MILJØ & TEKNIK

Affald er guld

GENBRUG
Ved at sortere affaldet på
virksomheden bliver det ikke
blandet sammen og tilsmudset.
Herved kan ressourcerne i affaldet bruges igen. Genanvendelige
materialer kan bruges i stedet
for nye råvarer, når der laves fx
nyt papir, pap, plast og glas.

Krav til sortering
Affaldet skal sorteres der, hvor det opstår,
dvs. på virksomheden.
Alle virksomheder skal som minimum
sortere affaldet som pap, papir, glas, plast,
metal, træ, madaffald og restaffald, uanset
hvor store mængder virksomheden har.

I kan frit vælge, hvilke transportør eller
indsamlingsvirksomhed I vil indgå aftale
med. Disse virksomheder finder I i det
nationale affaldsregister på adressen
https://www.affaldsregister.mst.dk/.

Farligt affald

Genbrugsstation

Kommunen har en indsamlingsordning for
ikke genanvendeligt farligt affald, som alle
virksomheder skal benytte. Farligt affald er
brandfarligt, miljøfarligt, sundhedsskadeligt eller smitsomt affald.

Genbrugsstationen er specielt egnet til
de affaldstyper, der opstår få gange om
året og i mindre mængder. I kan benytte
alle genbrugsstationer i Vestforbrændings
opland som supplement til de affaldsordninger I allerede har. I Albertslund ligger
genbrugsstationen på Holsbjergvej 44.

SMOKA
I bestiller afhentning af farligt affald på
www.smoka.dk eller ved at sende en mail
til smoka@smoka.dk. Ring til SMOKA på
tlf. 33 22 32 37 for at blive oprettet som
kunde.
Hvis I har under 200 kg farligt affald om
året, kan det afleveres på genbrugsstationen. Husk at få en kvittering. Kvitteringen
skal fremvises ved miljøtilsyn.

Betaling
Alle virksomheder skal betale for at bruge
genbrugsstationerne.
Tilmelding
Inden du besøger genbrugsstationen,
skal du tilmelde virksomheden på
www.tilmelding-genbrugsstationer.dk.
Du kan vælge mellem at købe et årskort
eller en engangsbillet.

TJEK HJEMMESIDEN
Læs om, hvordan du sorterer
og bortskaffer de forskellige affaldstyper. Vær særlig opmærksom på kommunes indsamlingsordning for farligt affald
og reglerne om anmeldelse af
byggeaffald ved renovering og
nedrivning.
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