
Til vognmappen: 

Er du i tvivl – kontakt personalet inden du læsser af 
Oktober 2018 

VÆRD AT VIDE OM  

aflevering af affald på Norfors 
 

 

Afleveringsadresse Kærvej 1, 2970 Hørsholm 

 

Administrationsadresse Savsvinget 2, 2970 Hørsholm  

tlf. 45 16 05 00 

 

 

Åbningstider:  

 Kunder med kort Kontantkunder* 

Mandag-torsdag Kl. 6.00-15.00 Kl. 9.00-15.00 

Fredag Kl. 6.00-14.00 Kl. 9.00-12.00 

* Alle kunder uden kort er kontantkunder. Du skal som kontantkunde 

udfylde og aflevere en affaldsdeklaration for hvert læs. Derudover skal du 

betale kontant i administrationen på Savsvinget 2. Affaldsdeklarationen fås 

på Savsvinget 2. 

 

 

Norfors modtager følgende typer affald: 

Affald Kriterier 

Småt affald og dagrenovation Almindelige emner: max. 100x50x50 cm 

Kompakte emner: max 100x30x30 cm 

Stort affald Længde: max. 300 cm 

Overflade: max. 2 m
2
 

Intet fordærveligt affald 

Kreosotbehandlet træ  

(fx jernbanesveller) 
Kontakt først Norfors 

Biomasseaffald  

(fx trærødder og stød) 
Kontakt først Norfors 

Strimmelaffald Kontakt først Norfors 

Ensartet produktionsaffald Kontakt først Norfors 

Fortroligt affald Kontakt først Norfors 

 

 

Eksempler på uønsket affald: 

Asbest Have- og grenaffald Klinisk risikoaffald 

Batterier Hårde hvidevarer Lysstofrør 

Dæk Imprægneret træ Olieaffald 

Elektronikaffald Isoleringsmateriale Radioaktive emner 

Farligt affald Jern og metal Sprængstoffer 

Flydende affald Jord, sten, beton o. lign. Støvende materiale 

Genanvendeligt papir, pap, 

plast eller glas 

Kemikalieaffald Tagpap 



Til vognmappen: 

Er du i tvivl – kontakt personalet 
i krankabinen   

Oktober  2018 

VÆRD AT VIDE OM  

sikkerhed og ophold på Norfors 
 

Ved indkørsel: 

Hårde opbremsninger på vægten er ikke 

tilladt (vægten kan tage skade). 

Kun 1 bil igennem pr. bomløft. 

 

Hastighed: 

Afpas altid farten efter forholdene. 

 

Udvis forsigtighed og hensyn ved kørsel 

på Norfors. 

 

Aflæsning af affald: 
Stands på forpladsen og fjern 

net/presenning inden du bakker ind i 

aflæsningshallen. 

 

Lukkede porte må ikke åbnes! 

 

Gule afmærkninger skal altid respekteres, 

se skiltene i aflæsningshallen. 

 

Fej rent bag egen vogn efter aflæsning. 

 

Det er kun chaufføren, der må opholde 

sig i aflæsningshallen. Medpassagerer 

skal blive i vognen. 

 

Ved ventetid stop altid motoren.  

 

Pålæsning af sække skal ske på pladsen 

ved sækkelageret. Stop motoren imens. 

 

Børn på Norfors: 

Hvis du har børn med i bilen, skal du 

sikre, at børnene IKKE forlader bilen på 

noget tidspunkt under opholdet på 

Norfors. 

 

 
 

 

 

 

 

Ved ulykker: 
Udfør den nødvendige førstehjælp og 

alarmér kranfører eller kontrolrum. 

 

Førstehjælpsudstyr findes i krankabinen 

hos kranføreren og i kontrolrummet. 

 

Ved mand i silo alarmér kranfører eller 

kontrolrum. Stiger, ophejsningssele mv. 

er anbragt på aflæsningshallens østvæg. 

 

Ambulance kan tilkaldes fra kontrolrum 

eller krankabinen. 

 

Ved alvorlige driftsuheld vil advarsels-

sirener hyle. Kør da straks ud fra Norfors’ 

område. 

 

Oversigtstegning 

Toiletbesøg: 
Der er et toilet under krankabinen. 

BRUG DET! 

Tobaksrygning: 

Tobaksrygning og brug af åben ild er 

strengt forbudt i aflæsningsområdet. 


