Døgnåbne
containerpladser på Bornholm

Olsker døgnåbne containerplads.

Aflevér affald døgnet rundt på BOFAs døgnåbne containerpladser.
De tre containerpladser i Nexø, Aakirkeby
og Olsker har nu en åbningstid, som alle
kan forholde sig til – Døgnåbent!

Tilmeldte borgere og tilmeldte erhvervsvirksomheder fra hele øen kan aflevere deres
affald døgnet rundt uden at det koster
ekstra.
Læs mere om Døgnåbne Containerpladser og
tilmeld dig på www.bofa.dk
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Årlige standardgebyrer 2017

Renovationsudgifter 2017

Dagrenovationsgebyr:
Renovationskørsel og sække
Drift af miljøstationer
Behandlingsomkostninger (forbrænding)
Administrationsgebyr
Dagrenovationsgebyr i alt

1.160
0
587
88
1.835

Miljø- og dagrenovationsgebyr i alt:

3.158

Sommerhuse - tømning hver uge i sommerhalvåret

208
856
77
119
63
1.323

Helårshuse - tømning hver uge

Miljøgebyr:
Returpapir/flasker og emballageglas
Containerpladser
Storskrald
Affaldsafgift til staten
Administrationsgebyr
Miljøgebyr i alt

0
856     
0       
119
49
1.024

578
281
325
59
1.243
2.267

Statsafgifter og moms 32 %

Indsamling 35 %

Alle ovenstående priser er inkl. moms og beregnet udfra tømning af en sæk dagrenovation om ugen. Du kan også
vælge at få hentet dagrenovation hver 14 dag eller med større beholdere. Kontakt Bofa, hvis du vil vide mere om
vores forskellige ordninger.

NB
• Hvis du hjemmekomposterer dit organiske køkken
affald og har en godkendt kompostbeholder, kan du
opnå en rabat på kr. 150,- inkl. moms.
Hvis du ophører med at kompostere eller fraflytter adressen, skal dette meddeles Bofa.
• Hvis du ikke selv har mulighed, kan Bofa kompostere
dit haveaffald. Komposten fra haveaffaldet kan afhentes gratis på containerpladserne af alle borgere, typisk
fra påske til efterårsferien eller så længe lager haves.

Behandling 33 %

De samlede miljø- og dagrenovationsudgifter
for helårshusstande og sommerhuse.

Af figuren herover kan du se, hvad de samlede
renovationsudgifter går til.

