
   

 

 
 

Invitation til en snak om MiljØ'er 
Besøg BOFAbussen på pladsen mellem havnen og Galleri Vang 

Tirsdag den 23. august 2022 kl. 15-19. 

 
De nye affaldsordninger og MiljØ’er 
Med de nye affaldsordninger på Bornholm, skal hver husstand have tre udendørs affaldsbeholdere. De fleste 
husstande i Vang har mulighed for at have egne affaldsbeholderne, men ca. 80 husstande har ikke denne 
mulighed. Det er politisk besluttet, at de i stedet skal benytte en fælles affaldsstation - kaldet en MiljØ’ (se mere 

i vedhæftede fakta ark).  
 
BOFA skal sandsynligvis etablere 2 MiljØ’er i Vang. Hvor de helt præcist skal ligge, vil vi gerne drøfte med dig, 

da du er en af de borgere, som skal benytte dem. 

 
Din husstand skal benytte en MiljØ’ 
Det er BOFAs vurdering, at din husstand skal benytte en MiljØ’, når de nye affaldsordninger sættes i gang. 

Denne vurdering hviler på Arbejdstilsynets regler for skraldemandens arbejde og vejens beskaffenhed. 
Reglerne omfatter bl.a. nedenstående punkter: 
 

▪ Adgangsvejens underlag skal være fast, jævnt og plant (f.eks. fliser, asfalt eller beton). Dette betyder, 
at der ikke må være f.eks. græs, skærver eller ujævne brosten. 

▪ Der må ikke være trapper, trin eller væsentlige stigninger/fald på adgangsvejen. 
▪ Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred og have en frihøjde på 2,2 meter. 

 
Hvis du er uenig i vores vurdering, vil vi meget gerne tage en snak med dig. Vi kan også gennemgå, om du evt. 
kan ændre nogle forhold ved din adgangsvej og derved få mulighed for have egne affaldsbeholdere.  
Mød os d. 23. august, når vi er i Vang med BOFAbussen, så kan vi sammen se på din adgangsvej.  
 
Har du ikke mulighed for at møde op, kan du kontakte os på miljoe@bofa.dk: Giv os din adresse og et 
telefonnummer, så vender vi tilbage. 
 
Venlig hilsen 
 
BOFA

BOFA 

Almegårdsvej 8 3700 Rønne 

  

   
   Mikael Boldt 
Vang 69, 3790 Hasle 
 

  

Bornholms Regionskommune 
Center for Natur, Miljø og Fritid 

BOFA 
+45 56 92 55 00 
miljoe@bofa.dk 

www.bofa.dk 
CVR: 26 69 63 48 

8. august 2022   
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