
Affaldssortering i GF Østre Kvarter 
 

 
 

Generelt om affaldssortering 
Læg aldrig mere affald i containerne, end at låget kan lukkes. Vestforbrænding tømmer ikke overfyldte containere. 

Herudover kan det tiltrække rotter, skader og andre skadedyr. I tilfælde af overfyldte containere, kan man enten: 

- Benytte tilsvarende container i et af de andre affaldsskure. Det er ofte ikke de samme containere, der er fyldte 

- Samle overskydende affald i klare sække ved siden af (dette gælder dog ikke mad- og restaffald) 

- Aflevere sit affald på kommunens genbrugspladser 

Bemærk desuden at det ikke er tilladt at henstille øvrigt affald i skurene. 

 

Nedenfor tips til sortering. Se desuden kommunens vejledning her: 

- https://www.furesoe.dk/media/5636/sorteringsguide-for-husholdningsaffald.pdf 

 

Restaffald og madaffald 

- Skal afleveres i lukkede poser (madaffald i grønne poser) 

 

Pap 

- Skal foldes, så det fylder mindst muligt i containeren 

- Må ikke være snasket (eksempelvis skal pizzabakker i rest-affaldscontaineren) 

 

Papir 

- Brunt papir og aviser skal i papiraffald, ikke pap 

- Glittet papir, som fx gavepapir og reklamer, må ikke komme i papiraffald, men skal i stedet i restaffald 

- Skal være rent, derfor ikke til papir der har været brugt til opbevaring af mad 

 

Plastik 

- Både til blødt og hårdt plastik 

- Kan eventuelt afleveres i lukkede poser 

- Skal ikke skylles/rengøres 

 

Storskrald 

- Benyt ikke containerne til storskrald. 

 

Afhentning af storskrald bestilles individuelt, på samme måde som for øvrige ejerboliger i kommunen. Du kan læse 

mere på www.furesoe.dk/storskrald, herunder hvordan det skal sorteres, og hvordan du bestiller. Her er desuden link 

til bestilling af afhentning af storskrald.  

 

Grundejerforeningen har ikke et fælles opsamlingssted for storskrald. I stedet kan man eksempelvis benytte egen 

garage til kortvarig opbevaring. Der henstilles til at carporten ikke benyttes til længerevarende opbevaring af affald 

mv. jvnf lokalplan for området. 

 

https://www.furesoe.dk/media/5636/sorteringsguide-for-husholdningsaffald.pdf


Farligt affald, haveaffald, elektronikaffald mv 

Grundejerforeningen har ikke containere til dette. Bortskaffelse af disse typer affald skal den enkelte grundejer sikre 

sker via kommunens genbrugsstationer 

 

Miljøspots 
Vestforbrænding opererer med betegnelsen ”miljøspot” for vores fire affaldsskure. Hvert miljøspot har desuden en 

adresse, hvilket som regel er en rigtig adresse i nærheden. Desværre afspejler den reelle beliggenhed af miljøspottet 

ikke altid, den adresse der er benyttet til identificering af miljøspottet hos Vestforbrænding. Når man benytter 

Vestforbrændings selvbetjeningsportal, skal man altid benytte den tilknyttede adresse for miljøspottet (og altså ikke 

den reelle adresse) + betegnelsen ”miljøspot” (se eksempel senere). 

 

Vores fire affaldsskure (miljøspots) og deres tilknyttede adresser kan ses af nedenstående skitse. 

 
 

Tømmedage 
Information vedr. kommende tømmedage for de forskellige affaldstyper, kan du finde på Vestforbrændings 

selvbetjeningsportal: 

Selvbetjeningsportal - Tømmedage, indmelding af manglende tømning, bestilling af grønne poser mv 

 

Her vælges først Furesø kommune, dernæst vej og husnummer. Når husnummeret er indtastet, kan du vælge mellem 

selve husnummeret eller ”husnummer (Miljøspot)”. Her vælges sidstnævnte. Nedenfor ses Østre Alle 25 som eksempel. 

https://selvbetjening.vestfor.dk/


 
 

Klik til sidst på ”Søg”. Herefter vises tømmedage for de forskellige affaldstyper på det pågældende miljøspot.  

 
 

Bestilling af grønne madposer 
Affaldsposer til madaffald udleveres gratis af kommunen. Der er opsat en hylde i hvert affaldsskur, med tag-selv lager 

for de grønne poser. Når poserne er ved at være opbrugt, bestiller man blot flere hos Vestforbrænding. Bestil gerne i 

god tid, da der kan være et par ugers leveringstid. 

 

For bestilling af grønne madposer til et miljøspot, følges vejledningen i afsnittet ovenfor på Vestforbrændings 

selvbetjeningsportal: 

Selvbetjeningsportal - Tømmedage, indmelding af manglende tømning, bestilling af grønne poser mv 

 

Hvis man klikker på plus-tegnet til højre på linjen ’Madposer’, kan man her bestille grønne madposer til det 

pågældende miljøspot. Vælg posestørrelse 20 liter (små madposer) og udfyld bestillingsblanketten. 

 
 

https://selvbetjening.vestfor.dk/


Manglende tømning 
Hvis du opdager at en eller flere containere ikke er blevet tømt jvnf tømningsplanen hos Vestforbrænding, kan det 

indmeldes enten via deres selvbetjeningsportal eller til deres kundeservice (tlf 7025 7060): 

Selvbetjeningsportal - Tømmedage, indmelding af manglende tømning, bestilling af grønne poser mv 

 

Indtast tilknyttet adresse for miljøspottet, hvor containeren er placeret, jvnf vejledning i afsnit om tømmedage. Klik 

herefter på plus-tegnet til højre på linjen for den pågældende affaldstype, og udfyld afvigelses-blanketten. 

 
 

Man skal selvfølgeligt kun indmelde manglende tømning, hvis man er sikker på, at containeren ikke er blevet tømt, og 

at det ikke blot skyldes en overfyldt container pga en periode med ekstraordinært meget affald. 

 

Venligst informer bestyrelsen på mail bestyrelsen@oestrekvarter.dk, I tilfælde af du indberetter manglende tømning, 

så vi får et samlet billede af, hvor ofte det sker. 

 

FAQ: 
- Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl mht. affaldssortering eller jeg nægter at sortere? 

o I tvivlstilfælde skal man benytte beholderen til restaffald, så man ikke risikerer at ødelægge de andre 

affaldstyper. Se desuden vejledningen fra kommunen 

o Bestyrelsen opfordrer alle til at sortere, både af miljøhensyn, men også grundet at foreningens 

udgifter til renovation afhænger af mængden af rest- og madaffald. Det bliver derfor billiger for 

foreningen, jo bedre vi er til at sortere 

- Hvad gør jeg, hvis der er problemer med en affaldscontainer fx hul i bunden, et defekt hjul el.lign.? 

o Du indmelder dette via kommunens app ‘Furesø Borgertip’. App’en kan hentes på: 

https://www.furesoe.dk/borger/veje-og-trafik/anmeld-huller-i-vejen  

- Hvor kan jeg læse mere? 

o https://www.furesoe.dk/media/5636/sorteringsguide-for-husholdningsaffald.pdf 

o https://www.furesoe.dk/media/8899/indendoerssortering.pdf 

 

I tilfælde af yderligere spørgsmål, som ikke er besvaret i dette dokument, kan du kontakte bestyrelsen på mail 

bestyrelsen@oestrekvarter.dk.  

 

VH Bestyrelsen, GF Østre Kvarter 
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