SORTERINGSREGLER FOR STORSKRALD
Storskrald bliver hovedsagelig håndlæsset af skraldemændene. Derfor
er det vigtigt, at det affald, der sættes ud, er sorteret efter nedenstående retningslinjer. Det er også med til at sikre en miljørigtig behandling
af affaldet.
Brændbart affald
 Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 20 kg. og max. længde er 2 meter.
 Mindre materialer og lignende skal emballeres i plastposer eller anden vådfast emballage.
 Vinduesglas skal afmonteres fra vinduesrammer. Vinduesglas medtages ikke.
Affaldet skal opdeles i hhv. småt brændbart op til 1 m. – og stort brændbart, 1 til 2 m.

Deponi
 Glaserede materialer, f.eks. porcelæn, tallerkner, kopper, vaser, urtepotteskjulere m.v.
 Drikkeglas, spejle.

El-skrot



Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere, pc’er, fjernsyn, radioer, højtalere og lignende medtages som hele enheder.
Alle genstande som er strømforsynet, enten gennem en ledning eller med batterier.

Haveaffald




Hvert emne/omsnøret bundt indenfor denne kategori må max. veje 20 kg. og max. længde
er 2 meter.
Andet haveaffald kommes i papirsække. Plastsække må ikke anvendes, ej hellere nedbrydeligt plast.
Let fordærveligt haveaffald som f.eks. frugt og grønt medtages ikke.

Metal



Hvert emne indenfor denne kategori må max. veje 20 kg. og max. længde er 2 meter.
Metal sammensat med andre materialer skal adskilles, f.eks. metalben på stole eller
bordplader.

Sanitet


Klosetter og håndvaske i hel tilstand.

Tøj, sko og tasker


Afleveres i klar plastiksæk.

Bildæk


Personbildæk med og uden fælge.

Medtages ikke:
 Bygningsmaterialer, f.eks. mursten, skorstene, gips, mørtel, fliser, isolering, sanitet, beton,
eternittagplader, tegl m.v. Skal afleveres på containerpladserne.
 Dagrenovation, henvises til containerpladserne.
 Emballageglas og flasker. Henvises til opstillet opsamlingsmateriel ved butikker eller på
containerpladserne.
 Emballageplast, f.eks. emballage fra brændselsbriketter, byggematerialer m.v. henvises til
containerpladserne.
 Farligt affald, f.eks. kemikalierester, maling, olie m.m. Skal afleveres på containerpladserne.
 Olietanke og biler til skrotning. Anvises til produkthandel.
 Pap og papir. Henvises til den grønne papircontainer eller til containerpladserne.
 Pvc. Skal afleveres på containerpladserne.

Er der spørgsmål til ovenstående sorteringsregler, kan Bofa kontaktes på tlf. 56 95 92 00

