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Byd velkommen til 
Madam Skrald 
— din nye genbrugsbeholder

Herlev Kommune indfører en ny måde at sortere 

affald på. Du er en af de 100 husstande, der har 

meldt sig som ambassadører for ordningen i 

forsøgsperioden. Forsøgsperioden strækker sig fra 

juni 2011 til april 2012. Herefter får alle borgere 

med hus og have deres egen Madam Skrald 

genbrugsbeholder. Madam Skrald er et supple

ment til din almindelige affalds beholder, og du 

skal bruge beholderen til det plast, papir, metal og 

glas, som du ellers ville have kørt på Genbrugs

stationen, sat ud til storskrald  eller smidt i din 

almindelige affaldsbeholder. 

Tak fordi du vil være med. 
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Ambassadør  hvad så? 

Som ambassadør får du som en af de første en 

Madam Skrald genbrugsbeholder som supplement 

til de affaldsbeholdere, du allerede har. Her skal du 

samle plast, papir, metal og glas  det er nemlig 

affald, der kan genbruges. Madam Skrald leveres 

på din adresse i løbet af uge 36, og du kan straks 

tage den i brug. Indenfor den første måned efter 

levering får du besøg af en medarbejder fra Herlev 

Kommune, der kan besvare spørgsmål om 

affaldssortering. Som ambassadør for ordningen er 

du blandt de første til at afprøve Madam Skrald, 

og dine erfaringer med beholderen er vigtige for 

os. Du vil derfor blive kontaktet med henblik på 

evaluering af ordningen og kan blive spurgt om at 

give et interview til dagspressen. 
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Nye genbrugsvaner 
– plast, papir, metal og glas 
Madam Skrald rummer fire slags affald: glas, 

papir, metal og plast. Affaldet lægges direkte i 

beholderen. Låg og hætter fra dunke, flasker, 

bøtter og lignende skal skrues af og indholdet 

tømmes, inden det lægges i. Du skal ikke putte 

beholdere i Madam Skrald, der har været brugt til 

farligt indhold såsom kemikalier. Og som huske

regel skal det, der kræver sæbe for at blive rent, 

lægges i din almindelige affaldsbeholder.

Det undersøger vi i forsøgsperioden

Forsøgsperioden handler om at udvikle hele 

processen lige fra indsamling til gen anvendelse for 

alle genbrugsmaterialerne. Under forsøgsperioden 

indsamler vi al slags plast, papir, metal og glas, 

også selv om blød plast i dag ikke genbruges. Det 

gør vi for at undersøge mulig hederne for også at 

genbruge den bløde plast i stedet for at lade det 

gå til forbrænding, som det er tilfældet i dag. Hvis 

det ikke er muligt at finde en genbrugsløsning for 

den bløde plast, vil det blive sorteret fra og sendt 

til Vestforbrænding. 

Jeres deltagelse og erfaringer er derfor værdifulde 

for at skabe de bedst mulige løsninger på sigt.



9

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvad du kan putte i Madam 

Skrald, hvornår den tømmes næste gang, eller 

har du erfaringer, som andre kan nyde godt af, 

så skriv et indlæg på madamskrald.dk, hvor du 

også finder sorte rings guiden og fakta om affald 

og genbrug. Du kan også skrive til os på 

madamskrald@herlev.dk. Fredag den 16. septem

ber kommer renovationsbilen første gang og 

tømmer Madam Skrald. Herefter tømmes den en 

gang om måneden. Husk at køre din Madam 

Skrald ud på fortovet til renovationsbilen senest 

Renovationsbilen som tømmer Madam Skrald i fire, 

separate kamre, så affaldet ikke blandes sammen

kl. 7 om morgenen på afhentningsdagen. Når din 

Madam Skrald står på fortovet, skal mærket med 

teksten ”Ved tømning: vend denne side ud mod 

vejen” vende ud imod vejen.

Hvis du gerne vil modtage en påmindelse dagen 

før din Madam Skrald skal sættes ud, kan du 

tilmelde dig vores smsservice på 

herlev.netdialog.geohosting.dk/citizen/. Du kan 

læse mere om smsservicen på madamskrald.dk.
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Hvorfor 
genbruge?

Myter om 
genbrug

Vi skal genbruge mere, fordi affald indeholder for 

mange gode ressourcer, der ellers forbrændes. I 

dag genbrug es kun ca. 17% af dit affald fra 

husstanden  og det har hverken kommunerne, 

skatteyderne eller miljøet råd til på sigt. Vi kan 

genbruge næsten 50% af affald et, men 

det kræver, at vi alle bliver bedre til at sortere. 

Genbrugsglas kan laves til glasuld og flasker. 

Øldåser kan bruges til cykelstativer og nye 

stegepander. Plastikflasker kan gemme på dit 

næste havemøbel eller din nye fleecetrøje. Og af 

genbrugspapir kan du få en æggebakke, eller 

måske en pjece som denne.

“Nu har jeg møjsommeligt sorteret alt mit skrald 

– men når I henter det, ryger det hele vel i den 

samme bil og bliver sendt til forbrænding?”

Nej, din sortering er selvfølgelig ikke forgæves. 

Bilen der tømmer din Madam Skraldbeholder er 

inddelt i fire rum, så indholdet fra beholderen 

forbliver opdelt, når det afhentes. I forsøgs

ordningen gennemgås både plast, papir, metal og 

glas også, når det ankommer til det anlæg, hvor 

det bliver eftersorteret. Så vi kan se, om tingene 

er korrekt sorteret. Er det ikke tilfældet, vil 

medarbejdere fra kommunen komme på besøg og 

snakke om de ting, der har været fejlsorteret i 

Madam Skrald, så vi kan finde ud af, hvorfor noget 

er sværere at sortere korrekt end andet. Hvis der 

havner affald i Madam Skrald, som ikke er egnet 

til genbrug, bliver det sorteret fra og kørt til 

Vestforbrænding.

“Når forsøgsordningen er slut, så holder I sikkert 

op med at tjekke om det er sorteret korrekt, og 

så ender det hele alligevel til forbrænding…?”

Forsøgsordningen skal vise, hvilke ting der er 

svære at sortere eller svære at genanvende. Og 

når ordningen går i luften for alle med hus og 

have, er sorteringen og vejledningerne afprøvet på 

100 husstande. Derfor håber vi, at fejlsortering så 

vidt muligt kan undgås. Opdager vi fejlsortering, 

vil du blive oplyst om det og få en ny sorterings

vejledning. Opdager vi større mængder fejlsorteret 

indhold, kan det i yderste konsekvens blive 

nødvendigt, at det pågældende affald sendes til 

forbrænding – det forsøger vi naturligvis at undgå.

“Men efter et års tid er der ikke flere penge til 

smarte forsøg, og så går ordningen nok i sig 

selv igen…”

Genbrug er ikke bare et modefænomen, men et 

vigtigt indsatsområde over hele landet – også 

fremover. Herlev er blandt de første kommuner, 

som indfører en genbrugsbeholder for alle med 

hus og have, men Vestforbrænding håber på at 

udbrede ordningen til flere kommuner, baseret på 

erfaringerne fra Herlev. Fordi det koster flere 

ressourcer at fremstille nye materialer end at 

genanvende, har vi på sigt slet ikke råd til at lade 

være.
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Bedre miljø – mindre spild

Det kræver mere energi at producere nye materi

aler end at genbruge de gamle. Det er spild af 

både energi og ressourcer. Samtidig koster det 

penge og udleder CO2 at køre affald til forbrænd

ing. Og gemmer der sig affald i forbrændingen, 

som kunne være genbrugt, så er det penge, der 

går op i røg. Både plast, papir, metal og glas kan 

sælges som materialer, og bruges igen og igen. 

Og hvem ved, næste gang du køber havemøbler, 

så er det måske dine gamle plastikdunke, der er 

blevet genbrugt. 
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Vidste du, at:

Glasskår kan 
udgøre op imod 90% 

af et nyt glas?

Papir kan genbruges 
op til 7 gange?

Der er lige så meget 
metal i syv kapsler, som 

i en dåse?

Genbrugsplast 
kan bruges som fyld 
i bamser og andre 

tøjdyr?
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Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på  

madamskrald@herlev.dk eller ringe til Cecilie Juhl Stentoft på  

tlf. 4452 6442. Du kan også stille spørgsmål, få gode råd og dele  

erfaringer med de øvrige ambassadører på madamskrald.dk.



Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Herlev Bygade 90, Tlf. 4452 6442.

Læs mere på madamskrald.dk eller skriv til madamskrald@herlev.dk, hvis du har spørgsmål.

2011: Fredag den 16. september 

 Fredag den 14. oktober 

 Fredag den 11. november 

 Fredag den 9. december 

Afhentningkalender 
for forsøgsperioden:

2012:  Fredag den 6. januar 

 Fredag den 3. februar

 Fredag den 2. marts

 Fredag den 30. marts 


