AFFALD fra LANDBRUG

Erhvervsaffald kan afleveres på følgende containerpladser:
Skodsbøl containerplads
Nybølnorvej 26
6310 Broager

Glansager Containerplads
Foldager 1
6400 Sønderborg

Nørrekobbel Containerplads
Nørrekobbel 7
6400 Sønderborg

Vesterlund Containerplads
Færgevej 3
6430 Nordborg

De mest almindelige affaldstyper fra landbrug – hvordan bortskaffes
de?
Affald skal kildesorteres og bortskaffes efter følgende princip:
- Så meget som muligt skal genbruges
- Noget må forbrændes
- Så lidt som muligt skal deponeres
Adgang til containerpladser:
Som udgangspunkt er det kun køretøjer under 3500 kg (ekskl. trailer), som har adgang til
containerpladserne.
Pap, papir og plastik i store mængder kan afleveres med større køretøjer på Nørrekobbel
Containerplads.
Grenaffald kan afleveres med større køretøjer på Skodsbøl, Glansager og Vesterlund
containerpladser.
Tegl og beton kan afleveres med større køretøjer på Skodsbøl og Vesterlund containerpladser.
Farligt affald:
Der må maksimalt afleveres i alt 200 kg farligt affald om året på containerpladserne
(genanvendeligt og ikke-genavendeligt).
Betaling:
Fra 1. januar 2012 skal erhverv afregne deres affald – også farligt affald efter vægten på
containerpladsen.
Ikke genanvendeligt affald
– skal til forbrænding på Sønderborg Kraftvarmeværk eller afleveres på containerplads
Eksempler
Husholdningsaffald

Bemærkninger
Skal i dagrenovation. Må IKKE på
containerpladsen.

Nylonsnor fra halmballer
Tomme sække af papir fra foder o.l.
Tomme skyllede pesticiddunke
Tømte medicinglas eller ampuller
Brugte katetre
Beskidt plastik eller beskidt emballage
Gamle, rådne personvognsdæk fra afdækning – ring og aftal med sonfor’s affaldskonsulent, tlf:
8843 5327
Dæk, som ikke er algebelagte eller rådne, kan bortskaffes via en indsamler, som er godkendt
af Dækbranchens Fællesråd. Se liste på:
www.daekbranchens-miljoefond.dk
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Genbrugeligt affald – kan afleveres på de 4 containerpladser imod betaling
Eksempler:
Pap
Papir
Plastik

Bemærkninger

Afdækningsplast m.v. skal være rystet
rent og bundtet i håndterbare bundter

tomme og rene glas
Jern og metal
Olietromler – tomme
Olietanke – tomme
Tomme sække af plast fra foder o.l.
Paller
Træ ubehandlet, malet og/eller lakeret træ
Farligt genanvendeligt affald
– kan afleveres mod betaling på containerpladser eller indsamles via en godkendt
indsamlingsvirksomhed
Husk, at farligt affald maksimalt må opbevares i 1 år, inden det bortskaffes
Kvittering for aflevering skal gemmes i 5 år og forevises ved tilsyn
Eksempler:
Lysstofrør & elsparepærer
Spraydåser
Spildolie
Pesticidrester
Oliefiltre
Batterier – alle typer
Ikke-genanvendeligt farligt affald
– skal til ASA-kemi. Det kan afleveres mod betaling på containerpladserne.
Husk, at farligt affald maksimalt må opbevares i 1 år, inden det bortskaffes
Kvittering for aflevering skal gemmes i 5 år og forevises ved tilsyn
Eksempler
Medicinrester
Kanyler i særlig beholder
Pesticidrester
Blanding af fx. olie, kølervæske
Materiale til opsamling af spildt farligt affald mv.

Bemærkninger
Skal afleveres på apoteket (gratis)
Skal afleveres på apoteket (gratis)

Deponi
- Affald, som ikke kan brændes eller genbruges og som ikke er miljøfarligt, skal til kontrolleret deponi i
Skodsbøl eller afleveres på containerplads
Eksempler
Asbestholdige eternit- eller skifer

Bemærkninger
Stables på paller max 1 meters højde.
Småstykker skal i lukket pose evt. big
bag.

Glasfiber,
Ikke-genanvendeligt sten- eller glasuld
Døde dyr – skal til DAKA
Døde dyr
November 2011
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