
Indsamling af madaffald
Til indsamling af madaffald uden emballage fra cafete-
rier, cafeer m.fl. samt storkøkkener på hospitaler, insti-
tutioner, hoteller, restauranter og kantiner tilbyder vi en 
biobeholder.

Biobeholderen fås i to størrelser, der rummer enten 70  
eller  90 liter. Beholderen er udstyret med tætsluttende 
låg og en speciel lukkeanordning, der forhindrer lugt-
gener. Højden på 90 liter beholderen svarer til højden 
på en bordplade, så det er nemt at fylde mad- 
affaldet i. Beholderen ombyttes med en ny renvasket  
beholder, hvilket betyder, at den kan opstilles direkte i 
køkkenerne. For at lette den interne håndtering tilbydes 
også leje af kærre.

Tømning fastlægges i et interval tilpasset jeres behov.
Madaffaldet afleveres på miljøgodkendt forbehand- 
lingsanlæg. Her forarbejdes det til flydende biomasse, 
der transporteres til biogasanlæg, hvor det genanvendes 
ved energiudnyttelse.

Har du også brugt fritureolie?
Til opsamling af brugt fritureolie tilbyder vi et spænde-
lågsfad og en special beholder. Begge  har tætsluttende 
låg, der forhindrer ubehagelige lugtgener. Special behol-
deren tåler op til 110 grader varm fritureolie og er des-
uden udstyret med store hjul, der gør den nem at hånd-
tere.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte vores 
kundeservicecenter på telefon 70 13 40 40.

Hvad er madaffald?
• Kasserede kødvarer, fisk, mejeriprodukter, 
 frugt og grøntsager m.m.
• Afskæringer fra grøntsager og skræller
• Mad- og pålægsrester
• Brød-, kage- og dejrester
• Suppe, sovs og grød
• Æggeskaller og kaffegrums

Af hensyn til genanvendelsesprocessen er det 
vigtigt, at madaffaldet ikke indeholder andet 
affald f.eks. bestik, dåser eller anden emballage.
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 Fig. Betegnelse Volumen Højde Bredde Diameter Standard
 1 Biobeholder* 70 ltr. 64 cm - 55 cm -
 2 Biobeholder* 90 ltr. 75 cm - 58 cm -
 3 Spændelågsfad 60 ltr. 62 cm -  40 cm  x  
 4 Special beholder* 120 ltr. 96 cm 50 cm -  x
* Tilbydes kun på Sjælland
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