Hvorfor ikke mere end 100 kg?
Genbrugspladsen er beregnet til at modtage
de former for affald, der normalt forekommer
i private husstande. For byggeaffalds vedkommende vil det sige et par udskiftede tagplader
eller klinker i bryggerset, eller hvis klosettet har
slået revner og skal udskiftes.
Genbrugspladsen må altså ikke benyttes til
større mængder affald fra nedrivning af vægge,
ombygninger mv. Derfor er der sat en grænse
på 100 kg.
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100 kg

100 kg

100 kg

Tegl

Keramik/
porcelæn

Eternit /
isoleringsmateriale

Man-tors: 7-16
Fre: 7-15

Halsvej 70
Rærup

Man-fre: 7-16

Skovsgårdsvej 145
Hals

Man: 7-17
Tors-ons: 7-15
Fre: 7-12 / Lør: 9-12
Man-tors: 7-15.30
Fre: 7-14.30 / Lør: 8-12

ÅBNINGSTIDER

100 kg
Beton

Rørdalsvej 111
Aalborg Øst

Vulkanvej 13
Aalborg Øst

100 kg
Jord / Sten

ADRESSER

Kun efter aftale

Rærup
kontrollerede
losseplads
Genbrugscenter
Hou
på genbrugspladsen

Affalds- og
Genbrugscenter
Rørdal

AFFALDSTYPER

Man-tors: 7.30-15.30
Fre: 7.30-15

Stengårdsvej 33
Oudrup, Løgstør

Renovest I/S
Oudrup

AFFALDSMÆNGDE > 100 KG MODTAGES FØLGENDE STEDER MOD BETALING

På modstående side finder du en oversigt over de
pågældende affaldstyper og de mængdemæssige
begrænsninger, der gælder på genbrugspladsen for
sådant affald, samt en henvisning til modtagere af
større mængder af de enkelte typer affald.

Visse affaldstyper kan man imidlertid kun i begrænset mængde skaffe sig af med på genbrugspladsen.

H. J. Hansen
Genvindingsindustri

Derfor må vi henvise husstande med større mængde af sådanne affaldstyper til fyldplads, kontrolleret losseplads eller til private virksomheder,
der har specialiseret sig i at modtage og håndtere
disse affaldstyper. Aflevering af affald sker her
mod betaling.

MAKS.
MÆNGDE

På Aalborg Kommunes genbrugspladser kan alle
kommunens private husstande komme af med stort
set alle typer affald, dog med undtagelse af dagrenovation, som Renovationsvæsenets medarbejdere
sørger for at afhente ved de enkelte boliger.

