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Småt brændbart affald - undgå fejlsortering og gebyr
Kære kunde
Vi har i dag et samarbejde om bortskaffelse af småt brændbart affald. Forbrændingsanlæggene har
skærpet modtagekontrollen, og det betyder, at vores indsamlingsbiler dagligt bliver udtaget til kontrol.
Fejlsortering udløser gebyr
Baggrunden for den øgede kontrol er, at det brændbare affald indeholder emner, der IKKE betegnes
som småt brændbart affald f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PVC
Trykimprægneret træ
Farligt affald f.eks. batterier og lysstofrør
Tagplader/eternit
Elektronikaffald
Jern & metal
Større mængder pap og papir egnet til genanvendelse
Emner der er større end 70 x 50 x 50 cm (omklassificeres til stort brændbart affald)
Landbrugsplast

Ovenstående indhold udløser et fejlsorteringsgebyr på flere tusinde kroner, som Marius Pedersen A/S desværre ser sig nødsaget til fremadrettet at viderefakturere til sine kunder.
Sådan undgår du fejlsortering og gebyr
Informér dine medarbejdere om, hvordan de sorterer korrekt og undgå unødvendige gebyrer. Som
hjælp har vi vedhæftet en sorteringsvejledning for småt brændbart affald.
Har du spørgsmål til sortering af jeres affald, eller har du brug for ekstra containere, så kontakt os
gerne på telefon 87 30 40 70, vi står altid til rådighed med gode råd og vejledning.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om håndtering af affald.
Venlig hilsen
Marius Pedersen A/S
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Sorteringsvejledning

Småt brændbart
affald

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trykimprægneret træ
PVC
Farligt affald
Have- og grenaffald
Dæk
Jern & metal
Gipsplader
Mineraluld
Landbrugsplast
Elektronikaffald
Glas & flasker
Endeløse baner over 8 meter f.eks.
ruller, fiskenet o.lign.
• Store mængder pap, plast eller træ
egnet til genanvendelse
• Andre former for affald uegnet til
forbrænding
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• Forbrændingsegnet affald mindre end
70 x 50 x 50 cm
• Mindre mængder tekstil, pap, plast eller
træ uegnet til genanvendelse

