Endelig vedtagelse af regulativændring for storskraldsordning i sommerhusområder fra 2013

Vedtaget i Næstved Byråd den 26.2.2013
Nuværende regulativ

Regulativ fra 26.2.2013 (ændring)
rød tekst udgår, grøn tekst tilføjes

§ 22 Ordning for storskrald
§ 22.3 Beskrivelse af ordningen
Ordningen er en indsamlingsordning i form af såvel en
henteordning som en bringeordning.
Borgere og grundejere skal aflevere storskrald i
henteordning eller ved bringeordning til containere
(sommerhusområder) eller genbrugspladser
§ 22.4 Sortering af storskrald
Henteordning
Storskraldet skal sorteres i følgende fraktioner:
• Brændbart affald
• Hårde hvidevarer
• Jern og metal
• Metalemballage
• Plastdunke
• Pap
• Affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
• Batterier

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen
Ordningen er en indsamlingsordning i form af såvel en
henteordning som en bringeordning.
Borgere og grundejere skal aflevere storskrald i
henteordning eller ved bringeordning til containere
(sommerhusområder) eller genbrugspladser
§ 22.4 Sortering af storskrald
Henteordning
Storskraldet skal sorteres i følgende fraktioner:
• Brændbart affald
• Hårde hvidevarer
• Jern og metal
• Metalemballage
• Plastdunke
• Pap
• Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
• Batterier

Mindre dele skal lægges i gennemsigtige plastsække.
Metaldåser, plastdunke og batterier skal altid lægges i
klare plastsække. Der må kun være én affaldstype i
hver sæk.

Mindre dele skal lægges i gennemsigtige plastsække.
Metaldåser, plastdunke og batterier skal altid lægges i
klare plastsække. Der må kun være én affaldstype i
hver sæk.

Tæpper og gulvtæpper må max. være 1 x 1 m og skal
være rullet sammen.

Tæpper og gulvtæpper må max. være 1 x 1 m og skal
være rullet sammen.

Papkasser skal være klappet sammen og bundtet.

Papkasser skal være klappet sammen og bundtet.

Mængde og vægt
Storskrald kan afleveres i ubegrænset mængde. Hver
del, sæk eller pose skal kunne håndteres/bæres af to
mand.

Mængde og vægt
Storskrald kan afleveres i ubegrænset mængde. Hver
del, sæk eller pose skal kunne håndteres/bæres af to
mand.

Bringeordning
Containere i sommerhusområder
Storskrald afleveres sorteret i container til
brændbart affald, jern og metal, samt pap
container til elektronik og batterier.

Bringeordning
Containere i sommerhusområder
Storskrald afleveres sorteret i container til
brændbart affald, jern og metal, samt pap
container til elektronik og batterier.

Genbrugspladser
Sortering skal følge genbrugspladsens regler.

Genbrugspladser
Sortering skal følge genbrugspladsens regler.

§ 22.6 Afhentning af storskrald
Henteordning
Afhentning af storskrald sker hver 2. måned på en fast
ugedag.

§ 22.6 Afhentning af storskrald
Henteordning
Byzone og landzone
Afhentning af storskrald sker hver 2. måned på en fast
ugedag.

Bringeordning
Fra 1. april til 1. oktober opstilles containere i
sommerhusområderne Vesterhave, Longshave og Enø.
Placering og tidspunkt meddeles/annonceres hvert år
inden 1. april.
Storskrald kan også afleveres på genbrugspladser.

Sommerhusområder
Afhentning af storskrald sker i april, juni og oktober på
en fast ugedag.
Bringeordning
Fra 1. april til 1. oktober opstilles containere i
sommerhusområderne Vesterhave, Longshave og Enø.
Placering og tidspunkt meddeles/annonceres hvert år
inden 1. april.
Storskrald kan også afleveres på genbrugspladser.
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