Vedslet Genbrugsplads
Gl. Århusvej 50, Grumstrup, 8732 Hovedgård
Mandag - fredag kl. 12.00 - 18.00
Lørdag kl. 9.00 - 16.00
Søn- og helligdage lukket
Brædstrup Genbrugsplads
Energivej 11, 8740 Brædstrup
Mandag - fredag kl. 13.00 - 18.00
Lørdag, søn- og helligdage kl. 10.00 - 15.00

Spørg din vicevært eller
administrator

Bor du i boligforening eller anden
type bolig, hvor en vicevært eller varmemester har ansvaret for
affaldsordningerne, skal du kontakte ham/hende for at høre, om
I har en speciel ordning for storskrald.
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Endelavevej 24, 8700 Horsens
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Horsens Kommune har tre genbrugspladser:

Du kan kontakte en af de humanitære organisationer, hvis du
har møbler eller brugsting, som
andre kan få glæde af.
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Er storskraldet ikke sorteret
rigtigt, tager vi det ikke med.

Storskrald
Der er affald, som ikke kan være i
skraldespanden, og der er affald,
som ikke må komme i skraldespanden.

Fortæl, hvad det er for noget affald, du vil have hentet, og hvor
meget affald du har.

Dette affald kan afleveres gennem to forskellige ordninger:
•
Genbrugspladserne
•
Storskraldsordningen

Storskraldsordningen kan kun
benyttes af private husstande.
Du er velkommen til at benytte
ordningen så meget, du vil. Det
koster ikke ekstra.

Hvordan fungerer storskraldsordningen?

Husk at stille storskrald
ud til vejen

Storskraldsordningen er en ordning, hvor du som borger kan få
afhentet dit storskrald ved din
bolig.
Du bestiller afhentning af storskrald ved at benytte selvbetjeningsløsningen på borger.dk eller
Horsens Kommunes hjemmeside.

Storskraldet skal stilles frem senest kl. 7.00 på afhentningsdagen. Storskraldet skal anbringes
ved skel mod fortovet. Dit storskrald må ikke blokere fortovet.
Storskrald hentes ikke inde på
grunden.
Ved ting der vejer over 11 kg, skal
der være fri over affaldet, da der
bruges kran til afhentningen.

De enkelte typer storskrald består
af forskellige materialer og skal
derfor behandles på forskellige
måder. Noget kan genanvendes,
noget brændes, noget deponeres
og endelig er der noget, der skal
specialbehandles. Derfor skal
storskrald sorteres i nedenstående affaldstyper og holdes adskilt:

Elektronik:

Jern og metal:

Tøj og sko:

Møbler:

Diverse:

Rengjorte dåser, gryder, motionscykler og tørrestativer
Sofaer, skrivebord, hylder, klædeskabe (adskilt) og spiseborde

Pap:

Rent tørt pap (bundtet)

Fjernsyn, computere, lamper,
støvsuger og elektriske køkkenredskaber

PVC (blød):

Hårde hvidevarer:

Tæpper og madrasser:

Fryser, køleskabe, microovne og
opvaskemaskiner

Badebassin, luftmadrasser og
haveslanger
Gulvtæpper (højst 2 x 2 m rullet)
og madrasser. Dette skal indpakkes i plastik

Rent tøj, sko og sengetøj pakket i
klare sække.
Flamingo, keramik, porcelæn og
persienner. Dette skal sorteres og
pakkes i klare seperate plastsække.
Mindre dele skal bundtes eller
lægges i klare plastsække.
Bundter og sække med storskrald
må ikke overstige 11 kg.
Bundter må maksimalt måle:
50 x 50 x 200 cm. Brug holdbar
snor.
Sørg for en sikkerheds skyld for,
at storskrald ikke kan forveksles
med andet - vi skulle nødig tage
det forkerte med. Cykler skal
mærkes storskrald.

Hvis affaldet vejer mere end 11
kg, så behøver det ikke at være
pakket ind, da det skal hentes
med kran.

Følgende affald er ikke
omfattet storskraldsordningen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Affald fra erhverv
Autodele
Byggeaffald
Farligt affald
Fast inventar
(køkkenskabe og sanitet)
Glas
Haveaffald
Papir

Dette affald kan du aflevere på
genbrugspladserne.

