Ekstra affald
Har du behov for at aflevere større mængder dagrenovation,
fx i forbindelse med udlejning af sommerhuset? Så kan du
sætte ekstrasække ud ved siden af stativet. Sækkene skal
forsynes med en seddel, hvor du har skrevet navn og husets
adresse. Skraldemanden afhenter sækkene, og du modtager
herefter en regning på ekstratømningen. Se det aktuelle
gebyr på www.skidt.dk eller kontakt Renovationsvæsenet.

Regler om dagrenovation i

SOMMERHUSE
Læs Hvornår du får afhentet din dagrenovation
om: Hvor dit affaldsstativ skal stå

Andet affald
Du må ikke aflevere papir og pap, glas og flasker, småt metal
eller batterier i sækken / containeren til dagrenovation. Brug
i stedet genbrugspladserne og kuberne, som er placeret
rundt i kommunen.
Har du andet affald, fx storskrald, kan du aflevere det på
kommunens genbrugspladser.
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Tiden i sommerhuset er for de fleste en lise for sjæl og
legeme. Her kan vi slappe af og nyde samværet med familie
og venner – eller vi kan blot nyde naturen og stilheden fjernt
fra hverdagens travlhed og stress.
I sommerhuset producerer du affald, der regelmæssigt må
bortskaffes på en rationel og miljømæssigt fornuftig måde.
I Aalborg Kommune har vi bestræbt os på at skabe nogle ensartede rammer for dagrenovationen i alle kommunens sommerhusområder – og vel at mærke til lave omkostninger for
sommerhusejerne.
I denne pjece er der kort gjort rede for de bestemmelser og
regler, der fremover vil gælde for afhentning af dagrenovation fra sommerhuse.
Placering af affaldsstativet
Affaldsstativet skal placeres på fast underlag i skel mod vej
og ved indkørsel til sommerhuset, og det skal være synligt fra
vejen, hvor skraldebilen kører. Det gælder også for såkaldte
”koteletgrunde” - også selvom stativet i nogle tilfælde må
placeres et stykke fra sommerhuset.
Tænk på skraldemandens arbejdsforhold – og placér stativet
med omtanke!

Affaldsstativet og affaldssækken
Affaldsstativet skal være af en godkendt type, og forsynet med net af
metal eller beklædt med metal eller
træ for at sikre sækken mod skadedyr.
Det er bevidst, at sækken ikke er foldet
ud i stativet. Når sækken monteres,
lader skraldemanden en del af sækken
stikke ud under låget. Er affaldssækken
synlig på afhentningsdagen, betragtes
sommerhuset som ”ikke i brug”, og
skraldebilen vil køre forbi uden at aflevere en ny sæk ved stativet.
Din sæk vil heller ikke blive tømt, hvis vejr- eller vejforhold gør
det umuligt for skraldebilen at køre på din vej. Kontakt Renovationsvæsenet, hvis det bliver et problem for dig.
Tømningsfrekvens
Skraldebilen kommer forbi dit sommerhus hver uge i sommerhalvåret – fra uge 18 til og med uge 35, og hver 14. dag i resten
af året.
Gebyr for tømning
Ordningen er obligatorisk for alle kommunens sommerhuse,
der benyttes som sådanne. Se det aktuelle gebyr for ordningen på www.skidt.dk eller kontakt Renovationsvæsenet.
Helårsbeboede sommerhuse
Helårsbeboede sommerhuse betragtes med hensyn til dagrenovation som boliger i landområder, der tømmes hver 14. dag
hele året. Du kan vælge mellem en 240 liters container eller to
affaldssække hver 14. dag.
Husk! På afhentningsdagen skal containeren eller sækkene stå
i skel mod vej.

Korrekt placering af stativ / container i skel mod vej:
sommerhus

helårsbeboet sommerhus

Bemærk, at selv om sommerhuse i sommerhalvåret får tømt
hver uge, vil sommerhuse, der er tilmeldt helårstømning,
få tømt hver 14. dag. Det kan derfor ske, at skraldebilen
kører forbi dit helårsbeboede sommerhus, men tømmer ved
naboens sommerhus.

