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§ 1 Formål

 

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle

borgere og grundejere i Faxe Kommune Kommune med henblik på at forebygge forurening,

uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme

genanvendelse af affald. 

 

Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og

tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe

rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i

forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

 

 

§ 2 Lovgrundlag

 

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:  

 

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).  

 

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen).  

 

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

(Elskrotbekendtgørelsen).  

 

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

(Batteribekendtgørelsen).  

 

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen).

 

 

§ 3 Definitioner

 

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til

enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

 

 

§ 4 Gebyrer
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1.

2.

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 samt

affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på

ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Faxe Kommune Kommunes hjemmeside, jf.

affaldsbekendtgørelsen.

 

 

§ 5 Klage m.v.

 

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.

affaldsbekendtgørelsens § 101. 

 

Efter § 47, stk. 1, jf. § 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt

kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder

kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for

statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv,

om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. § 48 a i den kommunale styrelseslov.

 

 

§ 6 Overtrædelse og straf

 

Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 1, nr. 2. 

 

Efter affaldsbekendtgørelsens § 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis

overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 

 

opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved

besparelser. 

 
 
 
 
 

§ 7 Bemyndigelse

 

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at ændre i bilag.

Endvidere kan Teknik- og Miljøforvaltningen formidle information om regler vedrørende

affaldshåndtering efter dette regulativ, herunder foretage mindre ændringer i sorteringskrav.
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§ 8 Ikrafttrædelse

 

Regulativet træder i kraft den 01-12-2011. 

 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Dagrenovationsregulativ for Faxe Kommune af 28. maj 2009. 

 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17-11-2011. 

 

 

 

 

 

Borgmester Knud Erik Hansen          

 

 

§ 9 Ordning for dagrenovation

 

§ 9.1 Hvad er dagrenovation

 

Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. § 3, nr. 14 i

affaldsbekendtgørelsen.

Definition     

Dagrenovation (restaffald) er en samlet betegnelse for den del af husholdningsaffaldet, der

hovedsagligt består af køkkenaffald samt mindre emner kasserede materialer, der naturligt

forekommer fra forbrug i private husholdninger, og som ikke er omfattet af andre ordninger. Den

komposterbare fraktion af husholdningsaffaldet kan inkluderes i dagrenovationen, såfremt denne

fraktion ikke komposteres.

Ved dagrenovation (restaffald) forstås eksempelvis:  

- Vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres 

- Animalsk affald 

- Tilsmudset pap 

- Tilsmudset papir 

- Plast, som er forurenet med madvarer 

- Forurenet metal (konservesdåser, stanniol mv.)

- Sammensatte produkter (eks. mælke- og juiceemballage)  

- Sod og aske (skal være afkølet og skal indpakkes) 

- Opfej 
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- Porcelæn, keramik og stentøj 

- Almindelige elpærer

Definition vegetabilsk  køkkenaffald er eksempelvis:

    - Grønsager

                - Frugt

                - Grøn salat

                - Gulerodstoppe

                - Kartoffelskræller

                - Kaffegrums

                - Teblade

                - Nøddeskaller

                - Strøelse fra kæledyr (dog ikke kattegrus)

                - Æggeskaller

Andet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som hensigtsmæssigt kan

bortskaffes som dagrenovation.
 
 

Faxe kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til dagrenovation.

 

 

§ 9.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer

dagrenovation.

Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer dagrenovation

(restaffald) på grunden.
 
 

Grundejere og husstande kan ikke fritages for dagrenovationsordningen. Dog kan der i særlige

situationer dispenseres herfra. Faxe Kommune afgør om der kan dispenseres fra ordningen. 
 
 

Ejendomme som står ubeboet (jf. Folkeregisteret) kan efter en periode på min. 3 måneder

afmeldes dagrenovationsordningen. Ejeren af ejendommen skal selv afmelde ejendommen og

tilmelde den igen ved nyindflytning.

 

 

§ 9.3 Beskrivelse af ordningen

 

Dagrenovationsordningen er etableret som en henteordning.

Affaldets håndtering
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•

Affald, der lovligt hjemmekomposteres, er ikke omfattet af den etablerede indsamlingsordning for

dagrenovation.
 
 

Kompostbeholdere der benyttes skal være rottesikrede.
 
 

Såfremt hjemmekomposteringen giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af

skadedyr på ejendommen eller naboejendomme, kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud

mod hjemmekompostering på den pågældende ejendom. 

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den

matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens § 25, stk. 4.

 

 

§ 9.4 Beholdere

 

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen

anviste beholdere til dagrenovation.

Opsamlingsmateriel

Til opsamling af dagrenovation (restaffald) i fast ordning eller ved tilvalg skal: 

 

Enfamilieboliger benytte 2 hjulede-beholdere. 

 

Flerfamilieboliger benytte 2-hjulede beholdere eller 4-hjulede beholdere  

 

Sommerhuse benytte 110 l sække i sækkestativ.  

 

Der kan vælges mellem:

-   2-hjulede affaldsbeholdere som tømmes hver 14. dag

-   2-hjulede affaldsbeholdere på 140 l som tømmes hver uge

-   4-hjulede affaldsbeholdere på som tømmes hver uge

-   Sækkestativ til 110 l sæk som tømmes hver uge. Sækkeløsningen gælder kun for sommerhuse.

Der kan vælges mellem helårstømning og sommertømning (fra 3. uge i marts  til og med 1.

november)
 
 

Det vil fremgår af Faxe Kommunes takstblad hvilke beholderstørrelser, der findes i Faxe

Kommunes renovationssystem.
 
 

Der skal forefindes godkendt materiale til dagrenovation på alle særskilte matrikler, dog kan der

opstilles fælles materiel i særskilt udmatrikulerede tætte/lave bebyggelser efter godkendelse af
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Faxe Kommune.
 
 

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra opsamlingsmateriellet i forbindelse med  alternative

indsamlingssystemer eks. Moloksystemet. En eventuel dispensationsansøgning behandles af

Teknisk Udvalg.  
 
 

Blandet bolig og erhverv på samme matrikel kan fælles benytte det materiel til dagrenovation, der

er opstillet på ejendommen. 

Beholdere leveres af og tilhører Faxe Kommune Kommune.

Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og

slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren.
 
 

Faxe Kommune udleverer sække i forbindelse med tømning ved sommerhus.
 
 

Det er muligt at borgeren selv kan købe indsatssække til 2-hjulede dagrenovationsbeholdere.

Sækkene kan købes i Faxe Kommunes Borgereservicecentre.

Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

 

 

§ 9.5 Kapacitet for beholdere

 

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående

skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Generelt gælder det, at der på enhver ejendom skal være tilstrækkelig opsamlingsmateriel til, at

overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted. Det påhviler ejeren tilse, at der forefindes den

fornødne kapacitet på ejendommen.
 
 

Overfyldning kan medføre, at beholderen ikke tømmes eller at sækken ikke medtages.
 
 

Til lejlighedsvis ekstra affald kan der købes ekstra sække med et afhentningskort på Faxe

Kommunes Borgereservicecentre.

 

 

Side 6



§ 9.6 Anbringelse af beholdere 

 

Standpladser og adgangsveje

Generelt

Standpladser og adgangsveje skal indrettes i overensstemmelse med reglerne i dette regulativ.
 
 

De til enhver tid gældende regler fra Arbejdstilsynet skal overholdes.
 
 

Indretning af standpladser og adgangsveje forestås og finansieres af grundejeren.
 
 

Faxe Kommune kan fastsætte nærmere bestemmelser for brugergrupper, der er omfattet at en

nøgleordning.
 
 

Grundejeren er forpligtet til at sikre, at tømning af affaldsbeholderen kan foregå uden at

renovatøren angribes eller forulempes af hunde eller andre dyr.
 
 

Af hensyn til håndtering af affaldsbeholderen skal låget kunne lukkes helt i forbindelse med

tømning.
 
 

Har affaldsbeholderen et lille toplåg skal dette være lukket fast i forbindelse med tømning.
 
 

Er affaldsbeholderen overfyldt eller er den fyldt med ikke tilladte materialer har

renovationsmandskabet ikke pligt til at tømme den. Grundejeren skal herefter selv sørge for

bortskaffelse af affaldet. Om nødvendig vil beholderen blive tømt ved en særlig foranstaltning på

grundejerens regning.
 
 

Standplads

Standpladsen skal indrettes således:

-   At den er i terrænniveau

-   At affaldsbeholderne kan håndteres i en hensigtsmæssig arbejdsstilling

-   At den så vidt muligt er vandret

-   At den er velbelyst i forbindelse med tømning

-   At underlaget er stabilt, plant (f.eks. fliser, beton, asfalt eller fast jævnt stabilgrus)

-   En frihøjde på minimum 2.2 meter
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-   At der er minimum 10 cm. friplads på hver side af affaldsbeholderen

-   At håndtagene på beholderen vender ud med renovatøren i forbindelse med tømning.

-   At pladsen omkring beholderen holdes ryddet, så beholderen kan manøvreres frit

-   At pladsen omkring affaldsbeholderen holdes fri for sne, så beholderen ikke ”spærres inde”

-   At der ikke er sne- og isglat på standpladsen

-   Standpladsen må ved tømning max. være 25 meter fra farbar vej. (Farbar for renovationsbilen).
 
 

Adgangsvejen

Retningslinier for adgangsvejen:

-   Må max. være 25 meter

-   den er i terrænniveau

-   den så vidt muligt er vandret

-   den er velbelyst i forbindelse med tømning

-   underlaget er stabilt, plant (f.eks. fliser, beton, asfalt eller fast jævnt

stabilgrus)Perlesten/granitskærver og græs er ikke at betegne som stabilt underlag

-   der er ikke grene eller andet der rækker ind over adgangsvejen

-   en frihøjde på minimum 2.2 meter på hele adgangsvejen

-   der er minimum 1 meter bredt på hele adgangsvejen

-   havelåger, gadeporte og døre i f.eks. skraldehuse kan fastholdes i åben stilling i forbindelse

med tømning

-   havelåger, gadeporte og døre lukkes igen af renovatøren inden ejendommen forlades

-   adgangsvejen holdes ryddet, så beholderen kan manøvreres frit

-    adgangsvejen holdes fri for sne, så beholderen ikke ”spærres inde”

-   der ikke er sne- og isglat på adgangsvejen

-   på koteletgrunde kan/skal beholderen stilles umiddelbart efter koteletbenet går i selve grunden,

også selvom koteletbenet overstiger de 25 meter. 

-   adgangsvejen må max. have stigning/fald på 10 % 

Er stigningen/faldet større skal der ske specielle foranstaltninger

-   der må ikke være trapper på adgangsvejen

-   Anslagslister, tærskler og enkelt trin skal være forsynet med faste skråkiler, ramper o.l.
 
 

Særordninger ved meget vanskelige adgangsforhold. 

På ejendomme med meget vanskelige adgangsforhold kan der fastsættes særlige retningslinjer

for afhentning.

Faxe Kommune kan efter skriftlig ansøgning meddele tilladelse til andre løsninger på særlige

vilkår, herunder påligning af særgebyrer.
 
 

Lange indkørsler

For landejendomme med lange indkørsler, markvej o.lign. gælder, at transportøren kører ind på

ejendommen såfremt
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-   At indkørslen, markvej o.lign er egnet til, at der køres med store komprimatorvogne

-   At der er fast, stabilt og plant underlag (f.eks. fliser, beton, asfalt eller fast jævnt stabilgrus)

både på adgangsvejen og standpladsen

-   At der er tilstrækkelig frihøjde og fribredde

-   At komprimatorbilen efter renovatørens og kommunens skøn frit kan vende i indkørslen eller på

gårdspladsen uden fare for beskadigelse af ejendom, indkørsel/gårdsplads og

renovationsmateriel.

-   At lange indkørsler, markvej o.lign er ryddet for sne og is og at der i glat føre er saltet/gruset.

-   Såfremt de ovenstående regler ikke kan overholdes skal materiellet placeres således, at de

almindelige retningslinier for adgangsveje og standpladser følges.

-   Såfremt grundejeren ikke ønsker, at der køres med store komprimatorbiler i indkørslen og på

markvej, skal det meddeles Faxe Kommune, og materiellet skal placeres således, at de

almindelige retningslinier for adgangsveje og standpladser følges.

-   Faxe kommune kan opkræve særgebyrer for særlige ydelser (Jvf. § 7.4), herunder f.eks.

ekstraomkostninger for afhentning på adresser, hvor retningslinierne for placering af

affaldsbeholderne og adgangsveje ikke er opfyldt.

 

 

§ 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 

Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i

beholderen.

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i

beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal

være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på

personer eller på affaldssækken/beholderen.

 

 

§ 9.8 Renholdelse af beholdere

 

Det påhviler borgeren og grundejeren at rengøre og vedligeholde affaldsbeholderen - herunder

eventuel vask af beholderen.
 
 
 
 

§ 9.9 Afhentning af dagrenovation
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Tidspunkt for renovationskørsel

Tømning af dagrenovationsbeholderen sker 1 gang hver 14.dag. fortrinsvis på samme ugedag.
 
 

Der kan dog også vælges ugetømning på en 140 l beholder. Beholderen tømmes på en fast

ugedag. 
 
 

Tilvalgsmateriel tømmes på samme dag som det faste materiel.
 
 

4-hjulsbeholdere tømmes hver uge på en fast ugedag.
 
 

Sækken i sommerhusområderne afhentes hver uge enten hele året eller som sommertømning, i

perioden 3. uge i marts til og 1. nov.
 
 

Ekstra sække med et helt afhentningskort medtages på den faste tømningsdag, når det er sat

frem til afhentning ved siden af det faste materiel.
 
 

I forbindelse med sammenhængende helligdage kan der fraviges fra ovennævnte.
 
 

Der kan i sommerperioden og i særlige tilfælde gives dispensation fra starttidspunktet.
 
 

Ved vejrlig og nedbrud på renovationsbilen forsøges manglende tømninger indhentet så hurtigt

som muligt.
 
 

Grundejeren er forpligtet til at sikre, at tømning af affaldsbeholderen kan foregå uden at

renovatøren angribes eller forulempes af hunde eller andre dyr.
 
 

Er affaldsbeholderen overfyldt eller er den fyldt med ikke tilladte materialer har

renovationsmandskabet ikke pligt til at tømme den. Grundejeren skal herefter selv sørge for

bortskaffelse af affaldet. Om nødvendig vil beholderen blive tømt ved en særlig foranstaltning på

grundejerens regning. 
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§ 9.10 Tilmelding/afmelding 

 

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Tilmeldinger til nye ejendomme skal ikke betale for udbringning af affaldsbeholdere.
 
 

Efterfølgende til- og afmelding samt ændringer af beholderstørrelser m.m. opkræves et

håndteringsgebyr.
 
 

Alle ny-, til- og afmeldinger/ændringer skal ske af grundejeren til Faxe Forsyning/Faxe Kommune.
 
 

Afmelding kan kun foretages, hvis ejendommen/boligen er ubeboet og har været det i minimum 3

måneder. Pålignede gebyrer vil kun blive refunderet, hvis der er foretaget afmelding, der er

godkendt af Faxe Forsyning/Faxe Kommune. Der kan ikke afmeldes med tilbagevirkende kraft.

Eventuel refusion eller merbetaling i denne forbindelse vil blive reguleret ved næste årsafregning.

Afregninger i forbindelse med hushandler afregnes løbende.

 

 

§ 10 Ordning for papiraffald 

 

§ 10.1 Hvad er papiraffald

 

Papiraffald er affald, som frasorteres dagrenovation og defineres som nedenstående:

Definition

Ved papiraffald forstås eks. rene og tørre:

- Aviser

- Ugeaviser

- Ugeblade

- Brochurer

- Reklamer

- Farvet papir

- Edb – og brevpapir

- Telefonbøger
 
 

Affaldsfraktioner, der ikke er omfattet:

- Karton

- Pap
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- Plastbelagte papirvarer (eks. mælkekartoner)

- Ringbind

- Indbundne bøger

- Selvkopierende papir

- Tilsmudsede papirvarer

Disse fraktioner skal afleveres til genbrug på kommunens genbrugspladser.
 
 

Fraktioner forurenet med letfordærvelige varer skal bortskaffes via dagrenovationen.
 
 
 
 

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen er obligatorisk. for alle private husstande i kommunen.
 
 

Ubebyggede grunde er undtaget af ordningen, såfremt der ikke frembringes papiraffald på

grunden.
 
 

Sommerhusejere er ligeledes undtaget, men kan tilmelde sig ordningen, hvis det ønskes.

 

 

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

 

Papir skal udsorteres i Faxe Kommunes opsamlingsmateriel til papir.
 
 

Alternativt skal papiraffaldet bringes til genbrugsØer, hvis ejendommen er tilmeldt en sådan, eller

afleveres på genbrugspladsen.
 
 

Byrådet fastsætter gebyret for genbrugsordningen.

 

 

§ 10.4 Beholdere
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Til opsamling af papir kan der vælges mellem en 140 l og 240 l beholder som tømmes hver 4. uge.

Renovationsgebyret er det samme uanset hvilken beholdertype der vælges.
 
 

Faxe Kommune kan opsætte større containere ved boligforeninger og etageboliger efter behov.
 
 

Der skal forefindes en papirbeholder på alle husstande. Dog kan flere husstande gå sammen om

et fælles opsamlingssted (en genbrugsØ) Oprettelsen af genbrugsØ skal godkendes af Faxe

Forsyning/Faxe Kommune. Der er ingen reduktion i genbrugsgebyret ved oprettelses af en

genbrugsØ.
 
 

Genbrugsordningsgebyret er pr. boligenhed og ikke pr. antal opstillede beholdere.
 
 

Til- og frameldinger samt ændring af opsamlingsmateriel skal ske til Faxe Forsyning/Faxe

Kommune.

 

 

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

 

Ejeren er forpligtet til at sørge for, at der er den fornødne kapacitet på ejendommen, så der ikke

sker overfyldning meller to tømninger.  

 

 

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

 

Anbringelsen af papirbeholderen skal følge  samme regler som for dagrenovationsbeholdere se §

9.6

 

 

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 

Beholderen til papir må kun indholde papir som beskrevet i § 10.1 og må ikke indholde pap,

karton, plast m.m.
 
 

Opsamlingsmaterialet må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes.
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Affaldet må ikke presses fast i beholderen da dette kan betyde at beholderen ikke kan tømmes

helt.
 
 

En overfyldt beholder eller en fastkiling af papiret kan medføre, at beholderen ikke bliver tømt.

 

 

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

 

Det påhviler borgeren og grundejeren at rengøre og vedligeholde papirbeholderen, herunder

eventuel vask af beholderne:

 

 

§ 10.9 Afhentning af papiraffald

 

Papirbeholderne tømmes hver 4. uge.
 
 

Det tilstræbes, at der tømmes på samme ugedag hver gang.
 
 

I forbindelse med helligdage kan tømningsdagen forskydes til dage før eller efter helligdagene.
 
 

I øvrigt skal afhentningen følge samme retningslinier som beskrevet i § 9.9 i dette regulativ.

 

 

§ 10.10 Øvrige ordninger

 

Såfremt en borger og - eller grundejer ikke ønsker papirbeholderen på sin ejendom, kan denne

afhentes. Der kan dog ikke fritages for gebyret for genbrugsordningen af papir.

 

 

§ 11 Ordning for papaffald

 

§ 11.1 Hvad er papaffald

 

Ved papaffald forstås eksempelvis rene og tørre produkter af:

- Bølgepap
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- Karton

Papprodukter må gerne indeholde rester af etiketter, tape, clips mv.
 
 

Følgende produkter er ikke papaffald:

- brugte pizzabakker

- tilsmudsede papprodukter

disse skal bortskaffes via dagrenovationen.
 
 

Faxe Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til papaffald. 

 

 

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

 

 

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen

 

Ordningen er en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen er en bringeordning.
 
 

Papaffald skal afleveres på Faxe Kommunes genbrugspladser.

 

 

§ 12 Ordning for glasemballageaffald

 

§ 12.1 Hvad er glasemballageaffald

 

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald

i emballagebekendtgørelsen.

Definition

Herved forstås eksempelvis helt tømte og let rengjorte:

-   Vinflasker

-   Spiritusflasker

-   Sildeglas
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-   Konservesglas

-   Ketchup- og dressingflasker

Glasemballage må gerne være forsynet med låg.
 
 

Affaldsfraktioner som ikke er omfattet

-   Porcelæn

-   Keramik

-   Hærdet glas

-   Spejlglas

-   Vinduesglas

-   El-pærer

-   Lysstofrør

-   Hvide (ikke gennemsigtige)flasker

-   Urene eller fyldte flasker og glas

Disse fraktioner skal afleveres til genbrug på kommunes genbrugspladser.
 
 

Fraktioner forurenet med letfordærvelige varer skal bortskaffes via dagrenovationen.
 
 

Faxe Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til glasemballage.

 

 

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

 

 

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

 

Ordningen er en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen er en bringeordning.
 
 

Glas skal afleveres i de kuber, som er opstillet rundt om i Faxe Kommune eller på Faxe

Kommunes genbrugspladser.
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§ 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald

 

§ 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

 

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i

emballagebekendtgørelsen.

Definition

Ved metalemballager forstås eksempelvis:

-   Øl og sodavandsdåser

-   Konservesdåser af aluminium og hvidblik

-   Stanniolbakker

-   Låg og kapsler

Metalemballagerne skal være helt tømt for indhold og let rengjorte.

De må ikke være forurenet med mad og drikkevarer. 
 
 

Affaldsfraktioner som ikke er omfattet:

-   Metalemballager med indhold af alle former for farligt affald, f.eks. sprayflasker.

-   Ikke helt tømte og ikke rengjorte metalemballager

-   Metalemballager som er forurenet med let fordærvelige varer.
 
 

Fraktioner forurenet med letfordærvelige vare skal bortskaffes via dagrenovationen.
 
 

Faxe Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til metalemballager.

 

 

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

 

 

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

 

Ordningen er en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen er en bringeordning.
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Metalemballageaffaldet skal afleveres på Faxe Kommunes genbrugspladser.

 

 

§ 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald

 

§ 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

 

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i

emballagebekendtgørelsen.

Definition

Ved plastemballager forstås eksempelvis:

-   Plastflasker til drikkevarer

-   Øvrige plastflasker og – dunke

-   Bøtter og spande af plast

-   Plastkasser

-   Plastbakker

Desuden rent og tørt:

- Klart plastfolie, wrapplast, bobleplast, farvet plastfolie og bæreposer m.m.

Plastemballagerne skal være helt tømt for indhold og let rengjorte.

De må ikke være forurenet med mad- og drikkevarer.
 
 

Affaldsfraktioner som ikke er omfattet:

-   Plastemballager med indhold af alle former for farligt affald.

-   Ikke helt tømte og ikke rengjorte plastemballager

-   Plastemballage som er forurenet med let fordærvelige varer.
 
 

Fraktioner forurenet med letfordærvelige varer skal bortskaffes via dagrenovationen.
 
 

Faxe Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til plastemballager.

 

 

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
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§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

 

Ordningen er en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen er en bringeordning.
 
 

Plastemballage skal afleveres på Faxe Kommunes genbrugspladser.

 

 

§ 15 Ordning for genbrugspladserne

 

Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald.

 

 

§ 15.1 Hvem gælder ordningen for

 

Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Faxe Kommune

Kommune.

Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Faxe, Ringsted, Sorø,

Slagelse, Næstved og Vordingborg Kommune.

 

 

§ 15.2 Adgang til genbrugspladserne

 

Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis

kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Faxe Kommune

Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign.

Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg) med tilhørende trailer har adgang til

genbrugspladserne.

 

 

§ 15.3 Sortering på genbrugspladserne

 

Affaldsfraktionerne på genbrugspladsen kan være:

-   Papir / aviser

-   Pap

-   Plastemballage, dunke og folie

-   Metalemballage

-   Haveaffald
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-   Sten og brokker

-   Stort brændbart

-   Småt brændbart

-   Møbler / indbo

-   Ikke brændbart til deponi

-   Madrasser

-   Sanitet

-   Imprægneret træ, der ikke er behandlet med arsen og kreosot

-   Asbest – hårde tagplader og lign. Støvende asbest skal være forsvarligt indpakket

-   PVC - blød og hård

-   Jern / metal

-   Elektronikaffald, f.eks. radio, TV, IT- og teleudstyr, små- og store husholdningsapparater,

lytstofrør, elsparepærer.

-   Ren jord

-   Større grene

-   Byggeaffald

-   Farligt affald, herunder også kanyler m.v. samt trykflasker.

-   Dæk

-   Glas

-   Autoruder

-   Tøj og sko

-   Batterier herunder bil- og bådbatterier og akumulatorer

Det er ikke sikkert, at alle fraktioner kan afleveres på alle  genbrugspladserne og ovennævnte

oversigt er vejledende.

Affaldet skal altid sorteres efter den til enhver tid gældende sorteringsvejledning på

genbrugspladserne.
 
 

Affaldsfraktioner som ikke modtages:

-   Dagrenovation og dagrenovationslignende affald

-   Radioaktivt affald

-   Klinisk risikoaffald (sygehusaffald)

-   Medicinrester (skal afleveres på Apotekerne)

Ved radioaktivt og klinisk risikoaffald kontakt Faxe Kommune.
 
 

På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra

borgeren og grundejeren.

Undtaget herfra er dog dagrenovation.

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på

genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal anvendes klare plastsække,

så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens §
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32, stk. 2. 

 

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.
 
 

Byrådet vedtager affaldsgebyret for genbrugspladsordningen.
 
 

Genbrugspladsordningen er en obligatorisk ordning som ikke kan fravælges.
 
 

Brugeren skal opsamle tabt eller spildt affald.
 
 

Personalet har ret til at bortvise brugere, som ikke følger anvisninger/instrukser om f.eks. forkert

sortering, aflæsning i forkert container m.m.
 
 

Det er forbudt at henkaste / henlægge affald foran hegnet, på pladsen eller andre steder.

Overtrædelse vil medføre et oprydningsgebyr samt en evt. politianmeldelse.
 
 

Klunsning er forbudt. Direkte genbrug kan tillades jf. sorteringsvejledning.
 
 

Klager over personalet m.m. skal se skriftligt til Faxe Kommune/AffaldPlus I/S.
 
 

Faxe Kommune afgør om reglerne er overholdt. 
 
 

Åbningstider for genbrugspladserne offentliggøres på Faxe Kommunes hjemmeside samt ved

skiltning på genbrugspladserne.
 
 

Borgerne kan frit benytte alle 3 genbrugspladser i Faxe Kommune samt andre genbrugspladser i

AffaldsPlus's opland (Kommunerne Ringsted, Sorø, Slagelse, Næstved og Vordingborg).

 

 

§ 16 Ordning for PVC-affald

 

§ 16.1 Hvad er PVC-affald
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PVC-affald skal opdeles i genanvendelig (hård) PVC og ikke-genanvendelig (blød) PVC.

Ved genanvendelig (hård) PVC forstås eksempelvis:

Kloakrør

Vandrør

Tagplader (trapez).

Plastvinduer og -døre

Profiler og lister

Ved ikke-genanvendelig PVC forstås eksempelvis:

Haveslanger

Havebassiner

Vinylgulve

Presseninger

Regntøj og gummistøvler 

 

 

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. 

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen. 

 

 

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

 

Ordningen er en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen er en bringeordning.
 
 

PVC-affald skal afleveres på Faxe Kommunes genbrugspladser.

 

 

§ 17 Ordning for imprægneret træ

 

§ 17.1 Hvad er imprægneret træ

 

Ved imprægneret træ forstås eksempelvis:

- Træ, anvendt til hegn, havemøbler, legeredskaber eller anden udendørs brug

- Sveller
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Følgende produkter er ikke imprægneret træ:

- Ubehandlet træ, som er malet.

 

 

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. 

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen. 

 

 

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

 

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. 

Ordningen er en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen er en bringeordning.
 
 

Imprægneret træ-affald skal afleveres på en af Faxe Kommunes 3 genbrugspladser.

 

 

§ 18 Ordning for farligt affald

 

§ 18.1 Hvad er farligt affald

 

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i

affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i

affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser

egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4.
 
 

Ved farligt affald forstås eksempelvis:

- Spraydåser

- Malingsrester

- Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler

- Olie- og benzinprodukter

- Kviksølvtermometer

- Syrerester

- Kanylebokse
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Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i original emballage.
 
 

Farligt affald som ikke modtages på genbrugspladserne:

- Medicin og emballage med medicinrester (skal afleveres på Apotekterne).
 
 

Faxe Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til farligt affald. 

 

 

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

 

 

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen

 

Ordningen er en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen er en bringeordning.
 
 

Farligt affald skal afleveres på genbrugspladserne.
 
 
 
 

Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken.

 

 

§ 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter

(WEEE)

 

§ 19.1 Hvad er WEEE

 

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen, jf.

§ 3, nr. 41. 

Ved elektriske og elektronisk udstyr forstås hovedsageligt alle produkter, som virker ved elektrisk

strøm – i form af batterier og / eller ledning.
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Elektrisk og elektronisk udstyr skal sorteres i følgende fraktioner:

a) Store husholdningsapparater og salgsautomater f.eks.  

Køleskabe, frysere, vaskemaskiner, elkomfurer, mikrobølgeovne, elradiatorer, ventilatorer og

klimaanlæg, salgsautomater til varme og kolde drikke m.v. pengeautomater.

b) Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj og fritids- og

sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen implanterede og inficerede produkter) samt

overvågnings- og reguleringsinstrumenter f.eks.

Støvsugere, strygejern, brødristere, frituregryder, kaffemaskiner, elektriske knive, hårtørrere,

elektriske tandbørster, barbermaskiner, massageapparater, ure, vægte, boremaskiner,

symaskiner, svejseværktøj, græsslåmaskiner, elektriske tog og racerbaner, spillekonsoller,

cykelcomputere, sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter, elektriske eller

elektronisk legetøj, røgdetektorer, varmeregulatorer, termostater m.m.

c) It- og teleudstyr f.eks.  

Computere, printere, kopimaskiner, elektriske skrivemaskiner, lommeregnere, telefaxapparater,

telefoner, telefonsvarere og mobiltelefoner.

d) Forbrugerudstyr f.eks. 

Radio- og Tv-apparater, videokameraer og – båndoptagere, DVD- , CD- og MP3-afspillere,

forstærkere, elektriske musikinstrumenter.

e) Belysningsudstyr f.eks.  

Lysstofrør, kompaktlysstofrør, metalhalogenlamper, tryknatriumlamper.
 
 

I tvivlstilfælde er det Miljøstyrelsens afgørelse, hvad der henregnes til affald af elektrisk og

elektronisk udstyr.
 
 

Kølemøbler, frituregryder m.v. skal forinden bortskaffelsen være tømt for eventuelt indhold.

 

 

§ 19.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen. 

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen. 

 

 

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen
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1.

2.

3.

4.

5.

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 

Store husholdningsapparater 

 

Kølemøbler 

 

Små husholdningsapparater 

 

Skærme & monitorer 

 

Lyskilder 

 

Ud over de kommunale indsamlingsordninger har borgerne mulighed for at aflevere affald af

elektrisk og elektronisk udstyr til forhandlere af sådanne produkter, i det omfang disse vælger at

tage brugt udstyr retur i forbindelse med køb af nyt.

 

 

§ 19.4 Øvrige ordninger

 

Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at

modtage affaldet. 

 

 

§ 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

 

§ 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

 

Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver

batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri

eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsens §

3, nr. 6.

Ved bærbare batterier og akkumulatorer forstås eksempelvis:

- Almindelige husholdningsbatterier

- Knapcellebatterier

- Brugte batterier til mobiltelefoner m.m.

- Brugte batterier til håndværktøj
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§ 20.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

 

 

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen

 

Poseordning:
 
Udtjente bærbare batterier anbringes af borgeren og grundejeren i klare poser ovenpå låget af
borgerens og grundejerens beholder til papir, der tømmes hver fjerde uge.
 
 

Desuden kan batterier og akkumulatorer afleveres på Faxe Kommunes genbrugspladser. 

 

 

§ 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald

 

§ 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

 

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen.

Uforurenet bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal, jv. bygge og anlægsbekendtgørelsen,

sorteres i følgende fraktioner:

- Natursten, f. eks. granit og flint

- Uglaseret tegl (mur- og teglsten)

- Beton

- Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton

- Jern og metal

- Gips

- Stenuld

- Jord

- Asfalt

 

 

§ 21.2 Hvem gælder ordningen for
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Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Faxe Kommune.

Ordningen gælder for alle etageejendommenm.m. i Kommunen.

Ordningen gælder for alle sommerhuse, kolonihaver m.m. i Kommunen.

 

 

§ 21.3 Beskrivelse af ordningen

 

Uforurenet bygge- og anlægsaffald skal afleveres på Faxe Kommunes genbrugspladser.

 

 

§ 22 Ordning for Haveaffald

 

§ 22.1 Hvad er Haveaffald

 

Haveaffald er organisk affald, som naturligt fremkommer ved havearbejde.

Ved haveaffald forstås f.eks.

- grene, buske og stauder

- afklippet græs og blade

- ukrudt
 
 

Træstød, jord og sten er ikke haveaffald.
 
 

Faxe Kommune afgør i tvivlstilfælde hvad der henregnes til haveaffald.

 

 

§ 22.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle borgere og grundejeren i kommunen.

Ordningen gælder for alle etageejendomme m.m. i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

 

 

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen

 

Haveaffald kan afleveres på Faxe Kommunes genbrugspladser.
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Haveaffald kan lovligt hjemmekomposteres på egen grund.
 
 

Afbrænding af haveaffald

Private borgere og grundejere i landzone må jvf. Affaldsbekendtgørelsens § 45 stk. 2 afbrænde

haveaffald i perioden 1. december - 1. marts.
 
 

Haveaffald må ikke afbrændes i byzone og sommerhusområder.
 
 

Private borgere og grundejere i Faxe Kommune må jvf. Affaldsbekendtgørelsens § 45 stk. 2

afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser.
 
 

Private borgere og grundejere i Faxe Kommune må jvf. Affaldsbekendtgørelsens § 45 stk. 2

afbrænde haveaffald som Sankt Hansbål Sankthansaften. Sankt Hansbålet må  anlægges i

perioden 1. juni til 23. juni.
 
 

De til enhver tid gældende bestemmelser fra brandmyndigheden skal overholdes ved afbrænding

af haveaffald. 
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Information til kommuner om kontaktperson:
Navn: Merete Dam Hansen
E-mail: medm@faxekommune.dk
Tlf. nr.: 56203083

Regulativet er vedtaget d. 17-11-2011 og er trådt i kraft d. 01-12-2011
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