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Hvis du skal bestille tømning af en eller flere containere til storskrald, skal du fremover logge ind i RenoWeb 

og foretage bestillingen. Når du er logget ind, kan du også se, hvilke standpladser/affaldsøer, vi har oprettet 

i din haveforening, og du kan anmelde afvigelser.  

Du kan bestille følgende containere:  

 

Du kan også vælge at bestille afhentning af haveaffald, hvis du ikke får haveaffaldet hentet på ruteordning. 

Hvis du ikke får leveret eller hentet containerne til tiden, skal du logge ind i systemet og anmelde 

afvigelsen.  

Har du problemer med at komme ind i RenoWeb eller at finde rundt i systemet, så skriv til 

tmflje@gladsaxe.dk, og forklar hvad der er galt, og hvornår du gerne vil ringes op, så vi kan hjælpe dig, når 

du sidder ved din computer.  

 

Bestil container (inkl. levering og afhentning), afhentning med grab eller afhentning af farligt affald 

1. Log ind i RenoWeb 

2. Tast adresse 

3. Klik på bestil containertømning (også selvom du skal bestille en container til levering) 
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4. Find adressen og udfyld felterne ud for den container, du vil have leveret. 

5. Skriv i kommentarfeltet hvornår du vil have leveret containeren, og hvornår du vil have den hentet 

igen. 

 

6. Klik på send bestilling, som er i bunden af siden – nu er bestillingen registreret.

 
7. Har du efterfølgende glemt, hvad du har bestilt, kan du se dine bestillinger ved at klikke på 

Standpladser i det øverste faneblad og vælge containertømninger og dernæst bestillinger. Så får du 

en oversigt over dine bestillinger. 
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Se hvilke standpladser/affaldsøer vi har registreret i din boligafdeling 

Klik på standpladser og vælg standpladsliste – så får du en oversigt over de standpladser/affaldsøer 

som vi har registreret i din haveforening.

 

 

 

Anmeld afvigelser 

1. Hvis affaldet ikke bliver hentet, skal du anmelde fejlen i RenoWeb.  Ophalercontainer og afhentning 

af affald med grab og afhentning af farligt affald, skal ske inden for fire arbejdsdage. Tast adresse 

og klik på anmeld afvigelse 
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2. Vælg affaldstype, udfyld anmelderoplysninger og sæt flueben ud for det, der ikke er blevet hentet, 

Vælg klagepunkt, f.eks. manglende afhentning og klik på send i bunden af siden. 
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Ændre kontaktoplysninger til din boligafdeling 

Tast adressen ind, scrol lidt ned og klik på navnet på din haveforening, ret oplysningerne og klik på Gem 

ændringer. 

 

 

 

 

 

 


