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Nyhedsbrev nr. 3/2012 

Har du styr på tider og regler for storskrald…? 
 

Har du tjek på hvornår der næste gang er afhentning af storskrald på den vej hvor du bor? 
Hvad og hvor meget må jeg sætte ud? 
Er det til genbrug eller afbrænding? 
Findes der særlige ordninger som også gælder for mig? 
 
Mange husejere benytter sig vist af den ”Kalender”, der hedder nu har naboen eller genboen stillet 
storskrald ud til vejen, så i morgen eller i dag er der igen afhentning. Så må vi også hellere få stillet vort 

affald ud… 
Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet afhenter ca. 1 gang om måneden småt brændbart affald, 

haveaffald, papir og pap fra private husstande. Der husstands omdeles en gang årligt en folder, hvor 
tidspunkter for afhentning kan aflæses for den pågældende vej/gade hvor man bor. 
Ordningen kører separat i forhold til den normale dagrenovation med afhentning af 1 sæk pr. uge. 
Hvis du har lyst kan der gratis modtages et varsel om ordningen på SMS eller via egen e-mail. 
Få en SMS eller e-mail, når dit affald skal hentes! Læs mere på dette link: 

http://www.skidt.dk/default.aspx?m=2&i=49 
 
SMS eller e-mail kan efter eget valg oprettes til f. eks. at blive afsendt dagen før der indsamles 
storskrald. 
Via SMS eller mail kan du få at vide, hvornår vores henteordning har indsamling i dit kvarter. Så ved du, 
hvornår du skal stille ting ud til skel på indsamlingsdagen. Affaldet skal være stillet ud inden kl. 06:00 på 

tømningsdagen 
 
Ordningen kører sideordnet med tømningen af den opstillede container til papir og pap. Her er tidsfristen 
også inden kl. 06:00 på tømningsdagen. 
 
STORSKRALD – småt brændbart affald: 

(Hvad er omfattet?) 

Alt brændbart affald, der ikke kan genbruges, og som ikke er enten dagrenovation eller farligt affald.  
Den enkelte enhed skal være håndterbar for én person, og den må ikke veje mere end 25 kg og ikke 
fylde mere end 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m. 
Al emballage skal stå åben, så det er muligt at se indholdet. 
 
Der må højst være max. tre enheder med haveaffald såsom opfej og ukrudt. 
 

Kun klare sække - det er klart! 
Affaldet som afleveres i sække, skal afleveres i klare sække. 

 

Bestillerordning: 
Har du ikke mulighed for at køre på genbrugspladsen med store ting, som du har kasseret, kan du 
benytte Bestillerordningen. Ordningen kan max. benyttes 4 gange årligt pr. husstand.  
Læs mere på dette link: 
http://www.skidt.dk/default.aspx?m=2&i=222 
eller ring direkte på telefon 99 31 49 55 og bestil en afhentning. 

 
Læs mere om ordningen på hjemmesiden: www.skidt.dk 
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