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AFFALD

Dit affald er værd 
at samle på



RESTAFFALD
BIOAFFALD

VILLAER (ZONE 1)
Restaffald: Læg dit restaffald i en almindelig affaldspose og smid den i 
beholderen med gråt eller rødt låg. Vi tømmer beholderen hver 14. dag. Har du 
lejlighedsvis ekstra restaffald, kan du købe ekstrasække på genbrugspladsen for 
25,- kr./stk.

Bioaffald: Læg dit bioaffald i den grønne biopose, som du får udleveret. Slå 
knude på posen og læg den i beholderen med grønt låg. Vi tømmer beholderen 
hver 14. dag.

Ugetømning af bioaffald om sommeren: I juni, juli og august kan du 
tilmelde dig ugetømning på www.halsnaesforsyning.dk.

ETAGEBOLIGER
Restaffald: Læg dit restaffald i en almindelig affaldspose og smid den i 
containeren til restaffald.

Bioaffald: Læg dit bioaffald i den grønne biopose, som du får udleveret.  
Slå knude på posen og læg den i containeren til bioaffald. 

SOMMERHUS- OG LANDOMRÅDER (ZONE 2)
Restaffald:
Sommer: Vi henter restaffald hos alle hver 14. dag fra 1. april til 30. september. 

Ugetømning om sommeren: I juni, juli og august kan du tilmelde dig  
ugetømning på www.halsnaesforsyning.dk.

Vinter – helårsboliger: Vi henter dit affald hver 14. dag.

Vinter – fritidsboliger: Fritidsboliger får ikke hentet affald i vinterhalvåret. 
Ønsker du også at få hentet affald om vinteren, skal du tilmelde dig 
vintertømning på www.halsnaesforsyning.dk. 

Hele året – bestil enkelte tømninger
For 125,- kr. kan du bestille enkelte tømninger  
(vi tømmer senest fem arbejdsdage efter bestilling).

Bioaffald: Læg dit bioaffald i beholderen til restaffald. Du kan også selv 
kompostere dit vegetabilske bioaffald. Læs mere under ”Haveaffald”.

RESTAFFALD:

Ja tak til:

 - Kartoner til mælk eller juice
 - Pizzabakker
 - Snavset emballage
 - Bleer
 - Sod og aske (emballeret)
 - Opfej (emballeret)
 - Skarpe genstande (indpakket forsvarligt)
 - Husdyrgødning og bunddække (emballeret)

BIOAFFALD:

Ja tak til:

 - Frugt
 - Grønsager
 - Kød
 - Æggeskaller
 - Skaldyr
 - Brugt køkkenrulle
 - Brugte kaffefiltre
 - Brugte teposer

Nej tak til:

-  Haveaffald  
(afleveres på genbrugspladsen)

Husk at lægge bioaffald i en grøn 
biopose og bind knude på. 

Mangler du poser, så bind en pose på 
håndtaget af din beholder. Så lægger 
skraldemanden nye poser til dig. Du kan 
også hente poser på genbrugspladsen. 



VILLAER (ZONE 1)

Papiraffald:
Læg dit rene og tørre papiraffald i beholderen til papir. Vi tømmer beholderen hver 
10. uge. Du kan også aflevere dit papiraffald sammen med storskrald, hvis du har 
bundtet det og bundet det med snor.

ETAGEBOLIGER

Papiraffald:
Alle etageejendomme har en container til genanvendeligt papir.  
Her kan du aflevere dit rene og tørre papiraffald.

SOMMERHUS- OG LANDOMRÅDER (ZONE 2)

Papiraffald:
Du kan aflevere dit rene og tørre papiraffald på genbrugspladsen eller på en af de 
over 80 miljø-øer, som er opstillet i kommunen.

PAPIRAFFALD:

Ja tak til:

 - Aviser
 - Reklamer
 - Magasiner og ugeblade
 - Tegneserier
 - Printerpapir
 - Kuverter og breve

 Husk, at papiraffald skal være rent og tørt, når du afleverer  
 det til genbrug. Der må gerne være clips i.

Nej tak til:

 - Mælke- og juicekartoner 
 - Pizzabakker
 - Gavepapir 
 -  Havregryns- og melposer 

 
Det skal i beholderen til restaffald.

 - Pap
 - Karton 

Miljø-øer: Der findes over 80 miljø-øer i kommunen,  
hvor du kan aflevere dit papir til genbrug. Find dem 
på www.halsnaesforsyning.dk.

Genbrugspladsen: På genbrugspladserne i Hundested og 
Frederiksværk kan du også aflevere dit papir til genbrug.

Ressourcestationen i Ølsted: Her er en container til papir.

PAPIR



Glas:
Du har følgende muligheder for at aflevere brugt glas til genbrug:

Storskrald: Du kan aflevere glas i klare plastiksække to gange årligt. 

Miljø-øer: Der er opstillet over 80 miljø-øer i kommunen,  
hvor du kan aflevere glas.

Genbrugspladsen: På genbrugspladserne i Frederiksværk og 
 Hundested kan du aflevere dit glas.

Metal:
Du har følgende muligheder for at aflevere 
metal til genbrug:

Storskrald: Du kan aflevere stort og småt 
metal. Småt metal skal i klare plastiksække. 

Genbrugspladsen: På genbrugspladserne 
i Frederiksværk og Hundested kan du aflevere 
dit metalaffald – både stort og småt.

Metal-beholdere ved stranden: Ved vores 
”Blå Flag” strande i Liseleje og ved Gråstensvej 
samt ved Trekanten på Hundested Havn.

Ressourcestationen i Ølsted: På p-pladsen 
ved Netto finder du en container til metalemballage.

VILLAER (ZONE 1)

ETAGEBOLIGER

SOMMERHUS- OG LANDOMRÅDER (ZONE 2)

GLAS:

Ja tak til:

-  - Glasflasker 
 - Konservesglas 
 - Syltetøjsglas 
 - Drikkeglas (ikke krystal)

 Husk, at glasemballage skal være tømt for indhold. Der må gerne være metallåg på.
 

 Nej tak til:
 - Porcelæn
 - Keramik
 - Stentøj
 - Ildfaste glas og fade 

 Disse ting skal afleveres på genbrugspladsen i containeren til sanitet og mørtel. 

METAL: 

Ja tak til:

 - Konservesdåser 
 - Øl- og sodavandsdåser 
 - Metallåg og kapsler 
 - Foliebakker 
 - Kaffekapsler

 Husk at tømme metalemballage for indhold. 

Nej tak til:

 - Chips-, kaffe- og frostposer (det skal i beholderen til restaffald) 
 - Spraydåser (afleveres på genbrugspladsen)

 Stort metalaffald skal afleveres på genbrugspladsen.

GLAS
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PLAST
PAP

VILLAER (ZONE 1)

ETAGEBOLIGER

SOMMERHUS- OG LANDOMRÅDER (ZONE 2)

Plast:
Plastemballage kan afleveres til genbrug flere steder. Man skelner mellem blød og hård plast.

Storskrald: Du kan aflevere hård plastemballage til storskrald to gange årligt. Du skal 
lægge det i klare plastiksække.

Genbrugspladsen: På genbrugspladserne i Frederiksværk og Hundested kan du 
aflevere både hård og blød plastemballage.

Ressourcestationen i Ølsted: På p-pladsen ved Netto finder du en container, som du må 
lægge både blød og hård plast i.

Pap:
Du har flere muligheder for at komme af med dit papaffald, så det kan 

blive genbrugt:

Storskrald: Du kan aflevere pap til storskrald to gange årligt. 
Husk, at det skal være klappet sammen og bundtet med 

natursnor.

Genbrugspladsen: På genbrugspladserne i Frederiksværk 
og Hundested kan du aflevere dit brugte pap.

Ressourcestationen i Ølsted: På Ressourcestationen på 
p-pladsen ved Netto finder du en container til pap. Husk at 

klappe det sammen.

PLAST:

Ja tak til:

 - Dunke, bøtter og baljer  
 - Plastflasker 
 - Plastemballage fra fx vaskemiddel eller shampoo

 Plastikposer skal i containeren til blød plast. 
 Husk, at plastemballage skal være tømt for indhold.

Nej tak til:
 - Plast med rester af madvarer (det skal i beholderen til restaffald) 
 -  Plastemballage fra gift og kemikalier (helt tomme emballager skal til restaffald eller  

brændbart affald. Emballage med rester skal afleveres i miljøhuset på genbrugspladsen.)

 
 
PAP: 

Ja tak til:

 - Papkasser 
 - Papemballage fra fx tandpasta og cornflakes 
 - Bølgepap 
 - Æggebakker 
 - Paprør

Nej tak til:
 - Pizzabakker
 -  Mælke- og juicekartoner  

Det skal i beholderen til restaffald, da det ikke kan genbruges som pap.



BATTERIER
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VILLAER (ZONE 1)

Batterier:
Læg batterier i en gennemsigtig plastikpose og placer posen på låget af 
en af dine affaldsbeholdere.

Småt elektronik:
Læg småt elektronisk affald i en plastikpose på max 8 liter og placer 
posen på låget af en af dine affaldsbeholdere.

Skraldemanden tager poserne med, når han tømmer beholderne.

ETAGEBOLIGER

Batterier:
Aflever batterier i en af de beholdere til batterier, som er placeret i 
nærheden af jeres containere til rest- og bioaffald.

Småt elektronik:
Aflever småt elektronisk affald i beholderen til elektronik, som er 
placeret i nærheden af jeres containere til rest- og bioaffald.

SOMMERHUS- OG LANDOMRÅDER  
(ZONE 2)

Batterier: 
Læg batterier i en gennemsigtig plastikpose og placer 
posen på låget af din affaldsbeholder.

Småt elektronik: 
Læg småt elektronisk affald i en plastikpose på max 8 liter 
og placer posen på låget af din affaldsbeholder.

Skraldemanden tager poserne med, når han 
tømmer beholderen.

BATTERIER:

Ja tak til:
- Bærbare batterier fra fx legetøj, mobiler, lommelygter m.m.

Nej tak til:
 - Industribatterier og bilbatterier (de skal afleveres på genbrugspladsen)

  
 Du kan også aflevere batterier på Ressourcestationen i Ølsted samt på genbrugspladsen.

 
 
SMÅT ELEKTRONIK: 

Ja tak til:

 - Mobiler 
 - iPods 
 - Elektronisk legetøj 
 - Gameboys  
 - Elektriske tandbørster

Nej tak til:

 -  Lyskilder som fx: sparepærer, lysstofrør, LED-pærer 
Lyskilder kan afleveres på Ressourcestationen i Ølsted samt på genbrugspladsen.

 -   Stort elektronik som fx: hårde hvidevarer, computere og skærme 
Stort elektronik kan afleveres til storskrald samt på genbrugspladsen.



STO
RSKRALD

VILLAER (ZONE 1) 

ETAGEBOLIGER

SOMMERHUS- OG LANDOMRÅDER (ZONE 2)

STORSKRALD:

Ja tak til:

 - Aviser og ugeblade (bundtet)
 - Pap (sammenklappet og bundtet)
 - Glasflasker og glasemballage (i klare plastiksække)
 - Konservesdåser og metalemballage (i klare plastiksække)
 - Jern og metal
 - Hårde hvidevarer
 - Stort brændbart, fx møbler og tæpper
 - Småt brændbart (i klare plastiksække)
 - Elektronikaffald
 - Græsslåmaskine (helt tømt for olie/benzin)

Nej tak til:

 - Murnagelfaste enheder, fx rør, brændeovne m.m.
 - Byggeaffald
 - Auto- og knallertdele
 - Beton, fx parasolfod
 - Haveaffald
 - Farligt affald

Stil storskraldet frem til vejen
Vi afhenter dit storskrald i løbet af ugen. Stil affaldet frem 
på fortovet/til vejen før klokken 6 mandag morgen i den uge, 
hvor vi henter affaldet.

Vi henter storskrald to gange årligt
Alle helårs- og sommerhuse kan få hentet storskrald to gange årligt, forår og efterår.

Forår
De tre uger lige efter påske.

Efterår 
Uge 42, 43 og 44.

Bestil afhentning af storskrald
På www.halsnaesforsyning.dk kan du bestille afhentning af storskrald. 



H
AVEAFFALD

HAVEAFFALD:

Ja tak til:

 - Blade
 - Blomster
 - Grene
 - Græs
 - Kvas og kviste
 - Ukrudt (uden jord)  
 - Trærødder og stød (skal lægges i et nærmere afgrænset område af pladsen til haveaffald.)  
 
 Hvis du transporterer dit haveaffald i en sæk, skal det være en klar plastiksæk. 
 Tøm sækken og tag den med hjem igen. Du må ikke smide plastik ned til haveaffaldet.
 

Nej tak til:

 - Jord og sten (det skal afleveres i en separat container til jord og sten.)

Gratis kompost og flis
Du kan hente gratis kompost og flis på genbrugspladsen.

Haveaffald må ikke afbrændes
Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at afbrænde dit haveaffald.

VILLAER (ZONE 1)

Genbrugspladsen: 
Du kan aflevere dit haveaffald på genbrugspladserne i Frederiksværk 
og Hundested.

Hjemmekompostering:
Du kan omdanne dit haveaffald til værdifuld gødning ved at kompostere det. 
I de fleste byggemarkeder kan du købe en godkendt og rottesikret 
kompost beholder.

ETAGEBOLIGER

Genbrugspladsen:
Du kan aflevere dit haveaffald på genbrugspladserne i Frederiksværk 
og Hundested.

SOMMERHUS- OG LANDOMRÅDER (ZONE 2)

Genbrugspladsen: 
Du kan aflevere dit haveaffald på genbrugspladserne i Frederiksværk 
og Hundested.

Hjemmekompostering:
Hos Halsnæs Forsyning kan du låne en godkendt og rottesikret 
kompostbeholder. I beholderen kan du også kompostere dit grønne 
køkkenaffald. Bestil en kompost beholder ved at skrive til  
forsyning@halsnaesforsyning.dk.



GENBRUGSHUSET ”FORSYNINGEN” 

Når det er for godt til at smide ud
På genbrugspladsen i Frederiksværk finder du vores genbrugshus, ”Forsyningen”. 
Her kan du købe effekter, som andre besøgende ønsker at give videre.

Et genbrugshus med mening
I ”Forsyningen” giver vi dine gamle ting nyt liv. Og vores medarbejdere på genbrugs-
pladsen giver mennesker, som har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarke-
det, en chance for at være med til at gøre en forskel. 

Indtægterne fra salget af effekter kommer alle i Halsnæs Kommune til gode.  
Lige som de indtægter, vi har ved at sælge alt det andet affald – fx metal og papir – 
som du afleverer til genbrug.

Åbningstider:
Alle dage: kl. 10:00 - 16:00
Lukket tirsdag

Aflevering af effekter:
Har du ting, som du mener, at andre kan få glæde af, 
kan du aflevere dem i ”Slusen” ved indkørslen til genbrugspladsen.

FO
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BYGGEAFFALD

Der er i tidens løb brugt 
mange miljøskadelige stoffer 
i vores byggematerialer. Når du bygger om eller river ned, skal 
du sortere byggeaffaldet i fx mursten, beton, gipsplader, metal, 
malet træ eller træ til genanvendelse samt farligt affald, så alle 
typer affald kan blive behandlet korrekt efterfølgende.

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen
Er dit byggeprojekt over 10 m2, eller har du mere end 1 ton  
byggeaffald, skal du anmelde projektet senest 14 dage, før du 
går i gang.

Vær særligt opmærksom på farligt affald
Nogle stoffer så som asbest, PCB, bly og andre tungmetaller i 
høje koncentrationer kan gøre byggeaffald så skadeligt, at det 
skal anmeldes særskilt til kommunen:

Asbest
Hvis du udskifter tage eller andre bygningsdele med asbest 
(fx gamle rør med isolering), skal du anmelde det særskilt til 
kommunen senest 14 dage, før du går i gang med at bygge om. 

PCB
Er huset – eller dele af huset – opført mellem 1950 
og 1970, skal bygningen først screenes for PCB, før 
du går i gang med ombygningen. 

Hvis der er risiko for, at bygningsdelene indeholder 
PCB, skal dit byggeprojekt efterfølgende undersøges 
nærmere, før du kan gå i gang. 

Så sørger kommunen for, at dit affald bliver henvist til 
et anlæg, som kan behandle det korrekt.

Mindre mængder byggeaffald: genbrugspladsen
Har du mindre mængder byggeaffald, kan du aflevere det 
på genbrugspladserne i Frederiksværk 
og Hundested.

Spørgsmål
Kontakt Halsnæs Kommune 
afdeling Natur og Miljø på 
47 78 40 00.

Anmeldelse af byggeaffald og screening for 
PCB: gå ind på www.bygningsaffald.dk

Ja tak til:

 - Brugte møbler og indbo
 - Køkkentøj
 - Billeder 
 - Legetøj
 - Smykker
 - Bøger, plader, CD’er, VHS-bånd, DVD´er
 - Mindre køkkenmaskiner
 - Cykler

Nej tak til:

 - Hårde hvidevarer
 - TV med billedrør
 - Elektronik, som ikke virker

BYG
G

EAFFALD



Miljø-øer
Der findes over 80 miljø-øer rundt omkring i kommunen.  
Her kan du aflevere dit papir og glas til genbrug. Find din  
nærmeste miljø-ø på www.halsnaesforsyning.dk.
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GENBRUGSPLADSER, RESSOURCESTATION 
OG MILJØ-ØER 

Genbrugspladserne
På genbrugspladserne i Frederiksværk og Hundested kan du aflevere alle 
slags affald til genbrug. Husk, at du kun må bruge klare plastiksække,  
hvis du har behov for at pakke affaldet ind.

PAP BRÆNDBART PAPIR

GLAS ELEKTRONIK

FORSYNINGEN

FARLIGT
AFFALD

ELEKTRONIK
METAL

PLAST OG GUMMI

BYGGE INDBO

HAVE

Frederiksværk 
Genbrugsplads
Havnesvinget 10
3300 Frederiksværk
Telefon 20 15 36 17

Åbningstider:
Mandag - fredag:  
kl. 8.00 - 18.00 

Lørdag og søndag:  
kl. 8.00 - 17.00

Lukket: den 24., 25., 26. 
og 31. december samt  
1. januar.

Ressourcestationen  
i Ølsted
Bavnager 236 (ved Netto)
3310 Ølsted

Åbningstider:
Altid åben

Papir Metal

Lyskilder Småt 
elektronik

Batterier

PlastPap

Hundested 
Genbrugsplads
Håndværkervej 16
3390 Hundested
Telefon 20 15 38 51

Åbningstider:
Alle dage: kl. 9.00 - 17.00 
Lukket: den 24., 25., 26. 
og 31. december samt  
1. januar.

Her kan du aflevere: 

Glas

ELEKTRONIK

FARLIGT AFFALD

METAL

BRÆNDBART

PAPIR

HAVEAFFALD

PAP

BYGGEMATERIALER PLAST & GUMMI

INDBO

GLAS

ELEKTRONIK

METAL

PLAST OG GUMMI

PAPIR BRÆNDBARTPAP

GLAS

BYGGE

INDBO

ELEKTRONIK

FARLIGT
AFFALD

BYTTE

HAVE



Gjethusparken 3, 1. sal
3300 Frederiksværk

Telefon: 4776 0700
forsyning@halsnaesforsyning.dk

ÅBNINGSTIDER ADMINISTRATION
Mandag til torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag efter aftale K
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