
tlf. 43 59 15 00.
• Shell, Taastrup Hovedgade 25-29,
Taastrup, tlf. 43 99 46 73.
• Shell, Roskildevej 335,
Hedehusene, tlf. 46 56 07 49.
• Shell Hovedgaden 482,
Hedehusene, tlf. 46 56 03 95.
• SuperBrugsen, Vesterkøb 39,
Hedehusene, tlf. 46 56 14 01.
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Hvad skal du sørge for?
• Være sikker på, at du har mindst 2 m³
haveaffald til afhentning (svarende til 20
sække/bundter)
• Bestille afhentning på vores hjemmeside
eller kontakte Driftsbyen. Se side 5.
• Sørge for at grene og rødder er højst 2,5
meter lange og højst 20 cm tykke.

Juletræer indsamles på årets første storskraldsindsamling i januar. Se side 15.
Da juletræerne køres til komposteringsanlæg, må de ikke pakkes ind eller have pynt
og juletræsfod på. Juletræer kan også afleveres som haveaffald på genbrugsstationen.

Farligt affald

I denne ordning henter vi dit affald i en lastbil med grab. Bilen med grab kræver meget
plads, så der er enkelte mindre veje i kommunen, hvor vi ikke kan tilbyde opgrabning.

Juletræer

Haveaffald

Opgrab er muligt hele året og er beregnet til
de situationer, hvor du har større mængder
haveaffald (minimum 2 m³). Det kan for
eksempel være, når du har fældet træer og
ryddet buske i haven. Hvis du ikke selv har
nok, kan du måske slå dig sammen med
en nabo.

• Placere haveaffaldet i én bunke senest
kl. 6:30 på afhentningsdagen, så det er
fri af træer, buske, hegn m.v. så vi kan
komme til det med en stor lastbil med
grab. Bunken må ikke ligge under elledninger og må ikke genere trafikken.
• Bunken med haveaffald skal ligge ud til
vejen.
• Husk selv at feje eventuelle rester af
blade m.v. op, efter vi har hentet haveaffaldet.

Storskrald

Det er også muligt at få afhentet sit haveaffald i en minicontainer på haveaffaldsruten.
En 360 L minicontainer kan købes igennem
kommunen til 1.244 kr. inkl. moms og
levering. Containeren stilles ud til vejen på
dagen hvor der afhentes haveaffald.

Genbrugsstation

• Sørge for at grene og rødder er højst
1meter lange og højst 10 cm tykke.
• Sikre at hver sæk eller bundt vejer højst
10 kg.
• Være opmærksom på, at sækkene skal
være hele og stærke nok til at blive
håndteret på afhentningsdagen.
• Stille haveaffaldet helt frem til vejen
uden at det generer trafikken, senest
kl. 6:30 på afhentningsdagen.

Genbrugsstation

Genbrugsstationen
På genbrugsstationen kan du ud over storskrald, haveaffald og farligt affald
også aflevere nogle af de affaldsprodukter, vi ikke har plads til at tage med
på vores ruteindsamling, eller som modtages i nærgenbrugsgården. Det kan
være en bilrude, et badekar, en brændeovn, sveller, sten, træstubbe osv. Du
kan også komme af med dit byggeaffald på genbrugsstationen.

Storskrald
Haveaffald

Affald skal sorteres

Længe leve dit affald

Når du benytter genbrugsstationen, skal du
sørge for, at dit affald kommer i de rigtige
containere, se oversigten på næste side. Er
du i tvivl om, hvor du skal gøre af affaldet,
er der altid hjælp at hente hos de ansatte
på genbrugsstationen. Jo bedre affaldet
bliver sorteret, jo mindre er risikoen for
tab af gode råstoffer, som er fornuftige at
genanvende.
Afleveres benzindrevne maskiner som
knallerter, plæneklippere eller lignende,
skal de være tømt for olie og benzin. Tanke
fra oliefyr skal være bundsuget og helt
tomme. Derudover skal der være skåret et
inspektionshul på minimum 30 cm i diameter. Husk at afmelde tanken hos kommunen.

Inden du kører på genbrugsstationen, bør
du overveje, om det overhovedet er affald,
du står med. Meget af det, du ikke længere
har brug for, kan være guld værd for andre.
Du har mulighed for at aflevere disse ting
på genbrugsstationen i skuret til Direkte
Genbrug.

”
Farligt affald

Husk at du ikke må aflevere
dagrenovation på genbrugsstationen heri blandt inkluderet strøelse og ekskrementer
m.m. fra husdyr, som skal
forsegles i pose og lægges til
dagrenovation.

Klare plastsække
Der må kun anvendes klare sække på
genbrugsstationen. Affald i uigennemsigtige sække afvises. Der kan dog anvendes
papirsække til haveaffald, men disse skal
lige som plastsækkene tømmes.

Kompostmuld
Om foråret kan du hente kompostmuld på
genbrugsstationen, så længe lager haves.
Vi annoncerer datoen i Lokalavisen og på
vores hjemmeside www.htk.dk/affald.

Pantstation
På genbrugsstationens pantstation kan du
aflevere engangsflasker og dåser til blandt
andet øl og sodavand samlet i en pantsæk, der koster 6 kr. Panten og prisen på
pantsækken, sættes ind på din bankkonto
indenfor 10 bankdage.
De tomme engangsemballager samles i
pantsækken. Når pantsækken er fyldt, forsegles den og afleveres på pantstationen.
Pantsækken er forsynet med en elektronisk
chip, der kobler sækken med det dankort
eller pantkort, der benyttes i automaten på
Pantstationen. Dette sikrer, at panten sættes ind på den rigtige konto.

Farligt affald
• kanyler i lukkede bokse
• lovligt fyrværkeri

Dagrenovation

Adgang

Du kan ikke aflevere

Der er bom med adgangskontrol på genbrugsstationen, og kun adgang for biler
med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg
+ trailer.

•
•
•
•
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dagrenovation
strøelse og ekskrementer fra kæledyr
smittefarligt affald
sprængstoffer

Genbrugsstation
Storskrald

Vi har containere til følgende fraktioner:

Til genbrug/genanvendelse:

Til forbrænding:

Til deponering:

Åbningstider
Genbrugsstationen har åbent kl. 10-18
alle ugens dage hele året rundt.
Dog har vi lukket den 24., 25., 26. og 31.
december samt den 1. januar.

Her kan du købe
pantsækken:
• DagligBrugsen, Landsbygaden 23
• Miljø- og Energicentret,
Høje-Taastrup Boulevard 54
• Super Best, Blåkildevej 2
• SuperBrugsen, Østerparken 8
• Føtex, City 2
• SuperBrugsen, Vesterkøb 39
• Spar, Topager 26
• Pantstationen på genbrugsstationen
• Pantstationens hjemmeside:
www.pantstation.danskretursystem.dk

62 Asfalt, mineraluld og blød PVC
64 Eternit/asbest max 10. pr. gang
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42 Småt affald til forbrænding
43 Trykimprægneret træ

Hårde hvidevarer
TV
Små husholdningsapparater
Springmadrasser og polstrede møbler
Farligt affald
Belysning

Farligt affald

Ting til direkte genbrug
Jern og metal
Mursten, tegl og gasbeton
Dør og vinduesrammer m. klart glas
Jord (÷ græstørv), ler og grus
Beton, sten, terrazzo og marmor
Haveaffald, herunder stød og stammer
Glasflasker og emballageglas
Papir
Tøj/sko
Asfalt
Hård plast
Hård PVC
Dæk med og uden fælge
Plastfolie
Gips
Kabelskrot
Plast havemøbler
Hele mursten til genbrug
Pap og karton
Træ
Mørtel, porcelæn, keramik og spejle

06
30
32
40
80
81

Haveaffald

00
01
04
05
07
08
09
11
12
13
16
17
18
20
21
22
23
24
26
28
50
60

Til specialbehandling:

Genbrugsstation

Dagrenovation
Dagrenovation, som også kaldes restaffald eller køkkenaffald, er den
uhygiejniske og fordærvelige del af affaldet fra den almindelige husholdning. Det er madaffald, emballager fra madlavningen og bleer.

Storskrald

Énfamiliehuse og lejligheder i kommunen
har enten en 125 liter papirsæk eller en
container til dagrenovation, som tømmes en gang ugentligt på en
fast ugedag hele året. På
www.htk.dk/affald kan du se
ugedagen, hvor du får afhentet dit affald.
Sommerhuse og kolonihaver kan vælge kun at få en sommerafhentning, som er for perioden 1. april
til 31. oktober.

• Enkeltstativ, hvor der kun er plads til en
dagrenovationssæk.
• Genbrugsstativ, med to kassetter til
glas og papir.
• Kombistativ, med plads til både dagrenovationssæk og kassetter.
Priser på affaldsstativer kan ses på www.
htk.dk/affald og på vores affalds-App.

Haveaffald

Fyldning af sæk og container
Det er vigtigt, at papirsækken kun fyldes til
den indvendige stiplede linje, mens containeren kun må fyldes så meget, at låget kan
lukkes helt. Fyld kun lukkede affaldsposer
i sækken eller containeren. Det vil sige at
støvende affald også skal være emballeret.

Farligt affald

”

Fyld kun lukkede affalds
poser i sækken eller
containeren.

Hvis din sæk er revnet eller går itu under
afhentningen, udleverer renovatøren en erstatningssæk, som du må flytte indholdet
over i. Erstatningssækken afhentes den efterfølgende afhentningsdag sammen med
den øvrige sæk.

Affaldsstativ

Dagrenovation

Stativerne skal have plads til en sæk til
dagrenovation. Godkendte affaldsstativer
kan købes igennem Driftsbyen eller i et
byggemarked.
Vi benytter 3 typer stativer i Høje-Taastrup Kommune.
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Hvor kan du købe
’Ekstra’ sække?
’Ekstra’ sække til dagrenovation kan
købes følgende steder, hvor du også
kan købe haveaffaldssække:
• Miljø- og Energicenteret,
Høje Taastrup Boulevard 54.
Taastrup, tlf. 43 30 42 00.
• Rema 1000, Hedevej 1,
Fløng Centret, tlf. 46 59 46 53
• Rådhuset/Borgerservice,
Bygaden 2, Taastrup,
tlf. 43 59 15 00.
• Shell, Taastrup Hovedgade 25-29,
Taastrup, tlf. 43 99 46 73.
• Shell, Roskildevej 335,
Hedehusene, tlf. 46 56 07 49.
• Shell Hovedgaden 482,
Hedehusene, tlf. 46 56 03 95.
• SuperBrugsen, Vesterkøb 39,
Hedehusene, tlf. 46 56 14 01.

Genbrugsstation

Stativet skal placeres efter fastsatte regler, der sikrer ordentlige arbejdsforhold for
renovatøren. På www.htk.dk/affald kan du
læse mere om reglerne for placeringen af
affaldsstativer og adgangsforhold.

Afhentning ved sne og is
Kommer der snevejr og isglatte veje, kan
det give problemer med afhentning af dit
affald.

’Ekstra’ sække
Hvis du en uge har mere
dagrenovation end, der
kan være i den almindelige dagrenovationssæk,
kan du lægge den overskydende mængde i en særlig
’Ekstra’ sæk.
Når ’Ekstra’ sækken er
fyldt, stiller du den blot ud
ved siden af dit stativ, så tager renovatøren den med
på næste sædvanlige afhentningsdag.
’Ekstra’ sækken SKAL være mærket med ’EKSTRA’. ’Ekstra’ sække koster
25 kr. Prisen dækker sækken, men også
renovatørens afhentning af sækken og den
efterfølgende forbrænding.

Haveaffald

”

For at renovatøren skal
kunne hente dit affald, skal
der være ryddet sne og is
fra kørebanen og helt hen
til stativet, minimum 1 meter bred, så der er plads til
både renovatør og kærre.

Hvis dit affald alligevel ikke hentes, kan
det skyldes at kørebanen er glat på dele
af vejen. Sker det, kan du i første omgang
samle dit affald i en sort sæk. Trækker
problemerne med vejret ud, vil der blive
opstillet store nødcontainere rundt om i
kommunen til dagrenovation. Tid og sted vil
blive annonceret i Lokalavisen og på vores
hjemmeside www.htk.dk/affald.

Storskrald

Placering og adgangsforhold

Farligt affald
Dagrenovation
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Her ﬁnder du dit distrikt
De blå tal fra 1–18 henviser til køreplanen for storskrald, mens de grønne bogstaver fra
A–H henviser til køreplanen for haveaffald. Du kan kontakte Driftsbyen, hvis du er i tvivl
om hvor eller om du får afhentet haveaffald eller storskrald. Du kan finde en afhentningskalender for din adresse på www.htk.dk/affald.

Storskrald
Haveaffald
Farligt affald
Dagrenovation
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10 h
13 b
18 f
5 c
17 f
8 c
5 c
17 f
7 H
10 h
11 h
1 a
15 d
1 a
8 c
1 a
7 D
5 c
17 f
17 F
14 g

Agrovej*
Ahornvej
Akacievej
Allevænget
Alvedgårdsvej
Alvedstræde
Askevang
Bakkevej
Baldersbrøndegade
Baldersbuen
Baldersvej
Baneparken
Banestokken
Banestrøget
Banevolden
Barfredsvej
Bartholinstræde
Baunevej
Bavneåsen
Berberisvej
Birkedalsvej
Birkemosen
Birkevang
Birkevangen
Birkevej (Sengeløse)
Bjørnehøjvej
Blichersvej
Blommehegnet
Blåkildevej
Bogfinkevej
Bomager
Bondehøjvej
Brandhøjgårdsvej,
kolonihaverne
(kun indsamling i
perioden 1/4 – 31/10)
Brandhøjgårdsvej,
÷ kolonihaverne
Brandvænget
Bredekær
Bregneholmen
Brombærhegnet
Bronzealderen
Brorsonsvej
Brostrædet*
Brunellevej
Bruunsvej
Brøndvej
Budstikken
Bygaden
Bækgårdsvej
Bøgekrattet
Bøgevang
Cathrinebergvej
Cederlunden*
Charlotteager 7
Christoffersvej
Digeager
Dorphs Allé
Dronningeholmen
Drosselvej
Duekær
Duevej
Dybkærvænget
Dyssevej
Egekrattet
Eigtveds Allé
Elleholmen

1 a
5 c
17 f
5 c
7 g
5 c
5 c
1 a
1 a
3 b
12 e
7 d
15 d
7 d
9 g
8 e
12 e
10 h
12 e
3 b
5 c
5 c
7 d
10 h
18 F
18 f
18 f
18 f
14 g
17 f
8 c
5 C
18 F
7 d
9 G
6 e
4 d
3 b
9 G
7 d
9 g
10 h
3 b
11 h
14 G
		
		
		
14 g
14 g
4 d
8 e
14 g
11 h
6 e
5 c
11 h
15 d
11 h
9 g
11 h
10 h
9 g
16 f
5 c
17 F
5 c
12 e

Elme Allé
18 F Hostavej
Elverdalsvej*
9 g Hovedgaden
Enebærkrattet
8 c Hovmarken
Engbrinken*
5 c Hovmarksstien
Enggårdsvej*
7 d Hovmarksvej*
Enghavegårdsvej*
10 h Hulkærvej
Enghaven*
5 c Hultoften
Enghavevej
17 F Humlehegnet
Engstien
2 a Husmandsvej
Espens Vænge
3 B Hvidestensparken*
Fagerbo
17 F Hybenhegnet
Fakkelvænget
8 e Hybenvej
Firkløveren
10 h Hyldager
Flintebjergvej
5 c Hyldevangen
Flintevænget
5 C Hyldevangen 8, 10,
Fløng Byvej
		
10A, 10B, 12 og 14**
Fløngvej
11 h Hyrdevangen
Fløngvænget
5 c Høholmvej
Forsythiavej
7 d Højbakkevej*
Fredensvej
4 d Høje Taastrup Blvd.
Frederiksholmssidevej** 18 f Høje Taastrup Gade
3 b Høje Taastrupvej
Frederiksholmsvej
13 b Højgårdstoften
Frederiksvej
10 h Højvangsvej
Frihedsvej
5 c Høkerstræde*
Frødalen
11 h Hørager
Frøgård Allé
6 e Hørskætten
Frøhaven
3 b Hørvænget
Frøvænget
5 c Håndværkerbakken
Fyrreholmen
6 e Ibsensvej
Fyrrekrattet
8 e Ildtornvej
Fyrrevang
7 d Ildvænget
Galgebakkevej
5 c Industribakken
Gammel Bygade
3 b Ingemannsvej
Gl. Søvej
5 c Ingersvej
Gammelsøhøj
8 e Jasminvej
Gartnerparken
6 e Jens Andersen Vænge
Gartnervej
12 e Jernalderen
Gasværksvej
6 e Jernbane Allé
Georg Hansens Ager
4 d Jessensvej
Godsbanegade
11 h Kallerupgade
Granagervej
11 h Kalleruphaven
Grannsvej
11 h Kallerupvej
Grundtvigsvej
10 h Katrinevej
Græshøjvej
3 b Kingosvej
Grøndalsvænge,
3 B Kingosvej 6 AB-8AB-10 AB
kolonihaverne
(kun indsamling i
8 c Kirkebakken
perioden 1/4-31/10)
15 d Kirkeholmen
Grønhøjgårdsvej
5 c Kirkestien
Grønneholmen
3 b Kirkevej
Grønnevej
10 h Klevehøjvej
Gyvelvej
6 e Klovtoftegade
Gærdesangervej
6 e Klovtofteparken
Gårdager
14 g Kløverholmen
H. P. Olsens Vænge
3 b Knudsensvej
Hakkemosevej*
7 d Knudsvej
Hasselvej
10 h Kohøjvej
Havetoften
14 G Kongsgården
Hedekæret
17 f Kornelhegnet
Hedelykken
5 c Korsebjergengen
Hedetoften
10 h Korshavevej
Hedevej
18 f Kraghave Parkvej
Hedevolden
10 h Krogager
Hegnstoften
5 c Kroppedals Allé
Herringløsevej**
5 B Kuldyssen
Hindbærhegnet
5 C Kærhavegårdsvej
Holmemarksvej*
5 c Kærengen
Hortensiavej
18 f Kærmindevej

*Affaldet skal sættes ud til nærmeste asfaltvej, hvorfra det er muligt at foretage
afhentning med renovationsbilerne.
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**Du skal kontakte Driftsbyen, hvis du har haveaffald eller
storskrald. Så kommer vi og afhenter det ved næste indsamlingsrunde.
*** Senest kl. 06.00 (afhentes i baggårde på handelsstrædet)
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G
c
d
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f
g
b
e
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5 c Strømsvej*
Porsemosevej 1-3-5
14 g Stubholmen
Potentilvej
7 d Stærkendevej
Poul Hansens Vænge
14 g Svalevej
Præstegårdsvej
12 e Svinget
Præsteholmen
12 e Sydstjernen
Rafteager
2 a Sydvestvej*
Reerslevvej
17 f Syrenhegnet, 34–46
Refsmosevej
7 d Sømosevej*
Reichelsvej
3 b Søndermarksvej
Ribesvej
16 f Søndertoften
Rolighedsvej
10 h Søndervangen
Rosenager
11 h Teglevej
Rosenvænget
7 d Teglstenen
Roskildevej,
3 b Teglvænget
302–400 og 303–336
7 d Teglværksvej
Roskildevej,
17 f Thistedgade
337–339 og 402–422
7 d Thorsager
Rugkærgårdsvej
7 d Thorsbrovej
Rugvænget
10 h Thorstensvej
Ryvej
7 d Tingstedvej
Rødhøjgårdsvej
7 d Tingstenen
Rødkælkevej
11 h Tjørneager
Røjlevangen
4 d Tjørnehaven
Rønnevej
14 g Tjørneholmen
Salvievej
1 a Tjørnevej
Sankt Bendts Allé
12 e Toften
Sankt Ibs Allé
18 f Toftevej*
Sankt Mikkels Allé
11 h Topager
Sankt Olavs Allé
5 c Tostholmvej
Selsmosevej
2 a Tranebjerget
Sengeløsevej
7 D Tranemosevej 3
Skagensgade
7 d Trappeløbet
Skjebjerg Allé
7 G Truelsvang
Skelvej
7 d Truelsvej
Skjørrings Vænge
14 g Tueholmen
Skolevej
10 h Tværvej
Skovkildevej
5 c Tørvevej
Sletteager
8 c Tårnkær
Slettetoften
18 a Taastrup Hovedgade
Slåenhegnet
		 1–100***
Smedeløkken*
2 A Taastrup Hovedgade
Smedevænget
		 101-200***
Snebærvej
5 c Tvillingegårdsvej
Snedkervej
5 C Vadsby Bygade
Sneklokkehegnet
5 c Vadsbystræde
Snubbekorsvej
5 c Vadsbyvej
Soderupvej
1 a Valby Sidegade
Sognekæret
13 b Valby Søndergade
Sognevangen
1 a Valbyvej
Sognevej
Solager, kolonihaverne, 14 G Valmuen
2 a Vandmestervej
(kun indsamling i
perioden 1/4 – 31/10) 10 h Vandværksvej
5 c Vartovvej
Solbakkevej
5 c Vasekær
Solhøjvej
8 e Ved Gadekæret
Solkrogen
5 c Ved Kæret
Solsortevej
15 d Vejleholmen
Solvang
3 b Vesterengen
Solvænget
10 h Vesterkøb
Spangåvej
8 c Vesterled
Sparrebro*
3 b Vesterparken
Spiræavej
10 h Vestervang
Spjeldager
3 b Vestervej
Spotorno Allé
14 g Vibevej
Spurvevej
11 h Vildkildevej
Stationsvej
1 a Vinkelvej
Stellavej
5 c Vintoften
Stenalderen
18 f Vænget
Stenborgvej*
1 a Zeniavej
Stenbuen
13 b Øllgårdsvej
Stendiget
1 a Ørnevej
Stendyssevej
11 h Østergade
Stenmøllen
1 a Østerparken
Stenrølds Allé
9 g Østre Vindingevej, 6–91
Stenvænget
5 c Ågesholmsvej
Sthensvej
5 c Åløbet*
Stjernedalen
7 d Åsingsvej
Storager
4 d Åstræde
Strongvej
5 c Åtoften
Struergade
4 d Åvænget

Farligt affald
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L. A. Rings Vænge
Landsbygaden
Langageren
Langholmen
Lavendelvej
Ligustervej
Lille Digevej
Lilleager
Lille Solhøjvej
Lillemosevej
Lindegårdsager
Lindehaven 2
Lindetoften
Lindevej
Liselundager
Ludvig Finds Vej
Ludvig Hegners Allé
Lykkens Gave
Lykkens Vænge
Lyngevej
Lyngmosen
Lærkevej
Løvefodvej
Løvsangervej
Løvtoften
M. W. Gjøes Vej
Maglehøjgårdsvej
Maglehøjtoften
Maglehøjvej
Maglemosevej
Magnoliavej
Malervej
Marbjerg Byvej
Marbjergholmsvej
Marievej
Markvangen
Mejerivej
Midtervej
Morelhaven 120-122
Moseager
Mosedalen
Mosekilen
Munkegårds Allé
Mølleager
Møllebovej
Møllegården
Møllevej 5-13*
Møllevej 1, 17-29, 2-26
Møllevænget
Mågevej
Månebakken
Mårkærvej
Nattergalevej
Nordengen
Nordtoften
Nordvang
Nybølle Vad**
Nyhøjsvej
Nyvej
Nøddebovej
Nøddekrattet
Nørregade
Nørrekær*
Ole Rømersvej
Olivenlunden 80
P. Mortensens Vej
Palmelunden
Parkvej
Parkvej 10-66
Parkvej 137-259
Perikonhegnet
Pile Allé
Pilenborgvej
Piletoften
Pilevangsdal
Pilevej
Pileurtvej
Plantagevej
Poppel Allé
Poppelvej

Haveaffald
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Tlf. 43 59 11 00
E-mail: affald@htk.dk
Hjemmeside: www.htk.dk/affald
Adresse: Lervangen 35D
2630 Taastrup

Storskrald

Vi sidder klar ved telefonerne på
følgende tidspunkter:
Man- til torsdag�� kl. 8:00 – 15:00
Fredage������������� kl. 8:00 – 12:00

Genbrugsstationen
Lervangen 1-3
2630 Taastrup

Haveaffald

Åbningstider i 2015:
Genbrugsstationen har åbent kl.
10-18 alle ugens dage hele året
rundt. Dog har vi lukket den 24.,
25., 26. og 31. december samt
den 1. januar.

Hjemmeside
www.htk.dk/affald.

App
Affaldsportalen

Heidemann grafisk Tlf. 43 71 71 31. Illustrationer: Hans Ole Herbst.
Denne tryksag er Svanemærket og trykt på 100 % genbrugspapir.

Genbrugsstation

Driftsbyen

Farligt affald
Dagrenovation

