Pas på din skraldemand
undgå overfyldte sække
Øens skraldemænd oplever desværre ofte,
at affaldsækkene ved de bornholmske husstande er overfyldte, eller at affald ikke er
pakket forsvarligt ind. Det er ikke godt for
skraldemændenes arbejdsmiljø. BOFA opfordrer derfor til, at man som borger følger
nedenstående gode råd:
• En affaldssæk må max veje 20 kg og kun
være fyldt til den stiplede linje på sækken.
• Skarpe, skærende, rivende eller spidse
genstande samt vådt og uhygiejnisk affald
skal være forsvarligt emballeret inden
anbringelse i sækken.
• Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet - samt emballeret inden
anbringelse i sækken.
• Glas og glasflasker hører til i en glasindsamlingsbeholder - ikke i affaldssækken.
Har du ofte en overfyldt sæk, kan du bestille
et ekstra affaldsstativ hos BOFA, eller købe
en rød ekstra sæk hos Fugato, der placeres
ved siden af stativet på tømmedagen.

Det går dine penge til i 2021
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Årlige standardgebyrer 2021
326
1103
46
123
252
1.850

DAGRENOVATIONSGEBYR:

Renovationskørsel og sække
Drift af miljøstationer
Behandlingsomkostninger (forbrænding)
Øvrige omkostninger
Dagrenovationsgebyr i alt

961
0
410
347
1.718

MILJØ- OG DAGRENOVATIONSGEBYR I ALT:

3.568

SOMMERHUSE - TØMN. HVER UGE I SOMMERHALVÅRET

Returpapir/flasker og emballageglas
Genbrugspladser
Storskrald
Affaldsafgift til staten
Øvrige omkostninger
Miljøgebyr i alt

HELÅRSHUSE - TØMNING HVER UGE

MILJØGEBYR:

Renovationsudgifter 2021
0
653     
0       
123
88
868

571
314
245
233
1.243
2.231

STATSAFGIFTER OG MOMS 36%

INDSAMLING 28%

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, ligesom boligblokke og kollegieboliger
har andre gebyrer beregnet udfra faktiske omkostninger. 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 pr. år.
Hvis du ophører med at kompostere eller fraflytter adressen, skal dette meddeles Bofa.

BEHANDLING 36%

• Hvis du ikke selv har muligheden, kan Bofa kompostere
dit haveaffald. Komposten fra haveaffaldet kan afhentes gratis på genbrugspladserne af alle borgere, typisk
fra påske til efterårsferien eller så længe lager haves.

De samlede miljø- og dagrenovationsudgifter for helårshusstande.

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

