Behandling af GRØNT AFFALD på småøerne
Ø

fragtes væk fra øen
Agersø

Januar 2012.
Behandling af grønt affald
afbrændes jf. bekendtgørelse

komposteres, - i så fald hvordan?

X

Anholt
Askø
Avernakø
Barsø

Birkholm

Bjørnø

Husholdningsaffald fra havnegæster indgår
udelukkende i dagrenovationen.

Grønt affald behandles individuelt: Almindeligvis afbrændes træ og grene på øen - bl.a. på Sct. Hans-bål,
men herudover er det forskelligt, om det grønne affald indgår i dagrenovationen eller komposteres afhængigt af præferencer og de fysiske forhold.

X
Grene, træer m.v. samles et sted og brændes af
Vi har 2 store containere, som fragtes fra øen,
en gang årligt til Sct. Hans
personer på øen kan frit bruge disse to:1 med
brændbart affald.1 med ikke brændbart affald. på
havnen står flaskecontainer, 1 papir og pap og i
byen en til papir og pap. De tømmes efter behov.
Vi betaler mere i afhentning af affald end på
fastlandet, men skal så ikke sortere dagligt affald.
Affald afhentes
hver uge af øens skraldemand, som aflevere til
container med brændbart affald.

Baagø

Vi kompostere selv, i div. Beholdere
Der komposteres en del "grønt affald", næsten alle har
en kompostbunke i haven eller kompostbeholder

Drejø
Egholm

Endelave
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Der er en lokal (vores smed) der har købt en "kvaskværner", så vi smider det i en container ude hos
ham, og så kværner han det, og bruger til kvas og
gødning.
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Fejø
Det grønne affald på Femø håndteres privat, enten brænder man det af eller komposterer det.

Femø
Grønt affald samles på øens genbrugsplads, køres
til kommunes store genbrugsplads på fastlandet
og komposteres.

Fur

Hjarnø
Hjortø
Lyø

Grønne sække til husaffald; transpoteres væk fra øen i kontainer.

Mandø
Nekselø
Omø

X

Orø
Sejerø
Skarø
Strynø
Tunø

X

Venø

X

enkelte private brænder af

enkelte private komposterer

Aarø
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