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Forslag til storskraldsordning 

Hvad er storskrald? 

Storskrald er større kasserede brugsgenstande fra husholdningen, kasseret indbo og inventar 
som ville falde ud, hvis huset blev vendt på hovedet, eller som man ville tage med ved flytning. 

Storskrald er eksempelvis: 
• Møbler- (inklusive havemøbler): fx defekte møbler, gardiner, madrasser, skumgummi
• Hårde hvidevarer: fx komfurer, køleskabe, vaskemaskiner
• Jern og metal: fx cykelstel, gryder, pander, metalemballage
• Plastfolier: fx træpillesække, bobleplast
• Stort pap: fx papkasser, bølgepap - skal bundtes
• Stort elektronik: fx fjernsyn, radioer, telefoner, computere, elektrisk legetøj
• Tøj og sko - herunder ødelagte tekstiler og tekstiler til direkte genanvendelse
• Tæpper
• Flamingo
• Paller
• Keramik og porcelæn
• Direkte genbrug: fx møbler, elektronik og cykler egnet til direkte genbrug

Affald der indeholder PVC må ikke afleveres i storskraldsordningen. 

Byggeaffald, sanitet og småt brændbart kan ikke afleveres til storskrald, men kan i stedet 
afleveres på genbrugspladsen.  

Faxe Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for storskrald. 

Hvem gælder ordningen for? 

Private borgere og grundejere i Faxe Kommune kan benytte ordningen. Gebyr for ordningen 
er obligatorisk og kan ikke fravælges, heller ikke selvom man vælger ikke at benytte 
ordningen.  
Ejendomme med over 20 boligenheder, der ønsker at deltage i storskraldsordningen, kan 
tilmelde sig ordningen, hvis alle er enige om tilmeldelse. Deltagelsen gælder for samtlige 
boligenheder i ejendommen. 



Side 2 af 5 

Kommunale institutioner og kommunale virksomheder i Faxe Kommune kan vælge at benytte 
ordningen. 

Når der i den følgende beskrivelse for denne ordning står grundejer, omfatter dette også 
kommunale institutioner og kommunale virksomheder.  

Beskrivelse af ordningen 

Storskrald hentes ved husstandens fortov eller vejskel, som er let tilgængelig for en 
storskraldsbil.  

Affald må tidligst placeres dagen før og senest kl. 05.00 på afhentningsdagen. Affaldets 
placering må ikke genere fodgængeres passage på fortovet.  

Storskrald bliver sorteret, og så vidt muligt direkte genbrugt. Hvis en borger ikke ønsker affald 
til direkte genbrug, skal det tydeligt markeres ved afhentningstidspunktet.  

Der er mulighed for at få hentet storskrald hele året hver 4. uge. Der kan maksimalt stilles 8 
enheder frem pr. gang. En enhed svarer til f.eks. ét møbel, én sæk eller ét bundt pap. 

Storskrald afhentes ved den enkelte husstand efter en indsamlingskalender, der fastlægges 
årligt.  

Bestilling af storskrald 

Storskrald afhentes efter tilmelding fra gang til gang. Dog kan Faxe Kommune beslutte at 
nogle områder fx boligforeninger afhentes i rute uden forudgående tilmelding.  

Afhentning af storskrald skal bestilles via Faxe Kommunes selvbetjeningsløsning på 
www.faxeforsyning.dk under ”Mit affald,” senest 3 hverdage i forvejen. På denne måde kan 
ruten planlægges, så kørslen bliver så effektiv som muligt. 

Borger/grundejer har ansvaret for at sikre, at bestillingen er gået igennem. Borger/grundejer 
kan ikke påklage manglende afhentning ved manglende kvittering på ordre. 

http://www.faxeforsyning.dk/
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Sortering af storskrald 

Storskraldet skal sorteres efter gældende sorteringsvejledning. Storskraldet skal stå adskilt i 
de forskellige typer affald og må ikke stables i store bunker med blandet affald. 

Mindre dele skal lægges i klare plastsække.  

Der må kun være én affaldstype i hver sæk. Sække må ikke veje mere end 11 kg. 

Storskrald kan stilles frem i enheder, som enkelteffekter eller i klare plastsække. 

Affaldstyperne i storskraldsordning følger den gældende sorteringsguide i Faxe 
Kommune. Det er ikke muligt at aflevere affaldstyper, som ikke fremgår af sorteringsguiden. 

Afhentning af storskrald 

• Hver affaldstype skal være sorteret og stå tydeligt adskilt.

• Der kan afleveres maksimum 8 enheder til storskrald pr. gang. En enhed svarer til

f.eks. ét møbel, én sæk eller ét bundt pap. Hvis borger/grundejer har mere en 8

enheder, kan der bestilles afhentning af storskrald til næste mulige dato. 

• Pap skal være rent, og må ikke have været i kontakt med f.eks. madaffald.

• Affald, som kan skabe tvivl omkring afhentning f.eks. cykler, barnevogne, sækkestativer

m.m. skal påsættes en seddel med “Storskrald.”

• Storskraldet skal være håndterbart og kunne bæres af renovatøren.

• Mindre dele, dog ikke pap, skal bundtes eller lægges i klare plastsække. Der må kun

være én affaldstype i hver sæk.

Renovatøren må undlade at medtage storskraldet, hvis det vurderes at affaldshåndteringen 
er i strid med Faxe Kommunes gældende sorteringsguide eller ikke opfylder gældende krav 
om emballering.  
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Hvis renovationsmedarbejderen ikke medtager storskraldet, skal dette begrundes med en 
information til borgeren i form af en meddelelse fra renovationsmedarbejderen. 
Grundejeren/borgeren skal herefter selv sørge for at bortskaffe affaldet på kommunens 
genbrugspladser. 

Gebyr for storskraldsordning 

Forventet gebyr for storskraldsordning er 119 kr. inkl. moms pr. husstand pr. år. 

Placering af storskrald til afhentning

Borgere og grundejere skal placere storskrald på egen grund ved skel mod vej, således at det 
er let tilgængeligt for afhentning.  

De forskellige typer skal være tydeligt adskilt fra hinanden og placeres, så de kan afhentes 
særskilt.  

Storskrald må ikke være til gene for færdsel på fortov eller vej.  

Havelåger, gadeporte og døre skal kunne fastholdes i åben stilling.  

Renovationsmedarbejderen skal lukke havelåger, gadeporte og døre efter sig. 

Placering af storskrald ved:  

• Ejendomme ved offentlige veje, med eller uden fortov.
Placeres på egen grund ud til skellinie mod fortov eller vej.

• Ejendomme med lange indkørsler beliggende på egen grund.
Placeres på egen grund ud til skellinie mod fortov eller vej.

• Ejendomme med lange indkørsler, hvor færdsel sker over anden mands grund.
Borgere og grundejere kan kontakte Faxe Forsyning for aftale om placering, såfremt
det ikke er muligt at placere i skellinie mod fortov eller vej.

• Ejendomme med adgang ad private fællesveje.
Såfremt der er køreadgang og vende mulighed for storskraldsbilen, placeres storskrald
i skellinie mod fortov eller vej. Såfremt der ikke er køreadgang eller vendemulighed for
storskraldsbilen, kan borgere og grundejere kontakte Faxe Forsyning for aftale om
placering.
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• Samlede bebyggelser, fx etagebebyggelser, rækkehusbebyggelser og boligselskaber 
mm.  
Borgere og grundejere kan kontakte Faxe Forsyning for aftale om placering, såfremt 
det ikke er muligt at placere i skellinie ved fortov eller vej. 

 
Borgere og grundejere kan kontakte Faxe Forsyning for aftale om placering, såfremt det ikke 
er muligt at placere i skellinie mod fortov eller vej. 


