
2 Ting du skal holde øje med
I skralderummet kan du finde mange ting. det har jeg ihvertfald en erfaring ved.
selv har jeg fundet en pda, en hel masse cd/dvd-dreve, 4 computere, harddiske,
ram, graffikkort, lydkort, netkort, mus og tastaturer.
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I skralderummet kan du finde mange ting. det har jeg ihvertfald en erfaring ved. selv har jeg fundet en
pda, en hel masse cd/dvd-dreve, 4 computere, harddiske, ram, graffikkort, lydkort, netkort, mus og
tastaturer.
én af de computere jeg fandt var der bankkonto, tegnebog og msn-bruger på!!! det vil sige at jeg kunne
have udnyttet de vigtige data!
men jeg formaterede. mit råd til dig er, at hvis du skal smide noget ud, så skal du slette alle data på det,
inden du smider det ud. det er utroligt hvad folk kan finde på at smide ud. noget af det bedste jeg har
fundet er en 60gb harddisk! lige da jeg havde allermest brug for én. så mine råd er: slet alt inden du
smider det ud og kig i skralderummet en gang imellem. Idag fandt jeg for et eksempel en windows3.1
computer med sort-hvid skærm sammen med en helt masse andre computere, dog var det ikke bærbare.

Kommentar af venturer d. 13. Jul 2007 | 1

God stil der med videoen. Man kan jo altid diskuttere hvad DU så kan bruge en Win 3.1 maskine til :)
Når man smider ting ud er det jo ikke altid fordi man tror det er i stykker. Det kan godt sagtens "bare"
være fordi man ikke har brug for det mere. Det vigtigste budskab du kommer med må dog være at vi skal
huske at slette vores data. Hvis vi har en defekt HD vil det også være en god ide at ødelægge den fysisk
inden vi smider den ud.

Kommentar af jps6kb d. 13. Jul 2007 | 2

Jeg tror ikke der er så mange der er interesserede i sådan nogle gamle ting, men en disk er selvfølgelig
altid rar. Dog skal man lige huske, at der er som regel en grund til at det ligger der, så sørg for at have
backup, hvis du bruger det :p

Og som kfz sagde, du tog ikke point, så vi lader den bare ligge der. :)

Kommentar af kalp d. 27. Jul 2007 | 3

o_O

Kommentar af espersen d. 13. Jul 2007 | 4

bedste "data wipe" udføres med et stort søm og en forhammer - lige igennem harddisken! Billigt, nemt og
kræver kun at harddisk pilles ud ;o)

Kommentar af kfz d. 16. Jul 2007 | 5

Buchi - kan du fortælle mig hvilken paragraf i straffeloven, som siger det?

Kommentar af bleze d. 27. Jul 2007 | 6

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Hvad fanden sker der for folk der smider ting ud der intet fejler. Denne brug og smid væk metalitet der
kommet i Danmark er klam!  For helvede, Gul og Gratis, DBA, QXL osv er opfundet. Hvis man ikke kan
sælge det så kan man måske give det væk istedet for vi en masse affaldsproblemer der er skidt for miliøet
når tingene kunne være brugt af andre i Danmark og hvis ikke her, helt sikkert i andre lande der ikke har
vores mentalitet.
Det er helt ok i min verden at tage affald som ellers ville være blevet distrueret da miljøhensynet er
vigtigere end paragraffer som burde revurderes. Det burde være ulovligt at smide ting ud som kan
genbruges!

Kommentar af jokkejensen d. 16. Jul 2007 | 7

Du er da vist en rigtig selvhenter..

Kommentar af buchi d. 15. Jul 2007 | 8

man skal vel også lige være opmærksom på at det er ulovligt at tage hvad andre smider ud.

Kommentar af mclemens d. 17. Jul 2007 | 9

kfz - Hvis man smider en ting ud til affald, er det normalt med henblik på at destruere det, ikke med
henblik på genbrug, man har med andre ord intension om at overlade affaldet til renovationsvæsenet ikke
til hvem som helst, det er derfor tyveri når man tager en anden persons affald uden tilladelse: Det er tyveri
når du tager en ting der ikke er din, uanset om tingen er af værdi eller ej. Mange genbrugsstationer
betragter også fjernelse af affald m.v. som tyveri medmindre der er givet tilladelse:
http://www.nordf.dk/log/images/Miljoberetning_HorsholmKarlebo_2006.pdf ,
http://www.odenserenovation.dk/husholdning/regulativ_for_husholdninger_odense.shtml (søg tyveri). Se
evt. §276
http://www.it-retsforum.dk/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=4&fid=fil&pid=116&d
ownload=1 . Udover at det er tyveri kan man selvfølgelig også tænke i baner af krænkelse af privatlivets
fred når der er/kan være private data på en harddisk ( se evt.
http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/00000033/00972089.htm §72 eller andet lignende ).

Kommentar af windcape d. 15. Jul 2007 | 10

wtf?

Kommentar af kimsey0 d. 17. Jun 2010 | 11

#mclemens - To af de sider du linker til er nede, og de andre to omhandler ikke storskrald i åbne
gårdspladser.
Intentionen i handlingen, at smide affald væk, er så vidt jeg ved ligegyldig for, om det er lovligt for andre
at tage det igen.
Jeg vil mene at det er noget andet, når man afleveret det på en genbrugsstation, da man her overlader
ejendomsretten til ejeren af genbrugsstationen, være det en kommune eller et privat firma.

Men omvendt har jeg ikke belæg for det jeg siger, så du skal da være velkommen til at modbevise det,
helst med en reference til den relevante paragraf.

Kommentar af kimsey0 d. 17. Jun 2010 | 12

Og alligevel, jeg giver gerne et tip til, hvor du skal lede, selvom du når får brug for en jurist til at tyde det:
http://www.themis.dk/searchinclude/lovsamling/Straffeloven_kap_28.html

Jeg vil i hvert fald hverken betegne storskrald som hittegods :P

http://www.nordf.dk/log/images/Miljoberetning_HorsholmKarlebo_2006.pdf
http://www.odenserenovation.dk/husholdning/regulativ_for_husholdninger_odense.shtml
http://www.it-retsforum.dk/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=4&fid=fil&pid=116&download=1
http://www.it-retsforum.dk/index.php?module=Pagesetter&type=file&func=get&tid=4&fid=fil&pid=116&download=1
http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/00000033/00972089.htm
http://www.themis.dk/searchinclude/lovsamling/Straffeloven_kap_28.html


Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 28. Jun 2010 | 13

Alm. logik.
Smider man noget ud, har man selv ansvaret for at data er slettet.
Men det er stadig strafbart at udnytte evt. data der ikke er slettet.

Kommentar af Michael_minni d. 23. Aug 2010 | 14

jeg husker for omkring 5 år siden i min efterskole tid, en kammrart tog ud til en genbrugs station og kigger
nogle kasser igennem.. Her finder han en harddisk som han tyder til at fungere og tager den med hjem.

Han får den sat til og opdager hurtigt at den ikke var formateret og at der lå MANGE private informationer
om MANGE mennesker..

Herunder 3 bank konti med følgende kode..
2 Visa kort (Fuld info til begge kort)
4 Fulde adresser med telefon numre på ejerne til overstående

samt en masse private informationer omkring et firma..

.. Det var i mine unge dage og da han senere viste mig det kontrollerede vi alle 3 bank kontoer og de var
alle fuldt funktionelle..

Nu er jeg ikke nogen barrlyer og vi besluttede os for ikke at røre dem.. Hvis det havde været en anden der
fik fat i den harddisk tør jeg slet ikke forstille mig hva' det havde betyder for ejeren.. (Der stod over 1
million kroner til samling på de 3 kontoer) ..

Pas på hva' man smider ud - det kan ødelægge dit liv :)

Kommentar af -Munken- d. 24. Aug 2010 | 15

Samler normalt ikke noget op, fra skrald af, hvad enten jeg kan bruge det eller ej, netop fordi det ligger
der af en grund.

Men det sker engang imellem, at man LIGE bliver nysgerrig, og ser hvad det så er.
Derfra har jeg så fået et par E8400 cpu'er, samt en enkel C2Q, som siden er blevet solgt :)

Når jeg selv smider noget ud, og det sker ofte, så sørger jeg så for, at det er smadret fra start af.
Fx. harddiske bliver KUN smidt ud, hvis den har været igennem en kær behandling (Skruetrækker,
hammer, osv...), og hvis det er på arbejdet, så bliver alle medier (HDD, CD, DVD) markuleret... Altså
forvandlet til metal spåner.

For skal bestemt ikke risikere, at nogle skulle finde forretnings oplysninger, som ikke skulle have været
ude i offenligheden.

Kommentar af graf d. 24. Aug 2010 | 16

Jep det er stadig lovligt at tænke sig om før man handler. Folketinget dog undtaget *LOL*

Kommentar af mclemens d. 29. Aug 2010 | 17

kimsey0 -> Man får ingen notits på kommentarer til artikler, men m.h.t. din kommentar lagt den 17 juni
2010 vedr. min kommentar lagt den 17. juli 2007 - så læg venligst mærke til at der er gået 3 år siden,
samt at jeg henviser til to paragraffer.



- At links ikke virker efter 3 år, tjah whatever.

Hvorfor i alverden skulle jeg bruge tid på at finde noget frem 3 år efter jeg fandt det frem sidst... men
søger du på paragraf 276 siger første link

http://www.themis.dk/searchinclude/lovsamling/Straffeloven_kap_28.html

§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at
skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det
følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme,
kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

- For at oversætte det til dansk for dig:
Hvis du tager en ting uden at få ejerens tilladelse stjæler du den. Og ejeren har så overladt
ejendomsretten til renovationsselskabet - ikke hvem som helst, logisk ikke ?

- og så svarer du joh egentlig dig selv ik'?

"Intentionen i handlingen, at smide affald væk, er så vidt jeg ved ligegyldig for, om det er lovligt for andre
at tage det igen."

- I handlingen du udfører når du smider noget ud indebæres det at du overlader affaldet til dem der
håndterer affaldet der hvor du har placeret det, du har ikke overdraget håndteringen af dit affald til hvem
som helst, medmindre at der selvfølgelig står skrevet på containerne/affaldsspandene at der må klunses!

"Jeg vil mene at det er noget andet, når man afleveret det på en genbrugsstation, da man her overlader
ejendomsretten til ejeren af genbrugsstationen, være det en kommune eller et privat firma."

- Med ovenstående sætning siger du så at fordi man afleverer affaldet på kommunens jord istedet for via.
kommunens container skulle der være en forskel ??? Hvis du ikke selv kan se at der ikke er forskel på
hvem man overlader ejendomsretten til i de to situationer, så er det sku' skidt.

... Men du kan joh spørge en jurist ved din kommune, hvis du ikke tror på mig ;-)

Kommentar af gre8dane d. 10. Sep 2010 | 18

På en del genbrugsstationer er der en genbrugskontainer og står tingene derinde må man gerne tage
dem.

Kommentar af schummi d. 19. Sep 2010 | 19

Hmm,finder tit nyttige ting,der er stillet ud på fortovet på villa veje etc.og er aldrig blevet
antastet,dderimod burde det være forbudt at spærre fortove og andet med "skrammel"man skal zig-zagge
igennem for ikke at skulle gå ude på vejbanen.
Har da også sommetider set noget brugbart software olign. i containere,og hvad så,tror du seriøst at
etaten vil bruge tid og resourser på at sigte mig for tyveri,never bro.
har endividere i mine unge dage været inde på nedlagte virksomheder olign. for at klunse kobber(el-
kabler) bly og rustfrit stål,som hos den lokale skrotter er penge lige i lommen.blev på et tidspunkt antastet
af to uniformerede betjente i en større nedlagt virksomhed i slagelse,ifærd med at save 3komponent
kobberkabler over,fik ganske rigtigt at vide det ikke var tilladt iflg straffeloven,og derefter en hygge
sludder om denne § paragraf.Efter følgende drog jeg afsted,men med de allerede skårede kabler mm uden
yderlige kommentar end hav en god dag.
så var de bare i godt humør den dag eller bedøvende ligeglade med den slags SMÅKRIMINALITETER.

http://www.themis.dk/searchinclude/lovsamling/Straffeloven_kap_28.html


Men til start emnet igen er det ikke iorden at misbruge oplysninger efterladt på evt harddiske olign.så igen
er det frem med den store mukkert og lidt fysisk aktivitet.

Kommentar af trim d. 23. Sep 2010 | 20

Jeg gik en dag forbi en stationær der var stillet til storskrald og tog den med mig hjem. Da jeg får tilsluttet
maskinen, som er godt virusbefængt, opdager jeg at der ligger billeder på den. Og det er ikke kedelige
billeder. Man kan direkte se ejeren af maskinen have en trekant med to piger:-) Og nogle af billederne er
taget med vinudet i baggrunden så man faktisk kan se hvor han præcis bor i ejendommen, hvor han stiller
sin maskine til storskrald. Jeg slettede selvfølgelig harddisken og sendte maskinen videre i systemet
(solgte den for 1500,- :-). Lovligt eller ej, det er ihvertfald det mest miljørigtige at gøre

Kommentar af trim d. 23. Sep 2010 | 21

Jeg gik en dag forbi en stationær der var stillet til storskrald og tog den med mig hjem. Da jeg får tilsluttet
maskinen, som er godt virusbefængt, opdager jeg at der ligger billeder på den. Og det er ikke kedelige
billeder. Man kan direkte se ejeren af maskinen have en trekant med to piger:-) Og nogle af billederne er
taget med vinudet i baggrunden så man faktisk kan se hvor han præcis bor i ejendommen, hvor han stiller
sin maskine til storskrald. Jeg slettede selvfølgelig harddisken og sendte maskinen videre i systemet
(solgte den for 1500,- :-). Lovligt eller ej, det er ihvertfald det mest miljørigtige at gøre

Kommentar af dang d. 01. Oct 2010 | 22

Jeg har kørt storskrald en periode, det var de mest utrolige ting man fandt :)

Kommentar af dang d. 01. Oct 2010 | 23

Jeg har kørt storskrald en periode, det var de mest utrolige ting man fandt :)

Kommentar af Bley (nedlagt brugerprofil) d. 11. Nov 2010 | 24

..eller man lægger sin PC på taget af bilen for lige at hente lidt inde i firmaet, komme tilbage til bilen og
have glemt alt om den lille computer?

Den er nu væk. Tillykke til den nye ejer :)

R.I.P


