VELKOMMEN PÅ GENBRUGSPLADSEN
- hvilke regler gælder?
Adgang
Der er adgang til genbrugspladsen
for private husstande og grundejere i Odder og Skanderborg Kommuner samt
fra virksomheder og institutioner med betalt adgang.
Der er adgang i køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet
monteret trailer. Færdselslovens almindelige regler gælder for trafik på pladsen.
Køretøjets motor skal være slukket under aflæsning.
Pladserne er overvågede, og alle køretøjers nummerplader fotograferes ved indkørsel med henblik
på at kunne opkræve betaling fra erhverv.

Mængder
Af hensyn til pladsens kapacitet samt arbejdsmiljøet er der følgende begrænsninger
Der må maksimalt afleveres 500 kg affald pr. dag.
Der må maksimalt afleveres 25 kg farligt affald pr. dag og vægt/volumen af største enhed må ikke
overstige 20 kg/liter. Til farligt affald medregnes ikke bærbare batterier og akkumulatorer samt
elektrisk og elektronisk udstyr.
Der må maksimalt afleveres 200 kg farligt affald om året.

Aflevering
-

Farligt affald skal afleveres på bordet ved rummet til farligt affald. Består det farlige affald af store
enheder eller har en særlig karakter (fx PCB- eller tungmetalforurenet affald), skal personalet kontaktes
Restaffald må ikke afleveres på genbrugspladsen.
Affaldet skal sorteres og placeres i de rigtige containere.
Emballeret affald skal være i klare plastsække.
Aflæsning sker på eget ansvar.
Personalet skal ikke hjælpe med aflæsning
Aflæsning af affald uden for pladsen er ikke tilladt.
Brugere af genbrugspladsen skal selv gøre rent efter sig.

Generelt
-

Klunsning er ikke tilladt. D.v.s. besøgende må ikke opsamle/tage effekter fra bure, containere,
bygninger mv.
Øl, spiritus eller andre rusmidler må ikke indtages på pladsen
Rygning er ikke tilladt, undtagen på udpeget rygeområde.
Enhver, der benytter genbrugspladsen, er forpligtet til, på forlangende, at oplyse navn og adresse
samt affaldets art og oprindelse.

Personalets anvisninger skal følges. Aflevering i strid med disse anvisninger kan medføre bortvisning.

