
Affaldsguide
Bendz – og Skelgården

Dagrenovation   

Papir   

Pap og karton   

Glas   

Storskrald   

Elektronik og hårde hvidevarer   

Farligt affald   

Hård plast   

PVC  

Metal  

Imprægneret træ   



Kære beboer
I denne folder kan du finde information om, hvordan du skal sortere dit affald, og 
hvor du kan komme af med det. Du kan på www.frederiksberg.dk/affald finde flere 
informationer om, hvad der sker med affaldet, efter det er blevet indsamlet.
Ved information om NEJ TAK er det om nødvendigt angivet i parantes, hvor man kan 
se mere om den nævnte affaldstype.

Madaffald
Mælkekartoner
Pizzabakker
Almindelige el-pærer
Bleer, hygiejneaffald mv.
Flamingo
Snavset pap og papir
Selvkopierende papir

Batterier (farligt affald)
Rent pap og karton (pap og karton)
Rent papir, aviser, ugeblade mv. (papir)
Glas og flasker (glas)
Farligt affald
Elektronik
Jern og metal (metal)
Bøger 
Hård plast

Dagrenovation   Bliver til elektricitet og varme

JA TAK

NEJ TAK

Aviser og ugeblade
Reklamer
Kuverter – også rudekuverter
Bøger – også telefonbøger
Skrive- og tegnepapir (clips må 
gerne blive på)

Pap 
Plast 
Mælkekartoner (dagrenovation)
Selvkopierende papir (dagrenovation)

Papir   Brugt papir bliver til nyt papir

JA TAK

NEJ TAK

Dagrenovation skal afleveres i skaktene. 
Alt affald skal i poser – husk at slå knude 
på posen. 

Pizzabakker skal rives i stykker, ellers 
stopper de skakten.

Poser udleveres af ejendommen.
Har du brug for ekstra poser, så kontakt 
viceværten 3871 3801.

Skal afleveres i beholderne til papir, som står i:

Bendzgården: ved indgangen til O.V. Kjettinges Alle 6

Skelgården: ved O.V. Kjettinges Allé 8



Papkasser uden flamingo
Bølgepap
Karton
Papemballage fra legetøj, tand-
pasta m.m.

Snavset emballage (dagrenovation)
Pizzabakker (dagrenovation)
Mælkekartoner (dagrenovation)
Bøger (papir)
Plast
Flamingo (dagrenovation – ved store 
mængder = storskrald)
Papir

Pap og karton   Bliver til ny emballage

JA TAK

NEJ TAK

Vinflasker
Spiritusflasker
Flasker til saft
Konservesglas
Glas til fødevarer, gerne med låg
Glasskår fra de nævnte ting

Keramik (dagrenovation)
Porcelæn (dagrenovation)
Krystalglas (dagrenovation – forsvarligt 
indpakket)
Vinduesglas (dagrenovation el. stor-
skrald – forsvarligt indpakket)
El-pærer (se dagrenovation og farligt 
affald)
Lysstofrør (farligt affald)
Medicinglas (dagrenovation)

Glas   Bliver til nyt glas

JA TAK

NEJ TAK

Skal afleveres i beholderne til pap, som står i:

Bendzgården: ved indgangen til O.V. Kjettinges Allé 6

Skelgården: ved O.V. Kjettinges Allé 8

Skal afleveres i glascontaineren, som står på hjørnet af Junggreensvej og
Peter Bangs Vej, lige over for Kina Grillen.



Plastflasker fra drikkevarer
Plastemballage fra milde
rengøringsmidler
Plastemballage fra
hygiejneprodukter

Plastdunke fra maling, kemikalier og 
skrappe rengøringsmidler
(et faresymbol er ofte tegn på, at pro-
duktet skal kasseres som farligt affald)
Plastposer og anden blød plast (dag-
renovation)

Hård plast   Bliver til nye plastprodukter

JA TAK

NEJ TAK

Metal   Bliver til nye produkter af metal

Dåser fra drikkevarer
Dåser fra madvarer
Køkkengrej af metal
Små ting af metal
Foliebakker 

Husk at skylle emballagen

Spraydåser og trykflasker af metal 
(farligt affald)
Metalemballage mærket med faresym-
bol (farligt affald)
Metal der indeholder elektronik (elek-
tronik)

JA TAK

NEJ TAK

Skal afleveres i beholderne til plast, der kan kendes på det hvide låg.
Beholderne står i: 

Bendzgården: ved indgangen til O.V. Kjettinges Allé 6

Skelgården: ved O.V. Kjettinges Allé 8

Skal afleveres i beholderen til metal, der kan kendes på det sorte låg.
Beholderne står i:

Bendzgården: ved indgangen til O.V. Kjettinges Allé 6

Skelgården: ved O.V. Kjettinges Allé 8



Møbler, lampeskærme m.v.
Madrasser
Gulvtæpper, max 1 meter
Plastrør uden pvc, max 1 meter
Brædder uden imprægnering, max 
1 meter
Cykler påsat mærkat ”Fjernes af 
R98”
Vinduesglas, forsvarligt emballeret
Byggeaffald (Fra marts 2007 kun 
fra ”gør-det-selv-arbejde”*

* Dog ikke brokker af mursten, tag-
sten, beton og lignende, sanitetsudstyr, 
tagplader, jord/sten/grus som skal 
afleveres på en genbrugsplads.

Elektronik
Aviser (papir)
Husholdningsglas og flasker (glas)
Maling og andet farligt affald (farligt 
affald)
Pap og karton
Pvc
Imprægneret træ
Byggeaffald fra arbejde udført med 
bistand fra en professionel håndværker 
(genbrugsplads – evt. kan håndværke-
ren selv bortskaffe affaldet)

Storskrald   Det meste bliver til elektricitet og varme

JA TAK

NEJ TAK

Elektronik og hårde hvidevarer
Elektronikken genanvendes i nye produkter

Computere
Radio og tv
Mobiltelefoner
Elektriske plæneklippere
Eltandbørster
Elektrisk legetøj
Hårde hvidevarer 

Akkumulatorer (farligt affald)
Solarierør (farligt affald)
Neonrør (farligt affald)
Batterier (farligt affald – eller
batteribeholdere)
Madrester i køle- og fryseskabe
(dagrenovation)

JA TAK

NEJ TAK

Foreningen bestiller afhentning af elektronik en gang i kvartalet til begge
ejendomme. Opslag om tidspunkt gives i god tid.

Du skal beholde genstandene i din lejlighed/eget kælder- eller loftrum til 
den angivne dato. Kontakt evt. viceværten for opmagasinering til næste 
afhentning. Eller du kan aflevere affaldet på en af de nærmeste genbrugs-
pladser.

Foreningen bestiller afhentning af 
storskrald en gang i kvartalet til
begge ejendomme. Opslag om 
tidspunkt gives i god tid.

Du skal beholde dit storskrald i 
din lejlighed/eget kælder- eller 
loftrum til den angivne dato.
Kontakt evt. viceværten for
opmagasinering til næste afhent-
ning. 

Eller du kan aflevere storskraldet 
på en af de nærmeste genbrugs-
pladser. 



Tagrender og nedløbsrør
Elektrikerrør
Tagplader
Gummistøvler og regntøj
Persienner
Badedyr
Gulvbelægning af vinyl

Plastflasker og –dunke (hård plast)
Plast der ikke er mærket pvc
(hård plast eller dagrenovation)

PVC   Kan genbruges eller omdannes til salt og olie

JA TAK

NEJ TAK

Farligt affald   Bliver destrueret under kontrollerede forhold

Kemikalier og gift
Lavenergipærer
Lysstofrør
Maling
Batterier – alle slags og størrelser
Akkumulatorer
Spraydåser

Elektronik 
Alm. el-pærer (dagrenovation)
Hårde hvidevarer
Pvc

JA TAK

NEJ TAK

Batterier afleveres i batteribeholderen, der står i Bendzgården ved ind-
gangen til O.V. Kjettinges Alle 6. Øvrigt farligt affald skal afleveres på en 
genbrugsplads, eller til Miljøbilen, som holder på:

Junggreensvej ved Peter Bangs Vej den 4. torsdag i måneden
kl. 18.00 – 18.45

Gustav Johannsens Vej ved Junggreensvej den 4. tirsdag i måneden
kl. 18.30 – 18.50. 

Skal afleveres på en genbrugsplads.



Træ behandlet med træbeskyttel-
sesmiddel
Gyngestativer
Sandkasser
Plankeværker
Træ fra vådrum

Træ uden imprægnering

Imprægneret træ   Deponeres indtil videre

JA TAK

NEJ TAK

Skal afleveres på en genbrugsplads.

Genbrugspladser

De tre nærmeste genbrugspladser er; Vasbygade Genbrugsstation - Kulbanevej 
Genbrugsstation - Hvidovre Genbrugsplads.

Kulbanevej Genbrugsstation
Kulbanevej  4, Valby
Åbent: Hverdage 10 – 18, lørdag, søndag og helligdage 10 – 17

Vasbygade Genbrugsstation
Vasbygade 26, København SV
Åbent: Hverdage 13 – 18, lørdag, søndag og helligdage 10 – 17

Hvidovre Genbrugsplads
Avedøreholmen 97, Hvidovre 
I perioden 1. april – 30. september:
Åbent: Hverdage 10 – 20, Lør-, søn-, og helligdage 10 - 18

I perioden 1. oktober til 31. marts:
Åbent: Alle dage kl. 10 – 18

1. maj og Grundlovsdag er genbrugspladserne åbne som på helligdage.
Alle genbrugspladser holder lukket 24., 25., 26., og 31. december samt den
1. januar.

På I/S Amagerforbrændingens hjemmeside www.amfor.dk/genbrug findes en sam-
let liste over genbrugspladser i oplandet. Her kan du også se genbrugspladsernes 
åbningstider og en vejledning om sortering af affald



Øvrige informationer
Har du spørgsmål om håndtering af affald, er du velkommen til at kontakte
viceværten Steen på telefon: 3871 3801 eller på e-mail:
ejendom@bendzogskelgaarden.dk

Grønt affald fra altaner, visne blomster, planter, grene o.lign. skal afleveres i den 
grønne beholder til haveaffald, som står på O.V. Kjettings Allé 8.
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Frederiksberg Kommune
Affaldskontoret
Plan- og Miljøafdelingen
Teknisk Direktorat
Rådhuset
2000 Frederiksberg

Telefon: 3821 4900
Fax: 3821 4525
E-mail: affald@frederiksberg.dk
Hjemmeside: www.frederiksberg.dk/affald

Åbningstider
Mandag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-13.00


