LILLE GENBRUGSORDNING

Gebyret for den lille genbrugsordning er på 390 kr./år ekskl. moms i 2015.
For dette beløb vil man maksimalt kunne modtage følgende ydelser:

Affaldstype

Beholder/Container

Tømmefrekvens

(Se mål på beholderne på

(Uanset beholderstørrelse)

tilmeldingsblanketten)

Du kan vælge mellem enten:
Papir



1 stk. 140 L



1 stk. 240 L



1 stk. 400 L



eller 1 stk. dobbelt beholder

Hver 4. uge

(med 120 L til papir og 120 L til
emballage)
Du kan vælge mellem enten:
Emballage af



1 stk. 140 L

metal, glas og plast



1 stk. 240 L



1 stk. 400 L



eller 1 stk. dobbelt beholder

Hver 4. uge

(med 120 L til emballage og
120 L til papir)
Du kan vælge mellem enten:
Pap



1 stk. 600 L



eller 1 stk. 1000 L

Hver 4. uge

Vær opmærksom på at vælge en
papcontainer, der er stor nok til også at
kunne rumme jeres plastfolie.

Plastfolie

Blød plastfolie samles i klare

Hver 4. uge sammen

affaldssække og lægges i

med pap

papcontaineren.

Du kan vælge mellem enten:
Organisk affald

Hver 2. uge - du kan dog



1 stk. 140 L

vælge at få tømt



1 stk. 240 L

dobbeltbeholderen til



eller 1 stk. dobbelt beholder med

restaffald og organisk

120 L til organisk affald og 120 L

affald hver uge

til restaffald
Miljøkasse – men kun hvis I har egen
Farligt affald

skraldespand.
Institutionen/virksomheden kan få

Storskrald

Afhentes efter behov

10 gange pr. år

afhentet storskrald 10 gange om året iht.
de gældende regler for
storskraldsordningen.

Hvis en institution eller virksomhed ikke kan nøjes med ovennævnte ydelser, men f.eks. har brug for
mere end 1 stk. 400 liters container til papir, skal institutionen/virksomheden tilmelde sig den store
genbrugsordning.

STOR GENBRUGSORDNING

Gebyret for den store genbrugsordning er 3 x det lille gebyr, dvs. i alt 1170 kr./år eksklusiv moms.
Ved betaling af det store gebyr kan man modtage følgende ydelser:

Affaldstype

Beholder/Container

Tømmefrekvens

(Se mål på beholderne på

(Uanset beholderstørrelse)

tilmeldingsblanketten)

Du kan vælge op til enten:
Papir



3 stk. 140 L



3 stk. 240 L



3 stk. 400 L



3 stk. dobbelt beholder

Hver 4. uge

(med 120 L til papir og 120 L til
emballage)


eller tømning af 1 stk.
undergrundscontainer til papir.

Du kan vælge op til enten:

Undergrundscontainerne

Emballage af



3 stk. 140 L

hver 6. uge, de øvrige

metal, glas og plast



3 stk. 240 L

hver 4. uge



3 stk. 400 L



3 stk. dobbelt beholder
(med 120 L til emballage og
120 L til papir)



eller tømning af 1 stk.
undergrundscontainer til
emballage.

Du kan vælge op til enten:
Pap



3 stk. 600 L



eller 3 stk. 1000 L

Hver 4. uge

Vær opmærksom på at vælge en
papcontainer, der er stor nok til også at
kunne rumme jeres plastfolie.

Plastfolie

Blød plastfolie samles i klare

Hver 4. uge sammen

affaldssække og lægges i

med pap

papcontaineren.

Du kan vælge op til enten:
Organisk affald

Hver 2. uge - du kan dog



3 stk. 140 L

vælge at få tømt



3 stk. 240 L

dobbeltbeholderen til



3 stk. dobbelt beholder med 120

restaffald og organisk

L til organisk affald og 120 L til

affald hver uge

restaffald


eller (på sigt) tømning af 1 stk.
undergrundscontainer til organisk
affald.

Miljøkasse – men kun hvis I har egen
Farligt affald

Afhentes efter behov

skraldespand.
Hvis I har meget farligt affald, VIPcontainer eller af sikkerhedsmæssige
årsager ikke kan stille en miljøkasse frem
på skraldespanden, kan
viceværtordningen for farligt affald være
en mulighed.
Institutionen/virksomheden kan få

Storskrald

10 gange pr. år

afhentet storskrald 10 gange om året iht.
de gældende regler for
storskraldsordningen. Større producenter
som f.eks. plejehjem og skoler kan evt.
etablere en nærgenbrugsstation, hvor
afhentning og behandling af affaldet er
indeholdt i den store genbrugsordning.

Hvis den store genbrugsordning ikke dækker institutionens eller virksomhedens behov, kontakt da
venligst Affaldskontoret.

