18-12-2006

Container
Der vil i perioden 27.-29. december 2006 blive
opstillet en fælles container på Parkhusenes
område.
Se venligst regler for håndtering af afflad i
nedenstående…

Venlig hilsen
Grundejerforeningen

d. 18-12-06
Regler for container til storskrald:
Hvad er storskrald: Løst kasseret indbo, der ikke har været mur eller nagelfast
Større grene (over 10cm i diameter), træstammer og stubbe medtages også som storskrald.
Bygningsaffald, mur og nagelfaste dele, max 150 kg. Pr. container.
Containeren opstilles gratis i 2 døgn, dvs. eksempel fra mandag til onsdag eller en weekend
(levering fredag og afhentning mandag)
Bygningsaffald udover 150 kg. Opkræves med gældende behandlingstakst.
Container med over 1.000 kg. Bygnings-/nedrivningsaffald omfattes ikke af renovationsafgiften, og
kan ikke medtages som storskrald.
Leverings- og afhentningstidspunkt:
Levering eller afhentningen foretages på de aftalte dage, og tidsmæssigt når kørselsmønstret gør
det muligt.
Adgangsforhold:
Kunden sørger for fri adgang senest kl. 6.00 og den fornødne plads (16m) til materiellet ved
levering.
Ved tømning eller afhentning, er det kundens ansvar, at der er fri adgang og den fornødne plads
(8m) modsat baglågerne på materielle senest kl. 6.00 på afhentningsdagen.
Såfremt tilkørsel til containeren er umuliggjort, grundet forhold kunden har indflydelse på,
opkræves afgift på kr. 213,00 ekskl. moms for forgæves kørsel.
Elektronikskrot er produkter afhængig af strømforsyningskilde og med elektronisk komponenter,
må ikke komme i container, men afhentes separat uden beregning ved bestilling.
Storskrald er ikke:
Dagrenovation, ildelugtende eller fordærvelige varer. Miljøfarligt affald, Asbest, Genanvendeligt
affald som flasker, aviser, papir, køle- eller fryseskabe og elektronikskrot.
Fejlsorteret affald i container:
Container der indeholder fejlsorteret affald, faktureres med gældende behandlingstakster.

Har De yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte vort kundecenter på
tlf. nr. 70 10 18 98.
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