
9. AFFALDSHÅNDTERING:    Affald skal sorteres efter de af AFFALD-VARME udstukne retningslinjer. Her i Vv. afsnit 5 

   Har vi følgende supplerende retningslinjer for håndtering af affald:  

Foranlediget af løbende ændringer fra AFFALD-VARME og forekommende uhensigtsmæssig 

placering af affald på området, er det påkrævet med revidering og en kraftig opfordring til at 

der ikke henstilles storskrald på afhentningspladsen uden for det fastlagte ugentlige 

tidsrum. Ligeledes at der ikke henstilles storskrald andre steder på området eller i 

affaldsrummene. Store papkasser og flamingo emballage må opbevares i egen lokalitet til 

tidspunktet for afhentning.  

VORES OMRÅDE MÅ HELST IKKE BLIVE EN STOR AFFALDSPLADS OG 

EJENDOMSASSISTENTEN SKAL IKKE BRUGE TID PÅ AT FJERNE SADAN AFFALD OG HAR 

IKKE PLADS TIL AT OPBEVARE PAPKASSER OG LIGN.   

Affaldsarter  Håndtering/aflevering  Bemærkninger  
Husholdningsaffald 
Betegnes også RESTAFFALD 
OG KUN SÅDAN AFFALD. 

Kommes i affaldsskakt  I plasticposer lukket med 
knude eller bånd 

Glas/flasker, metal/metaldåser 
og hård plast 

Affalds kuber mærket glas & 
metal placeret ved muren 
mod parkeringspladserne  
1 stk. v. nr. 7 & 1 stk. v. nr. 8 

Flasker, glas, hårde 
plastikdunke og metaldåser 
skal være skyllede. Der må 
ikke kommes blød plast i 
kuberne – herunder 
plastikposer 

Papir/ & Pap, herunder 
æggebakker, Aviser/ugeblade 
etc., & papkasser. 

Affalds kuber mærket papir 
& pap placeret ved muren 
mod parkeringspladserne  
2 stk. v. nr. 7 & 1 stk. v. nr. 8  

Papkasser og æggebakker 
skal være klippet i stykker 
eller og trykket/trådt sammen. 

Spec./Miljøaffald 
Specielt småt brændbart *  
Småt jern og metal ** 
Småt elektronikaffald *** 
Småt PVC – Plast**** 
Batterier og Spraydåser 
Maling, lak & limrester 
El sparre pære/l e d og 
lysstofrør  
MÅ IKKE STILLES ANDRE 
STEDER PÅ OMRÅDET. 

Specielt sorteringssystem i 
affaldsrummene med 
adgang via trapper ved nr. 7 
& 8 

*mindre flamingo, lædervarer, 
plastlegetøj (u. elektronik) etc. 
**gryder, pander bestik etc. 
***barbermaskiner, brødristere, 
mobiltelefoner, kaffemaskiner, 
elektronik legetøj, småt  
I.T. udstyr. etc. 
**** regntøj, gummistøvler, 
persienner, bruseforhæng, etc. 

Storskrald På parkeringsplads nr. 8 ½ 
vestlig side – yderste p.-bås  
STORSKALD MÅ IKKE 
STILLES ANDRE STEDER 
PÅ OMRÅDET. HELLER 
IKKE I 
AFFALDSRUMMENE 

MÅ KUN STILLES UD I 
FØLGENDE – NUGÆLDENDE 
TIDSRUM-:  
ONSDAGE FRA kl. 12. TIL 24. 
Parkeringsbåsen er afmærket 
med et tidsafgrænset 
parkeringsforbudsskilt 

Haveaffald Bag vest muren på den 
særlige plads til haveaffald. 
Affald der bæres til pladsen i 
poser skal tømmes og 
poserne kommes i 
affaldsstativ på pladsen. 

Eller i trailer som i korte perioder 
– eller efter aftale - stilles på 
arealet mellem husene ved et af 
bedene. 

Bygningsaffald inkl. stort 
inventar 

Skal fjernes af 
håndværkere/ leverandør 
eller ejeren selv 

Generelt omfatter det også 
hårde hvidevarer. 
I enkelte tilfælde kan sådanne 
stilles til storskrald. Men kun 
efter aftale med ejendomsassist.   

 


