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Småt brændbart affald
Småt brændbart affald er brændbart affald, der måler mindre end 50 x 50 x 100 cm og indeholder
mindre emner af f.eks. tekstil, pap, plast og træ uegnet til genanvendelse. Alle typer virksomheder
vil oftest have en større eller mindre mængde småt brændbart affald, når de øvrige genanvendelige
affaldstyper er sorteret fra. Småt brændbart affald afsættes til miljøgodkendt forbrændingsanlæg
hos Bofa.
De typiske indsamlingssystemer er:
Mini container i plast (370 liter, 660 liter eller 1.000 liter)
Vippecontainer i stål (4,5 m³, 6 m³, 8 m³eller 10 m³)

Det småt brændbare affald må indeholde:



Brændbart affald – mindre end 50 x 50 x 100 cm
Mindre mængder tekstil, pap, plast eller træ som er uegnet til genanvendelse

Det småt brændbare affald må ikke indeholde:













Trykimprægneret træ
PVC
Farligt affald
Batterier
Have- og grenaffald
Hårde hvidevarer
Dæk
Jern og metal
Gipsplader
Mineraluld
Store mængder pap, plast eller træ som er egnet til genanvendelse
Andre former for affald uegnet til forbrænding
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Pap og papir blandet
Blandet pap og papir er en blanding af forskellige papirkvaliteter f.eks. pap, karton, kontorpapir,
blandet papir, aviser og ugeblade.
OBS! Det er vigtigt, at produktet ikke indeholder papir og pap med overfladebehandling f.eks. voks
og paraffin, da dette umuliggør genanvendelse.
Det blandede pap og papir køres til Bofas genbrugsanlæg, hvor det kontrolleres før efterfølgende
finsortering. Herefter bliver produktet presset i baller og afsat til returpapirindustrien til
genanvendelse.
OBS! Må IKKE indeholde dokumenter med følsomme personoplysninger på grund af
persondataforordningen.
Det påhviler den dataansvarlige i jeres virksomhed, at sådanne dokumenter bortskaffes korrekt.
Ved personfølsomme dokumenter kan vi anbefale vores konceptløsning for makulering af papir.
De typiske indsamlingssystemer er:
Mini container i plast (370 liter, 660 liter eller 1.000 liter)
Vippecontainer i stål (4,5 m³, 6 m³, 8 m³eller 10 m³)

Pap og papir blandet må indeholde:





Pap og karton
Blandet papir
Aviser og ugeblade
Kontorpapir

_________________________________________________________________________

Pap og papir blandet må ikke indeholde:






Pap og papir, der er behandlet med f.eks. voks, paraffin, plast, olie, tjære, lim, karbon
mm.
Pap og papir forurenet med fødevarer f.eks. pizzabakker og juicekartoner
Faneblade og ringbind i plast
Dokumenter med følsomme personoplysninger
Andet affald
4

Glas, flasker og glasemballage
Glas, flasker og glasemballage er glasflasker fra drikkevarer, glasemballager fra fødevarer samt
overskud fra produktion.
OBS! Glasemballagerne skal være tomme.
Vi indsamler genbrugsglas i lastbil med kran. Efter indsamling køres genbrugsglasset til Bofas
genbrugsanlæg, hvor produktet kontrolleres før evt. efterfølgende finsortering. Herefter afsættes
produktet til genanvendelse i glas industrien.
De typiske indsamlingssystemer er:
Lille flaskeklokke (tømmes af lastbil med kran)

Glas, flasker og glasemballage må indeholde:




Glas og glasflasker (blandet farve)
Glasemballage fra fødevarer
Overskud fra produktion

________________________________________________________________________________

Glas, flasker og glasemballage må ikke indeholde:









Bliklåg (f.eks. fra syltetøjsglas)
Aluminiumsdåser (f.eks. øl- og sodavandsdåser uden pant)
Patentpropper
Vinduer og andet planglas
Keramik
Porcelæn
Andet glas
Andet affald
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Papir til makulering
Lukket indsamlingssystem og central makulering hos Bofa. Papir til makulering er dokumenter f.eks.
regnskabs- og bankoplysninger, rapporter, sagsakter, journaler m.m. med fortrolige oplysninger, der
af sikkerhedsmæssige årsager ønskes makuleret og derfor skal håndteres med stor omhu.
For at sikre optimal tryghed og sikkerhed er makuleringscontaineren udstyret med en hængelås.
Containeren er aflåst under hele transporten og åbnes først i et lukket rum på Bofas
behandlingsanlæg. Vi samarbejder med Bofa om håndtering af papir til sikkerhedsmakulering. Selve
makuleringen foregår derfor på Bofas genbrugsanlæg, hvor makulering foregår i et sikkert, aflukket
område. Efter makuleringsprocessen bliver det presset i baller og afsat til returpapirindustrien til
genanvendelse.
Indsamling af papir til makulering sker i aflåselige containere.
De sikkerhedsmæssige indsamlingssystemer er:
4-hjulet mini container (660 liter)

Papir til makulering må indeholde:


Al papir, typisk med fortrolige oplysninger

________________________________________________________________________________

Papir til makulering må ikke indeholde:







Tilbudsmapper
Ringbind
Andre papir- og papemballager
Plast f.eks. faneblade i plast
Pap og papir der er behandlet med f.eks. voks, paraffin, plast, olie, tjære, lim, karbon
mm.
Andet affald
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Plastfolie til genbrug
Genbrugsplast er typisk blød plast, som anvendes til indpakning af varer, også kaldet plastfolie.
Mange virksomheder anvender eller får varer hjem, som er indpakket i plastfolie. Dette kan være
klart eller farvet.
I forbindelse med frasortering af plastfolier til genanvendelse tilbyder Fugato A/S et metalstativ til
indsamlingen. Stativet kan lejes eller købes.
En perforeret returplastpose isættes stativet. Den tragtformede åbning på stativet muliggør, at
plastfolien kan komprimeres i sækken. Når sækken er fuld, slås en knude på sækken og den lægges
i containeren med genbrugs pap og papir. Er der ikke plads i containeren, kan sækken stilles ved
siden af containeren. Plast til genbrug medtages på Fugatos pap og papirrute.

Plastfolie til genbrug må indeholde:
 Plastfolie, der er en blanding af klar og farvet LDPE (blød plast)
 Blød plast f.eks. indpakningsplast/folie, bobleplast, plastposer uden farver
 Stort set al plast, der bruges til indpakning af varer – jo renere plast, jo bedre
 Plast, som ikke har været i direkte kontakt med fødevarer
 Plast, som ikke er forurenet af jord, grus o. lign.
________________________________________________________________________________

Plastfolie til genbrug må ikke indeholde:
 Folie, der er forurenet med vådt affald f.eks. organisk affald/madaffald
 Folie, der er forurenet med kemikalier og snavset folie
 PVC f.eks. folieposer til tekstiler, voksdug, presenning
 Blandingsfolie/laminater f.eks. slikposer, snack- og chipsposer samt øvrige poser til
fødevarer
 Landbrugsfolie, kartoffel- og gulerodsfolie
 Landbrugs wrapfolie, grøn eller hvid
 Strapexbånd, nylonsnore, pap og papir
 Metaltråde, laminatfolie (flere lags folie) samt andre plasttyper
 Armeret plast
 Andet affald
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Blandede småbatterier
Fugato leverer på anmodning uden beregning en miljøpapkasse til indsamling af brugte batterier,
som f.eks. kan opstilles på kontoret, receptionen etc. Batteriopsamlingsbeholderen skal fores med
en 4 l. klar frysepose, som vi medtager som en service og uden beregning. Luk posen med en knude,
så batterierne ikke falder ud under transport.
Posen med brugte batterier lægges ud på låget af enten containeren til brændbart-affald eller pap
og papir og medtages, når vi tømmer disse fraktioner.

Blandede småbatterier må indeholde:
 Alle typer småbatterier fra diverse el-apparater max hvad der kan være i en 4 l. frysepose
 Knapcelle batterier

Blandede småbatterier må ikke indeholde:
 Akkumulatorer
 Store batterier som ikke kan være i en 4 l. frysepose
 Andet affald
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Småt elektronikskrot
Fugato medtager småt elektronikskrot, som en service og uden beregning. Vi kan tage, hvad der kan
være i en 4 l. klar frysepose. Slå knude på posen, så elektronikskrottet ikke falder ud under transport.
Posen med elektronikskrottet lægges ud på låget af enten containeren til brændbart-affald eller pap
og papir og medtages, når vi tømmer disse fraktioner.
Småt elektronikaffald kører vi til Bofa, hvor det kontrolleres. Produktet undergår en grovsortering,
hvor metaller, plast og andet ikke elektronisk udstyr frasorteres. Herefter slutbehandles
elektronikaffaldet efter gældende lovgivning for WEEE-affald.

Småt elektronikskrot må indeholde:
 Kasseret IT
 Tele- og kommunikationsudstyr f.eks. mobiltelefoner, transportabel musikafspiller,
lokelygte etc.

Småt elektronikskrot må ikke indeholde:
 Større elektronik fra husholdningen som ikke kan være i en 4 l. frysepose
 Billedrør (TV, monitorer)
 Fladskærme
 Kviksølvholdigt affald
 Hårde hvidevarer
 Lysstofrør, el spare- og almindelige glødepære (medtages ikke, selv om de kan være i en
4 l. frysepose)
 Andet affald
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Fugato A/S er miljøcertificeret og tager dermed hensynet til miljø meget alvorligt. Vi
bidrager til, at vi som samfund bliver stadig bedre til at sortere affaldet. Som en
samfundsansvarlig virksomhed vil Fugato arbejder for at være miljøbevidst samt, at
medarbejderne har et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Kontakt os på admin@fugato.dk eller +45 56 44 01 03 og få uforpligtende
rådgivning samt vejledning om håndtering af dit erhvervsaffald.

Fugato A/S
Kannikegårdsvej 15, 3730 Nexø
I følgende tidsrum
Mandag til torsdag kl. 07.00 – 15.30
Fredag
kl. 07.00 – 14.00
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