AFFALDSHÅNDTERING

Regler for behandling af affald på Ferskvandcentret
Ferskvandscentret har en grøn politik, som bl.a. indebærer, at vi sorterer affaldet i forskellige affaldstyper. Formålet er at
mindske forurening og øge genbrug.
Det betyder at alle brugere, lejere, gæster og andre - med daglig gang på centret - helst skal kende centrets affaldsordning
og sortere i forskellige affaldstyper.
Hvis der er tvivl om eller problemer med affaldshåndteringen kontakt Teknisk afdeling, Kim Christensen på tlf. 20 90 46 08 eller
e-mail kc@fvc.dk.

GENERELT - DER SORTERES I FØLGENDE AFFALDSTYPER
Papiraffald på kontorerne

Pap fra emballage m.v.

Flamingo

Øvrige affaldstyper

sorteres i papir-/affaldskurve og lægges i den
store container i affaldsgården.

mindre mængder kan
lægges i papirkurven.
Større mængder rent pap
lægges i pappresseren i
affaldsgården.
HUSK at starte maskinen
hver gang.

lægges i den grå container i affaldsgården.

lægges i de respektive affaldsbeholdere
i affaldsgården fordelt på
• kemikalier, herunder toner, farvebånd
• elektronik
• filtre, m.v.
• batterier
• madaffald
• maling/farve
• rengjort jern og metal (genbrug)
• rengjorte glas og flasker (genbrug)
• porcelæn (ler/keramik) (genbrug)
• rengjort transportemballage og
plastic (genbrug)

Ikke rengjort genbrugsaffald kan ikke genbruges og skal betragtes som dagrenovation (lægges i den store containerfrontloader).

Affaldsgård

AFFALDSGÅRD
FOREFINDES VED BYGNING E

SPECIELT - FOR LEJERE OG ANSATTE PÅ KONTORER
Lejere og ansatte skal bortskaffe eget affald. I langt de fleste tilfælde bortskaffes affaldet på kontorerne i forbindelse med
rengøring (mindre mængder). Det almindelige kontoraffald skal sorteres i mindst to affaldstyper - “rent papiraffald”, og “restaffald” (en papirkurv/beholder til hver type eller en lille kurv som indsats i stor beholder).
Papiraffaldet omfatter

Restaffaldet omfatter

Papaffald

brochurer, hæfter/blade,
bøger, breve, kladder, kopier,
mindre pap-stykker m.v.,
rudekuverter må godt sorteres
som ”papiraffald”

mindre mængder kan
lægges i papirkurven og
større mængder lægges ved
pappresse i affaldsgården

mindre stykker kan lægges
i papirkurvene og større
stykker/kasser presses i pappresseren

Hvis der er tvivl om affaldet
kan betragtes som “rent
papiraffald” eller ”restaffald”,
skal det sorteres som “restaffald”. Mindre mængder pap
betragtes som papiraffald

