Åb ni ngs ti de r

Løgumkloster Genbrugsplads
Industrivej 17A, 6240 Løgumkloster

Ordensregler på
genbrugspladserne

Åbningstider:
Mandag - tirsdag
Onsdag
Torsdag - fredag
Lørdag
Søndag sommertid
Søndag vintertid

Kl. 10 - 17
Lukket
Kl. 10 - 17
Kl. 9 - 16
Kl. 9 - 14
Lukket

Løgumkloster Genbrugsplads

Søndagsåbent
Følger sommertiden og første søndag er den dag, hvor vi stiller uret en time
frem. Vinterlukningen påbegynder den søndag, hvor vi stiller uret en time
tilbage.

Lukkedage
Genbrugspladserne har lukket alle helligdage samt 1. maj, Grundlovsdag, 24.
december og 31. december.

Mere information
Du kan læse mere information på www.toender-forsyning.dk under ’Affald
Privat’ eller ’Affald Erhverv’. Her kan du bl.a. finde oplysninger om affaldssortering, genbrugspladser eller taksterne for erhverv.
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Læs om genbrugspladsen og
- hvem der må benytte
- hvordan man færdes
- åbningstider

God e rå d o g reg le r

O rd e ns re g le r p å g e n b ru g sp la d sen

Velkommen til Løgumkloster Genbrugsplads!

Ordensreglement for brug af og ophold på genbrugspladserne

Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere, så er pladsens personale klar til at
hjælpe dig.

1. Adgang til genbrugspladserne

Hvem må benytte genbrugspladserne
Alle borgere i Tønder Kommune kan aflevere affald på genbrugspladserne. Kun
virksomheder, der er tilmeldt erhvervsordningen og betaler pr. gang, kan
benytte genbrugspladsen. Der er kun adgang med køretøjer, der har en
totalvægt på maximalt 3500 kg, trailere er ikke medregnet.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Private kunder med permanent eller midlertidigt ophold i Tønder
Kommune har adgang til at benytte genbrugspladserne.
Erhvervskunder tilmeldt erhvervsordningen har mod betaling adgang
til at benytte genbrugspladserne.
Private kunder må ikke aflevere affald i erhvervsbiler, med mindre
kunden kan sandsynliggøre, at der er tale om privat affald fra
privatboligen.
Kun køretøjer under 3.500 kg + evt. trailer har adgang.

2. Ophold på genbrugspladserne
2.1.
2.2.

Sorter dit affald hjemmefra og brug klare sække
Det er en rigtig god ide at sortere affaldet hjemmefra, da de forskellige
affaldstyper skal afleveres i forskellige containere på pladsen. Det er vigtigt,
at sorteringen som skiltet ved hver container overholdes, ellers kan det
betyde en ekstra udgift fra modtageanlægget eller at et hel læs bliver afvist.
Sorteringen går ud på at få så meget til genanvendelse som muligt, og så lidt
som muligt til forbrænding og deponering. Ved at sende mængderne til
genanvendelse er vi med til at sikre miljøet og at ressourcerne ikke går tabt.
Vær opmærksom på reglerne for aflevering af eternit og andet støvet affald.
Hvis du er i tvivl, så spørg pladsmanden, inden du ønsker at komme med dit
affald.
Klare sække er et krav i Affaldsbekendtgørelsen for at gøre det nemmere for
pladspersonalet at vejlede dig og sikre den korrekte sortering i containerne.
Kun klare sække eller åbne kasser har adgang. Besøgende med affald i sorte
sække bliver afvist.

Opholdet på genbrugspladserne
For at afleveringen af dit affald kan ske så nemt, hurtigt og behageligt for dig
selv, de øvrige besøgende og pladspersonalet, så opfordres alle til at følge
reglerne i ordensreglementet. På alle genbrugspladser er der opstillet skilte
med information om reglerne og hele teksten i reglementet kan læses på
næste side.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Færdselslovens regler gælder også på pladsen.
Kunderne har pligt til at optræde hensynsfuldt over for såvel
pladsmedarbejdere som pladsens øvrige kunder.
Parkér bilen så hensigtsmæssigt som muligt under aflæsning.
Motoren skal stoppes under aflæsning.
Børn må ikke lege på pladsen
Det er ikke tilladt at færdes på pladsen uden relevant ærinde.
Det er ikke tilladt at opholde sig på pladsen i længere tid end
nødvendigt.

3. Sortering og aflevering af affald
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Affald må ikke aflæsses uden for porten.
Dagrenovation og andet let fordærveligt affald modtages ikke på
genbrugspladsen.
Kunderne skal selv sortere affaldet og placere det i de opstillede
containere i overensstemmelse med skiltning og anvisning fra
personalet.
Personalets instruktioner om sortering og placering af affaldet skal
følges.
Det er kunden selv, der skal rydde op efter sig ved spild.

4. Andre bestemmelser
4.1.

Det er ikke tilladt at klunse eller fjerne diverse genstande fra pladsen.

Ved overtrædelse af reglerne
Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre sanktioner fra Tønder Forsyning
i form af advarsel, bortvisning, eller karantæne. Overtrædelser kan også blive
politianmeldt.
Politidirektøren i Esbjerg har godkendt reglementet den 25. februar 2015.

