Affald til Sønderborg Kraftvarme må
kun tilføres af:
• Sønderborg Kommune og
samarbejdskommunernes
renovationsvæsener.
• Transportører og indsamlere, der er
registreret i Affaldsregisteret
• Køretøjer, som kan tippe – ingen
håndaflæsning.

Dagrenovation:
• Affald, som er defineret og
indsamlet i henhold til de
kommunale regulativer for
dagrenovation
• Enkeltdele i dagrenovationen må
ikke overskride et ydre mål på
100×50×50 cm, og ingen kompakte
dele må overskride 100×20×20 cm.

Sønderborg Kraftvarme modtager
følgende typer forbrændingsegnet
affald:
• Dagrenovation
• Storskrald
• Erhvervsaffald
• Emballeret affald i målene 1m x 1m
x 1m. KUN efter aftale.
• Affald skal overholde Sønderborg
Kraftvarmes Positivliste.

Stort forbrændingsegnet affald og
småt forbrændingsegnet affald, må
ikke være blandet.

Sønderborg Kraftvarme modtager
IKKE følgende typer affald:
• Jern og metal
• Jord, sten, beton, asfalt, murbrokker
mv.
• Automobildæk i hele læs
• Stærkt støvende affald
• Springmadrasser
• Specielt sygehusaffald
• Olie- og kemiaffald
• Akkumulatorer og batterier
• Trykimprægneret træ
• PVC
• Reb og kabler
• Plast og presenninger større end
100x200 cm.
• M.fl.

Småt forbrændingsegnet
erhvervsaffald
• Fast forbrændingsegnet affald fra
kommunale storskraldsordninger og
erhvervsvirksomheder, hvor ingen
genstande er større end
100×50×50 cm, og ingen kompakte
dele større end 100×20×20 cm
• Forbrændingsegnet affald i
”endeløse” baner skal klippes op til
en maksimal længde på 2 meter,
eller hvis det leveres i ruller, skal
disse sikres, så de oprullede
materiale ikke kan rulles af
• Spåner og savsmuld, der er
emballeret i max. 110 liter-sække.

Stort forbrændingsegnet storskrald
og erhvervsaffald (Max 3 m i længden
og max overflademål på 3 m2):
• Rene læs med forbrændingsegnet
affald til neddeling fra kommunale
storskraldsordninger og
erhvervsvirksomheder.
• Møbler, vinduesrammer uden glas,
træplader med tagpap
• Bygningsdele uden gips, uden
vulkaniseringsmateriale, uden
mineralsk isoleringsmateriale
• Tæpper i ruller af max. 1 m
rullelængde
• Palletanke skal være overskåret og
uden jernramme.
Have- og grenaffald samt
restprodukter fra træindustri:
• Modtages kun efter forudgående
aftale
• Træaffald fra syge træer, stød og
trærødder må max være på 1,5 m.

Affald der ikke overholder reglerne
Sønderborg Kraftvarme opkræver et
håndteringsgebyr på 2.500kr pr. læs for
aflæsset affald der ikke overholder
nærværende
regler
og
Sønderborg
Kraftvarmes positivliste.

Regler for
modtagelse af
forbrændingsegnet
affald hos
Sønderborg
Kraftvarme A/S

Sønderborg Kraftvarme A/S
Vestermark 16, 6400 Sønderborg
Tlf.: 73 43 50 00
Email: post@sfjv.dk

Åbningstider:
• Mandag til fredag kl. 06:00 –
18:00
• Lørdag kl. 06:00 – 14:00.
• Eller efter aftale.
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