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Middelfart Kommune 
Nytorv 9 
5500  Middelfart      Middelfart d. 26.05.2022 
 
 
 
  
 

Ansøgning om forundersøgelse til klima-sikring i området omkring  
Vejlby Fed. 
 
 
Baggrund: 
 
Med de ændringer der kommer i klimaet indenfor det næste 50-80 år, vil der i området omkring 
Vejlby Fed være stigninger i grundvandet, øget nedbør samt havvandsstigninger. Området har 
allerede nu en udfordring med vand på terræn i nedbørsrige perioder. Dette sker for nuværende 
hvert år, og såfremt klimaændringerne udvikler sig, så vil dette være en tilbagevendende 
begivenhed, med større gener for beboerne i området. 
Yderligere kan der komme udfordringer, hvis/når Aulby Møllemade inddæmmes, hvilket kan 
resultere i en øget grundvandsstigning i visse områder. Lige nu er det ikke aktuelt at tale om 
havvandsstigninger, men dette kan komme på tale inden for en årrække, Det skal nævnes, at i 
forbindelse med en storm 30. oktober. i 2017, blev der udlagt watertubes for at imødegå en evt. 
oversvømmelse omkring Aulby Mølleå, hvor der var fare for at højvande ville skylle ind over diget 
ved åen, og derved oversvømme området bagfra, dette blev dog aldrig et scenarie. Området vil i 
fremtidige tilfælde være afhængig af beredskabet, hvilket kan betragtes som en risiko. 
 
Beboerne har sammen med Middelfart Kommune taget initiativ til at undersøge klimapåvirkningen 
af Vejlby Fed. 
En gruppe på 28 beboere ligeligt fordelt fra området (som kommunen er bekendt med). Denne 
gruppe har udvalgt 5 personer til at arbejde med problemstillingen om klimaudfordringerne i Vejby 
Fed. Arbejdsgruppen har stået for undersøgelse for tilkendegivelser til en 
forundersøgelse/screening af området omkring Vejlby Fed, og resultatet er: 
 
 
Tilkendegivelse af forundersøgelse: 
 
Af de 423 lodsejere har de 306 svaret tilbage. 274 har sagt ja og 32 har sagt nej til igangsætte en 
forundersøgelse. Dette svarer til at ca. 72 % af beboerne i området har svaret, og at 90% af 
besvarelserne bakker op om forundersøgelsen . Vi er af den overbevisning, at det er nok til at 
kunne fortsætte med forundersøgelse af området. 
 
Tilkendegivelsen blev sendt til alle beboere i Vejlby Fed via Middelfart Kommune, samt en 
husomdelt “pixibog”, der kort forklarer, hvilke udfordringer vi står med i området. Undersøgelsen er 
foretaget i november/december 2021. Efter det sidste møde den 25.02.22 i den store 
arbejdsgruppe, er der udsendt et mødereferat, der beskriver hvor langt, vi er nået i processen samt 
det videre forløb. 
 
Arbejdsgruppen består af følgende repræsentanter: 
Preben Lærche, Vegavej 5, tlf. 21 40 34 75 mail: pl@bolifa.dk 
Eigil Kristensen, Vegavej 2E, tlf. 30 35 36 79 mail: eigilkri@gmail.com 
Morten Hansen, Polluxvej 4, tlf. 29 11 14 77, mail: 202358@live.dk 
Finn Hove, Siriusvej 40, tlf. 30 86 30 46 - mail: finn.hove@live.dk 

Bjarne Knudsen, Altairvej 22, tlf. 23 23 03 53 - mail: Bjarneknudsen1955@gmail. com 
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Forundersøgelsen: 
 
Forundersøgelse skal indeholde følgende: 
1. En afklaring af udfordringerne med grundvandsstigning  og overfladevand. 
2. En afklaring af udfordringerne med havvandsstigning som beskytter mod en 20 års hændelse i 

2100. 
3.   Løsningsforslag til hvordan disse udfordringer kan imødegås. 
 
De 2 afklaringer (grundvandsstigning og havvand) skal behandles separat, så både 
anlægsomkostninger og driftsomkostninger fremgår af beskrivelsen for hvert område. Der skal dog 
også være en samlet afdækning, såfremt der kan påvises en væsentlig besparelse i omkostninger 
ved at sammenlægge begge udfordringer i et fælles projekt. 
 
Den udfordring der ligger først for, er afdækning af grundvandsstigning og overfladevand. Dette 
ses allerede i dag af oversvømmede veje og grunde. 
 
Hele området som er inden for den sorte streg (vores definition af afgrænsningen) skal afklares, og 
beskrives hvordan de sikres, (bilag 1.). Der skal tages stilling til om den bestående sluse er 
tilstrækkelig for grundvand/overfladevand ved en evt. inddæmning af Aulby Møllemade. Hvordan 
bortskaffes vandet og i hvilken retning? evt. placering af pumper samt genetablering af 
eksisterende afløbsledniner og -render  og linjeføringer for eventuelle nye afløbsledninger. 
 
Ved afklaring af en højvandsbeskyttelse med en eventuel udbygning af eksisterende dige og 
etablering af nye diger skal det fremgå hvor diger placeres samt hvor højt disse bliver. Evt. kan der 
ved afklaringen opsætte markeringer i terrænet, der viser hvor højt et sådant dige vil blive over 
hele strækningen, samt der skal tages stilling til om der er behov for en ny sluse med 
pumpekapacitet. 
 
Repræsentanter fra arbejdsgruppen stiller sig gerne til rådighed ved udfærdigelse af udbuddet, 
med den viden vi besidder, samtidig ønsker vi at se udbudsmaterialet inden dette sættes i offentligt 
udbud. 
 
 
Oplæg til udgiftsfordeling: 
 
Vores oplæg til udgiftsfordeling fremgår af det udkast der er lavet til vedtægter for et kommende 
vandlaug.  
 
Der lægges op til en udgiftsfordeling af grundvand/overfladevand i 3 dele. En fast basisydelse som 
er ens for alle grundejere såkaldt immaterielle værdier, en andel baseret på grundstørrelsen, samt 
en variabel del, der tager højde for koten på den enkelte grund, således at lavere grundkoter skal 
betale mere en højere liggende grunde. Den fordeling som vi foreløbig har lagt som grund er 
følgende: 
 
33 1/3 som basisbeløb som alle skal betale medmindre man er undtaget. 
33 1/3 som udregnes efter grundens størrelse 
33 1/3 som udregnes efter den gennemsnitskote der er på grunden. 
 
I bilag til vedtægterne fremgår det, hvordan beregning for den enkelte grundejer fordeles efter en 
fast del immaterielle værdi samt grundstørrelsen og en variabel del efter nytteværdi. 
 
Private veje og strandarealer med offentlig adgang tænkes frihold for afgift. Der er også enkelte 
matrikler i området der friholdes for omkostninger, eks. engområder og skovområder, som ikke har 
nytte, medmindre der bygges ejendomme på disse områder på et senere tidspunkt, hvorefter der 
beregnes efter gældende regler. 
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Ved udgiftsfordeling af forundersøgelsen og evt. dige omkostninger kan samme beregning
anvendes, men der kan også anvendes en anden fordeling. Dette fremgår også af udkastet til
vedtægter.

Den videre proces:

Det er arbejdsgruppens ønske, at der laves udbud og forundersøgelse af området. Samtidig
ønsker arbejdsgruppen, at Middelfart Kommune vil rejse en sag med henblik på klimasikring af
området omkring Vejlby Fed.

Er der behov for yderligere information eller er der spørgsmål til fremsendte ansøgning er I
velkomne til at kontakte en af os.

med venlig hilsen

Preben Lærche, Vegavej 5, tlf. 21 40 34 75 mail:   pl@bolifa.dk
Eigil Kristensen, Vegavej 2E, tlf. 30 35 36 79 mail: eigilkri@gmail.com
Morten Hansen, Polluxvej 4, tlf. 29 11 14 77 mail: 202358@live.dk
Finn Hove, Siriusvej 40, tlf. 30 86 30 46 mail: finn.hove@live.dk
Bjarne Knudsen, Altairvej 22, tlf. 23 23 03 53 mail: Bjarneknudsen1955@gmail.com

bilag 1.
Kort over det afgrænsede område markeret med sort streg.
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Side 1 

Vedtægter for Vejlby Fed Vandlaug. 
 

Baggrund for lauget:  
Med de ændringer der kommer i klimaet inden for det næste 50-80 år vil der i området omkring 

Vejlby Fed være stigninger i grundvandet, øget nedbør samt havvandsstigninger. Området har 

allerede nu en udfordring med dette, yderligere kan der komme udfordringer hvis/når Aulby 

Møllemade inddæmmes, dette kan resultere i en øget grundvandsstigning i visse områder. Lige 

nu er det ikke aktuelt at tale om havvandsstigninger, men dette kan komme på tale inden for en 

årrække, Det skal nævnes, at i forbindelse med en storm 30 okt. i 2017, blev der udlagt 

watertubes for at imødegå en evt. oversvømmelse omkring Aulby Mølleå, hvor der var fare for at 

højvande ville skylle ind over diget ved åen, og derved oversvømme området bagfra, dette blev 

dog aldrig et scenarie 
 

 

§1 Laugets Navn, Hjemsted og Formål. 

§1 Laugets navn er ”Vejlby Fed Vandlaug” herefter benævnt lauget. Lauget har hjemsted i 

Middelfart Kommune.  

 

Stk. 2. Lauget er oprettet i henhold til (udfyldes når tilladelse fra Kommunens kommer)  

 

Stk. 3. Laugets formål er at beskytte de arealer, som fremgår af kortet i bilag 1 og 2 mod forhøjet 

grundvandsstand og overfladevand samt indtrængende havvand, og derved sikre at arealerne kan 

bruges til deres formål, samt sikker adgang til de enkelte matrikler.  
 

§2 Laugets Opgave  

§2 Lauget skal etablere og vedligeholde et anlæg som beskytter at området mod permanent 

forhøjet grundvandsstand, overfladevand og   indtrængende havvand på medlemmernes 

ejendomme og tilkørselsveje efter lovgivningens regler herom. 

Etableringen af anlæggene er opdelt i to faser, hvor første fase er løsningen på grundvandsstand 

og overfladevand. Når første fase er etableret, og idriftsat, påbegyndes fase 2 som er sikring af 

området mod indtrængende havvand.  

 

 

§3 Anlæg  

§3 Laugets anlæg har til formål at beskytte Vejlby Fed området mod overflade / stigende 

grundvand samt indtrængen havvand på området.  

 

Stk. 2. Konkretiseres i takt med, at der kommer anlæg, som er laugets ansvarsområde. 

 

§4 Drift og vedligehold 

§4 Bestyrelsen skal sørge for vedligehold og reparation af laugets anlæg.  
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Side 2 

 

Stk. 2. Bestyrelsen udnævner driftsansvarlige, eller indgår kontrakt om driften af anlægget. 

 

Stk. 3. Det er bestyrelsens pligt at sørge for, at evt. nedbrud og skader udbedres snarest muligt og 

uden unødigt ophold. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan fremsætte forslag til regler for grundejernes mulighed for sener 

tilslutning af interne drænvandsledninger til laugets anlæg (f.eks udstykning af grunde). Sådanne 

regler skal godkendes af generalforsamlingen. 

 

§5 Medlemskab 

§5 Laugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de matrikler, der er anført i bilag 2 
 

§6 Bidragsfordeling 

§6 Arealerne beliggende inden for afgrænsningen iht. bilag 1 og 2, skal betale bidrag til lauget i 

henhold til nedenstående: 

 

Stk. 2. Bidragsfordelingen af etablerings omkostningerne for anlægget til sikring mod for høje 

grundvandsstand og overfladevand: 

(Beskrivelsen af hvordan vi for deler omkostningerne for etablering) 

 

Stk. 3. Bidragsfordelingen af etablerings omkostninger for anlægget til sikring af området mod 

indtrængende havvand: 

(Beskrivelsen af hvordan vi for deler omkostningerne for etablering) 

 

Stk. 4. Bidragsfordelingen af drift og vedligeholdelse af anlægget for grundvandsstand og 

overfladevand. 

(Beskrivelsen af hvordan vi for deler omkostningerne for etablering) 

  

Stk. 5. Bidragsfordelingen af drift og vedligeholdelse af anlægget mod indtrængende havvand.  

(Beskrivelsen af hvordan vi for deler omkostningerne for etablering) 
 

§7 Generalforsamlingen 

§7 Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af matrikler anført i Bilag 2 

 

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og, eller opslag på laugets 

hjemmeside med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden 

samt foreningens reviderede regnskab. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april. 
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Stk. 4. Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal 

have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før. 
 

Stk. 5. Alle medlemmer af lauget har stemme ret. Hvert martikel har 1 stemmen i forbindelse 

med afstemninger. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig 

afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det 

samt ved alle kampvalg. 

 

Stk. 6. Beslutninger på ordinære generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal 

 

Stk. 7. Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse eller ved skriftlig fuldmagt til en myndig 

person. Ingen kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. 

 

Stk. 8. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke adgang til og har ikke stemmeret på 

generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i lauget, eller i 

bestyrelsen. 
 

Stk. 9. Generalforsamlingens dagsorden  

 -Dagsorden for Generalforsamling- 

� Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

� Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

� Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

� Fremlæggelse af handlingsplan, budget og kontingent til godkendelse 

� Indkomne forslag 

� Valg af bestyrelse og suppleant 

� Valg af revisor 

� Eventuelt. 

Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning 

 

Stk. 10. Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet, og at dette er tilgængelig 14 

dage efter mødet på Laugets hjemmeside. 

 

Stk. 11. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis 

forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde. 

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling 

§8 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen 

skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 20% af medlemmerne ønsker 

det.  

 

Stk. 2. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter 

modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved 

den ordinære generalforsamling. 
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§9 Ændringer til vedtægterne. 

§9 Beslutning om ændringer i vedtægten, kræver at mindst 2/3 af samtlige medlemmer skal være 

repræsenteret, og at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Ved manglende 

beslutningsdygtighed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.  

 

Stk. 2. Generalforsamlingen (evt. ekstraordinær generalforsamling) kan træffe beslutning om 

vedtægtsændring eller nedlæggelse af lauget. En sådan beslutning har dog kun gyldighed med 

kommunalbestyrelsens godkendelse. 

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift ændre denne vedtægt. 

 

Stk. 4. Det påhviler laugets bestyrelse at ajourføre vedtægten og bilag til denne, når udviklingen 

nødvendiggør dette. 

 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens pålæg herom skal efterkommes. Kommunalbestyrelsen kan for 

lagets regning foretage det fornødne til vedtægtens ajourføring. 

 

§10 Bestyrelsen 

§10 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

Laguet tegnes af to af medlemmerne fra bestyrelsen. 
 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.  

� Formand 

� Kasserer 

� Sekretær  

� Menig medlem (1) 

� Menig medlem (2) 
 

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges, således at formanden samt et menigt 

bestyrelse medlem (1) vælges i lige år. Kasserer, Sekretær og menigt medlem (2) vælges i ulige 

år.  

 

Stk. 4. Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader 

bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne 

mellem sig på ny. 
 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til 

stede. 
 

Stk. 6. Bestyrelseserhvervet er er ulønnet, med medmindre generalforsamlingen bestemmer 

andet.  
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§ 11 Midlertidig Bestyrelse 

§ 11 Ved uenighed mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har bestyrelsen og disses 

suppleanter ret til at nedlægge deres hverv. De skal dog virke i tiden frem til en ny bestyrelse er 

valgt. 

 

Stk. 2. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, skal kommunalbestyrelsen udnævne en midlertidig 

bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af lauget. 

Kommunalbestyrelsen udnævner den midlertidige formand og bestemmer, hvorledes den 

midlertidige bestyrelse skal aflønnes af lauget. 
 

§12 Regnskab/økonomi 

§ 12 Laugets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  

 

Stk.2. Senest den 1. februar sender bestyrelsen regnskab til revisor, som med påtegning 

tilbagesender det inden den 1. april. 

 

Stk. 3.Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende regnskabsår til forelæggelse på den 

ordinære generalforsamling. 

 

Stk. 4. Efter indstilling fra bestyrelsen træffer generalforsamlingen på grundlag af 

udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttende år beslutning om, hvor 

stort et bidrag der skal opkræves hos laugets medlemmer for det kommende regnskabsår. 

 

Stk. 5. Inden den 1. juli sender bestyrelsen regnskab, budget, årsberetning og 

generalforsamlingsudskrift til kommunen, der skal godkende regnskab og fastsatte bidrag (i 

henhold til §11 Stk. 4) for det kommende regnskabsår.  

 

Stk. 6. Kommunen udpeger laugets revisor 

 

Stk. 7. Middelfart Kommune forestår opkrævning af medlemmernes bidrag via ejendomsskatte-

opkrævningen. De opkrævede bidrag udbetales til lauget hhv. den 1. april og den 1. oktober.  

 

Stk. 8. Opkrævning af medlemmernes bidrag til lauget har samme fortrinsret som kommunale 

skatter på fast ejendom, jf. bestemmelse i gældende lov (pt. Vandløbslovens § 65). 

 

Stk. 9. Lån kan kun optages med Middelfart kommunes godkendelse. 

 

 

§13 Laugets ophævelse. 

§ 13 Generalforsamlingen eller en midlertidig bestyrelse valgt af den kommunale myndighed kan 

træffe beslutning om laugets ophævelse. 
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Stk. 2 Kommunens fastlægger de fremtidige drift af laugets anlæg. Når disse forhold er sikrede, 

og lauget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser, ophæves lauget. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen gennemfører likvidationen med ansvar over for generalforsamlingen. 

Gæld, formue/aktiver fordeles efter medlems forhold.  

 

Ikrafttræden 

Vedtægten er besluttet godkendt på den stiftende generalforsamling i XX den 

xx-xx. 202x og endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen i Middelfart Kommune den xx-xx 

202x. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 

Oversigt over området:  
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Bilag 2 Oversigt over de omfattede Matrikler  

SKAL KONTROLERES !!!! 

Omfatter følgende matr. numre: 3r, 3y, 3z, 3@, 3ab, 3ad, 4x, 3= 3aa, 4a, 4”, 5”, 5v, 5z, 5x, 5=, 5@, gas, 

gab, gac, 5 ;d , gae, gaf, 5ag, gab, 5 ai , gak, gal, garn, gan, gao, 5ap, gk, 6’, 6l, gr, 6m, 6t, 6n 6v, 6’, 6x, 

6’, 6”, 6’, 6’, 6=, 6’, 6aa, gab, gac, gad, 6 ae aa’ gaf, 6ag, gab, gai, gak, 10aq, gal, gan, gao, 6ap, 8=, 8 , 

gab, gab, gai, gak, gan, gao, 8ap, 8aq, gar, gas, gat, 8 au , gav, gaX, 8ay, gaz, gaaa, 8a’, gba, gbb, gbc, 

gbd, gbe , abf, gbg, gbh, 10d, loe, lobb, 1of, log, 1oh, lOi, 10k, 52’, 101, loo, 10v, IOm, 10q, IOt, IOn, IO’, 

lo”, lo’, los, lox, 1oy, loz, lo=, lo@, loaa, loab, loac, load, loae, loaf, loag, loah, loai, loak, 1oa1, loam, 

loan, 2 loao, loap, lOa’, loas, loat, loau, loav, lOaX, loay, loaz, lOa=, loa@, 10 ba, 10bc, lid, llav, 11°, 11 

at, llaU, 11p, llV, llZ, 11y, llaC, 11 ad , llae, llaa, 11 ab, llae, llaf, llah, llai, llak, Ilam, llan, Ilao, Ilap, llaq, 

liar, 11as, Ilax, Ilay, 13d, 13h, 13”, 13v, 13x, 13y, 13@, 13aa, 13ab, 13aC, 13 ad, 13ai, 13ae, 13af, 13ag, 

13ah, 13 aka 13 al , 13am, 13an, 13ao, 13ap, 13aq, 13ar, 14k, 14O, 14s, 14t, 14p, 144, 14r, 14v, 14x, 

14y, 14z, 14Y 14? 14aa, 14ae, 14 af, 14ag, 15l i 17b, 17d, 17h, 17’, 17k, 17l, 17m, 34a, 34d, 34e, 34 ) 348, 

34h, 34i 34k 34l 34m, 34n 34’, 34p, 344, 34’, 34’, 34t, ‘f 6 ‘d 48 , 51 , 51 s 51e, 51f, 518, 51h, 511, 51 k , 

511, 51”, 51n, 51°, 51p, 514, 51r, 51s 51t, 51U, 51V, 51X, 51y, 51Z 5F, 51@, 51aa, 51ab, 51aC, 51 ad , 

51ae, 51 af ) 51ag, 51 ‘ah ) 51ai, 51ak, 51aI,, 51am, 51an, 51ao, 51ap, 51aq, 51ar, 51as, 51 at, 51au, 

51av, 52b, 52d, 52e, 52f, 52g, 52l, 52k, 52I, 52m, 52”, 52’, 52’, 52q, 52’, 52’, 52”, 52v, 52x, 52’, 52’, 52=, 

52aa, 52aC, 52ab, 53a, 53b, 53’, 53d, 53e, 53”, 53f, 53g, 53h, 53$ 53k, 53l, 53m, 53n 53O, 53p, 534, 53r, 

53s, 53t, 53v, 53x, 53y, 56h, 56m, 56n, 56’, 56’, 56’, 56r, 56aa, 56 af, 56ah, 56’, 56t, 56”, 56v, 56x, 56’, 

56’, 56=, 56’, 56ab., 56aC, 56 ad , 56ae, 56ag, 71a, 71b, 71c, 71d, 71e, 714 71g, 71 h , 71i, 71k, 711, 

71rn, 71”, 71°, 7P, 714, 71r, 71S, 7?, 71U, 71v, 71x, 71y, 71z, 71ae, 71’, 118 og dele af 6a, 14b og 52a af 

Vejlby by og sogn, samt alle parceller, der efter den 1.1.1977 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 
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Dato: 1. juli 2022
Sagsnr.: 2022-010004-3

Natur- og miljøafdelingen
Middelfart Kommune

Nytorv 9
5500 Middelfart

www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte +45 88884871

CVR.: 29189684

Nicol.PaulienSlingerland@middelfart.dk

Notat

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen 

Middelfart kommune har i mange år modtaget henvendelser vedrørende manglende 
vedligeholdelse af grøfter fra borgerne i området. Især har der været ekstraordinært mange 
henvendelser i perioden efteråret 2019 - vinter 2020, hvor der var en periode (efterår-forår) 
med længere vedvarende regn. Grundejerforeningerne og flere borgere anmodede kommunen 
om hjælp til at beskytte området. 

Dette resulterede i, at der blev afholdt et digitale borgermøde den 1. oktober 2020 med 
overskriften Vejlby Fed – vand, oversvømmelser og klimaændringer. Borgerne blev opfordret 
til at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at finde en løsning. 

Det første møde i arbejdsgruppen blev afholdt den 4. juni 2021, da Corona-restriktionerne 
muliggjorde det. Arbejdsgruppen omfatter 28 personer fra området. Arbejdsgruppen har 
sidenhen arbejdet frivilligt på at udforme en ansøgning. 

Arbejdsgruppen, som repræsenterer Vejlby Fed området, har lavet en folder, hvori alle blev 
bedt om at tilkendegive deres mening til en forundersøgelse. I ansøgningen er der udformet et 
forslag til vedtægter, og bidragsfordeling. Yderligere har arbejdsgruppen for nyligt lavet en 
hjemmeside, https://vejlbyfedvandlaug.dk/, hvor de løbende lægger informationer og nyheder 
op.

Arbejdsgruppen omtales også som ”den store arbejdsgruppe”, hvor de store fælles 
beslutninger bliver diskuteret. Selve udarbejdelsen af ansøgningen er foregået i ”den lille 
arbejdsgruppe”, som består af skiftende personer fra den store arbejdsgruppe.  
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Dato: 26. juli 2022
Sagsnr.: 2022-010004-6

Natur- og miljøafdelingen
Middelfart Kommune

Nytorv 9
5500 Middelfart

www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte +45 88884871

CVR.: 29189684

Nicol.PaulienSlingerland@middelfart.dk

Notat

Tilkendegivelser

Middelfart Kommune har gennemgået de tilkendegivelserne som arbejdsgruppen har 
indsamlet. Der er indsamlet 311 tilkendegivelser udad 457 mulige (68%). Der er 275(88%) 
positive tilkendegivelser og 38(12%) negative. Bemærk at der er 2 positive tilkendegivelser 
uden for området. 
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Matrikeln

ummer 

ja nej bemærkning 

34Æ 1     

34Ø       

34AA 1     

34AB 1     

34V 1     

34U       

34R       

34P 1     

34Q 1   Tak for fremsendte og mange TAK for et godt og seriøst arbejde I har 
klaret. Vi er helt med på at gå videre. 

34O 1     

34N 1     

34L 1     

34M 1     

34K 1     

34I 1     

34G 1     

34H       

34F 1     

34T 1   Hermed mit tilsagn om at være med til at betale for den omtalte 
forundersøgelse inden for de rammer, I har skitseret. 

34AM   1   

34Z    

34AL 1     

34AK       

34E   1 Jeg vil gerne deltage i en bredere snak om at løse problemerne men 
der er p.t. alt for lidt information om hvad klimabeskyttelse med EU 
tilskud vil komme til at betyde. 

34AI 1     

34AH   1   

34D   1 Som nævnt på møderne hos kommunen, er jeg helt enig i, at 
grundvand eller overfladevand er et problem flere steder i området. 
Jeg er også enig i, at vi i fællesskab skal finde en løsning herpå. Jeg er 
dog modstander af det nuværende forslag, som er blevet til en samlet 
”klimaløsning”, som indbefatter et dige langs stranden. I Vejlby Fed 

har stigende havvand aldrig været et problem og eftersom vandet 
trækker sig tilbage år for år, bliver det det sandsynligvis heller aldrig. 
Jeg kan derfor ikke støtte, at der skal bygges et dige, som ingen 
endnu kender højden på eller udformningen af, foran husene langs 
stranden pga. muligheden for EU-støtte til at løse problemet med 
overfladevand for de bagvedliggende huse. Jeg er også imod, hvis 
husene tættest på vandet (grundet de højere fastsatte grundværdier) 
efterfølgende skal betale forholdsmæssigt den største del af regningen 
for denne samlede løsning. Jeg er med på, at det blot er en 
forundersøgelse, men når den er lavet og EU-støtte søgt til 
kystsikring, tror jeg det senere bliver meget svært at gøre indsigelser 
mod et unødvendigt dige af ukendt konstruktion og pris langs 
stranden. Jeg er helt med på, at der er forskellige interesser i og 
holdninger til dette, men efter længere overvejelse, er dette min.  

51AU 1     

51Y 1     

51X 1     
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51V 1     

51L 1     

51U 1     

51AX 1     

51N 1     

51BF       

51I 1     

51BE       

51H 1     

51G 1   under forudsætning af, at prisen pr. husejer ikke væsentligt overstiger 
de anslående 1250,- 

51AP 1     

11AV       

51F       

51E       

51Z       

51R 1     

51AQ 1     

51S 1     

53Æ 1     

17X 1     

53AC       

17V 1     

53AD 1     

17U 1   God arbejde 

17T       

17Q 1     

17Ø 1     

17P 1     

17O       

17N      

17B       

17L 1     

17K 1     

17I 1     

17S 1     

17R 1   Først og fremmest, mange tak for den store indsats i arbejdsgruppen. 
Der er meget værdsæt. 

17H 1     

17Æ 1     

17D    

17Z       

17Y 1     

53E       

52AD 1     

10BB       

52AB       

10BA   1   

52X       
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52S       

10AG       

52O 1     

10AF       

52N 1     

10AE 1     

52M       

10Y       

52L 1     

10AD 1     

52K 1     

10AC 1     

52Q       

10Z 1     

52P 1     

52AC       

10R       

52I 1     

10S 1     

10G 1   Tak for jeres indsats! 

10H 1   

52G 1     

10I       

52F       

52E       

52B       

52D 1     

52AG      

52AA    

10K 1   

52C 1   

52Z 1     

52Y 1     

10BC 1   Allerførst vil vi gerne takke arbejdsgruppen for at tage fat i 
problemerne med oversvømmelse i sommerhusområdet. Vi er indstillet 
på at være med til at dække udgifter til en forundersøgelse, men 
naturligvis på en måde, så alle, eller stort set alle grundejere bærer en 
lige stor andel, så udgiften bliver noget i retning af det, der er anført i 
skriftet. Vi giver samtidig samtykke til opbevaring af oplysninger. Er 
der i øvrigt ikke noget med, at kommunen har pligt til at lave en 
klimasikringsplan - og betale regningen dertil? Med hensyn til selve 
projektet, så undrer det os, at der kun tales om vand, der trænger ind 
fra havet. Er der ikke lige så store udfordringer med vand, der ikke 
kan komme væk fra de lavtliggende arealer bag sommerhusområdet?. 
Og har vi sikkerhed for, at det planlagte vådområde ikke vil gøre det 
endnu vanskeligere, at få vandet væk fra sommerhusene? Jeg har i 
flere år sagt, at vi ender med et dige ved havet og langs åen og med 
en pumpestation. Og så med en regning på 100.000 pr hus, og det 
har vi indstillet os på.  

52Æ 1   Vi synes at I har og laver et rigtigt flot stykke arbejde. 

11P       

11AK    
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11BB       

11AØ 1     

11AÆ 1     

11AZ     Er ikke negativt indstillet, men er usikker på hvad det økonomisk 
betyder 

14Y    

11AI 1     

11BE 1     

11AH       

11AF       

11AX 1     

11AB 1     

11AA 1     

11Æ 1     

11V       

11AM 1     

11BD 1     

11BC 1     

118    

51AF 1     

51AE       

51AA 1     

51AG       

51AB       

51AH 1     

51AC 1   Vi er lidt usikre på, hvordan det påvirker prisen, hvis ikke alle 400 
ejere siger ja til at være med i undersøgelsen? - og regner med at 
høre fra jer, hvis prisen bliver højere end de budgetterede ca. 1300 kr. 
pr husstand 

51AI 1     

51AD       

8AR 1     

8AN 1     

10AB       

10BI 1     

10AA   1   

8AP 1     

8AQ 1     

8AO 1     

51BH       

51BI    

51BK    

51BL    

51D    

8E       

51B 1   Jeg er, som mange andre fastboende her på egnen, ikke sikker på, om 
det gælder os. I brochuren står der konsekvent sommerhusejer, og vi 
ejer ikke noget sommerhus. Desuden: Beboerne af Middelfart skulle jo 
heller ikke betale for klimasikringen af Middelfart By, og da der vel 
reelt set ikke må gøre forskel. Men da vi uanset hvad synes det er en 
god ide, så hermed min underskrift. 
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34A 1     

34Y       

56B 1     

11AG 1     

14AL       

14K    

11N 1   tilkendegive at vi vil deltage i forundersøgelsen, indtil 01-04-22, hvor 
vi flytter fra området. 

13H 1     

13BA   1   

13D  1  

53Z       

53A 1     

10BH 1     

10E 1   

3R       

7000I    

7000K    

7000L    

7000M    

7000N    

7000O    

7000P    

7000Q    

7000R    

7000S    

7000T    

7000U    

71L       

71G 1     

71C 1     

71H       

71D       

71I 1     

71E 1     

71K       

71F 1     

14AI   1   

14P       

15L 1     

6AØ    

71A  1  

5AV    

5K    

8Æ    

10AL       

10AK       

10AI 1     

10AH 1     
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17AC       

71M 1     

71T 1     

71U 1     

71Æ       

71Z 1     

71V       

71R 1     

71N 1     

71S   1   

71O 1     

71X 1     

71P   1   

71Y       

71Q 1     

5AL 1     

5AM 1     

5AG 1     

5AD 1     

5AB       

5AP 1     

5AC 1     

5AX   1 Der går mange rygter her på feddet. Vi har sagt ja til at deltage i 
forundersøgelsen. Nu går rygtet, at så bliver det os, der skal betale for 
tiltag, der skal laves fordi vi har sagt ja. Det er vel ikke rigtigt?? 

5Ø 1     

5V   1   

5AA       

5X   1   

5Æ   1   

5AO 1     

5AN 1     

5AK 1     

11AR 1     

13AM 1     

11AQ       

13AL 1     

11AP       

13AK       

11AO 1     

13AI 1     

11AN 1     

13AD       

11O 1     

11AD 1     

13AA 1     

11AC 1     

13AU 1     

11Y 1     
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13U    

13V    

13X    

13Y    

13Ø    

11AY       

11BA 1     

13AT       

11AU 1     

11Z   1   

11AT 1   Hvis alle er med og omkostningerne deles. 

11AS 1     

13AN 1     

13AO       

13AQ       

13AR   1   

13AE 1     

13AF       

13AG       

13AH 1     

13AP 1     

34AE 1     

34AD 1     

51AL 1     

34AC 1   Denne tilkendegivelse (ligesom den første tilkendegivelse) omfatter 
kun forundersøgelsen og et oplyst anslået beløb i niveau DKK 2.500 - 
3.000 hertil. Hvad der skal ske herefter vil vi først tage stilling til, når 
vi kender omfanget af det arbejde der skal udføres, prisen herfor, 
samt fordelingen af omkostningerne mellem lodsejere. 

51AK 1     

34X       

51AR 1   Som nævnt pr. Telefon er det udelukkende forundersøgelse mit 
samtykke gælder for 

51AS 1     

51AO 1     

51Æ       

51Q       

51P 1     

51O 1     

51K 1     

51T 1     

51Ø 1   

34AG 1     

34AF 1     

3AB 1     

3AE 1   

3Ø 1   

4Z 1   

3Y   1   

3AD    
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3Z    

3AA       

4U 1     

3Æ 1     

11BI    

11D    

8BH       

53O 1     

8BE       

53N 1     

8BB 1     

53M 1     

8BC 1     

53Ø 1   Vi tilslutter os en forundersøgelse, med et max beløb på 1250 kr. pr. 
husstand. 

8BA       

53AB 1     

8AZ       

53AA    

8AV 1     

8AS       

53U 1     

53T       

8AK 1     

53I 1     

8AI 1     

8BI       

53K       

8AH 1   Hermed min tilmelding til forundersøgelse. Vil gerne takke jer for jeres 
indsats! 

53L   1 Grundvand kommer ikke kun af regn her i området, men også oppe 
fra ovenliggende marker. Jeg mener, det er et nationalt problem. 
Kommunen nyder godt af ejendomsskatter og skatter overhovedet. De 
kan ikke være interesseret i en stor brakmark her. 

8BK   1   

53H 1     

8AA 1     

53G 1   Tak for jeres indsats. Vi er meget taknemmelige:) 

8AB 1     

53F 1     

53R       

53D 1     

53V 1   Dejligt at I vil gøre det store arbejde med at få indledt undersøgelsen 

53C 1     

53Y 1   Vi er indstillet på at deltage i forundersøgelse omkring 
klimaudfordringerne på Vejlby fed, med en Max betaling på 1.250 kr. 

53X 1     

8BG 1     

53B 1     

53Q 1     
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8BF       

53P 1     

8BD 1     

10M 1     

10Q 1   

10AM 1     

10AU       

10AN    

10AV 1     

10AP 1     

6K   1   

6S   1 Er imod projektet, og mener at indsamlingen af tilkendegivelserne bør 
gå om. 

6M   1   

6P       

6U    

6N 1   Den positive tilkendegivelse er dog under forudsætning af, at der er så 
bred en opbakning til forundersøgelsen, at udgifterne pr. sommerhus/-
lod ikke væsentligt overstiger de forudsatte ca. 1.250 kr. pr. 
sommerhus. Det bemærkes endvidere, at denne tilkendegivelse alene 
vedrører forundersøgelsen. Der er givet en indsigelse imod projektet, 
senere er Tilkendegivelsen givet igen. 

6X       

6O   1   

6Q       

6AQ       

10D       

6Z   1   

4X 1     

6R   1   

6L       

71B 1     

6AB 1     

6AP   1   

6AA   1   

6AZ 1     

6Ø   1   

6AY 1     

6Æ   1   

6AX       

6AF 1     

6AV       

51BD       

6AK 1     

6AR       

10AQ 1     

6AS 1     

10X   1 Vi har modtaget brochure i vores postkasse omhandlende 
Klimabeskyttelse af Vejlby Fed. Vi har gennemgået brochuren og 
særligt kortbilag på midtersiderne. Vi har samtidigt søgt at orientere 
os og kan forstå, at et eventuelt dige vil blive etableret frem til 
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Vandløb ved Klintholm. Da vi bord på nordsiden af dette vandløb, vil vi 
ikke blive omfattet af en eventuel beskyttelse mod havvand. 
Endvidere har vi fået oplyst, at analyser primært går på¥ havvand og i 
mindre grad på regnvand. Som følge af dette kan vi ikke give tilsagn 
om at deltage i de videre undersøgelser, jf. vedlagte tilkendegivelse. 
Samtidigt hermed giver vi ikke tilsagn til, at vore oplysninger kan 
gemmes. Skulle der senere opstå¥ en anden situation og et andet 
grundlag, vil vi træffe fornyet overvejelse herom. 

10BE 1     

6AT 1     

10AO 1     

6AU 1     

6AÆ       

10N 1     

10P 1     

10AÆ 1   Deres eneste adgangsvej, er igennem området 

10L 1     

10F 1     

10ax 1   Deres eneste adgangsvej, er igennem området 

51AÆ 1     

51AY 1     

51AT 1     

51AZ 1     

51AØ 1     

71Ø       

51AN 1     

34S       

51AM 1     

56AE       

56AB       

56AD       

56N       

51AV       

13AC       

13AB 1     

17M       

51BA 1     

53S 1     

8AØ   1   

8AÆ 1     

8AY 1     

10AT   1   

8AU 1     

10AS       

8AT 1     

10AR 1     

8AX 1     

51BB 1     

52V       

52U       
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5AI       

52R 1     

5AH 1     

5AF 1     

5AE 1     

51BC 1     

6AH       

6AE       

6AI       

6AD   1   

6AL       

6AG 1     

6AN       

6AC 1   Er bekymret for at det kun bliver i den ene ende ved Aulby mølle å og 
ikke ved afløb fra Klintholm  

6AO 1     

14AG       

56AN 1     

14Æ       

56AI 1     

14Z 1     

56AK 1     

56AH   1   

56AG 1     

56AF 1     

56AC       

56M 1     

56Ø       

56AA 1     

56R 1     

56AU 1     

56AV 1     

56AS 1     

56AR 1     

14AF 1     

56S 1   Blot til info talte jeg med en lokal kloak entreprenør som mente man 
kunne lave nogle bassiner nede ved åen der opsamlede vores 
overfladevand/grundvand og så pumpede det ud i åen med 
mellemrum for at sænke vandspejlet. Lignende løsning skulle være 
lavet i Bogense. Hvis I ikke allerede kender til projektet siger i bare til. 

56AZ 1     

56P       

56Q 1     

56AL 1     

56AQ 1     

56AM       

56H 1   Jeg vil meget gerne være med i forundersøgelsen af vores dejlige 
område. Jeg vil dog vente med at give samtykke til det andet, indtil 
undersøgelsen er færdig og set hvilket tiltag der er nødvendigt. 

56AT       
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14O 1     

14AE 1     

56Z 1     

56Y       

56X 1   Vi giver sammenstykke til en betaling på ca. kr. 1.250,00 for en 
forundersøgelse og ikke til andet 

56V   1   

56AX       

56AY    

56U   1   

56T 1   Jeg synes - dog med NEDENSTÅENDE FORBEHOLD - at det er fint med 
en forundersøgelse og vil gerne betale 1250 kr. Det må IKKE være en 
forudsætning ,at jeg hermed siger ja til at der gennemføres et projekt 
og hvis det er forudsætningen for at Middelfart Kommune lægger ud 
er jeg modstander af dette. Jeg er interesseret i flere oplysninger om 
et evt. projekt ,før jeg vil sige ja til et sådant. 

56AP 1     

56AÆ       

56Æ    

14AA       

56AO 1     

14Ø 1     

    

  275 38  
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Dato: 1. juli 2022
Sagsnr.: 2022-010004-2

Natur- og miljøafdelingen
Middelfart Kommune

Nytorv 9
5500 Middelfart

www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte +45 88884871

CVR.: 29189684

Nicol.PaulienSlingerland@middelfart.dk

Notat

Oversvømmelse problematikker i Vejlby Fed 

Beskrivelsen af problematikkerne
Middelfart Kommune har i mange år modtaget henvendelser fra borgerne i området især efter 
perioder med vedvarende regn.

Sommerhusområdet har før udbygning haft udfordringer med oversvømmelser. Den øgede 
udbygningsaktivitet, nedlæggelse af grøfter sidst i 60’erne og begyndelse af 70’erne og de 
senere års øgede klimahændelser, har bevirket en større ødelæggelse af værdier og en øget
opmærksomhed i området. De kommende klimaændringer (Niras 2018) vil forøge 
oversvømmelsesrisiko af Vejlby Fed. 

Området er beliggende i den vestlige del af Båring Vig og afgrænset af Aulby Mølle Å, Nordre 
Landkanal og bakkede landskab vest for Vejlby Fed.
Vejlby Fed området er marint forland (bugtudfyldning), som er dannet postglacialt.

Overfladevand og grundvand.
Terrænet ved Vejlby Fed er fladt afgrænset af et bakket landskab vest for. Det bakkede 
landskab vest for Vejlby Fed er jorden lerrig (glacialt moræneler). Derfor vil der i nedbørsrige 
perioder ske en stor overfladeafstrømning fra bakkerne til det lavereliggende område. 
Overfladeafstrømningen fra det flade terræn er ringe, og lavningerne i Vejlby fed vil fyldes op 
i nedbørsrige perioder, hvor der er ringe mulighed for nedsivning eller fordampning. I 
nedbørsrige perioder vil grundvand endvidere være meget terrænnært og i perioder give 
oversvømmelse på terræn. Problemerne med overvsømmelser i Vejlby Fed ses hovedsagelig i 
vinterhalvåret. Under kraftig regn og skybrud, opleves det jævnligt, at der er tilbageløb på 
spildevandsledningen, dette medfører uhygiejniske forhold i området.

Nuværende grøfter
Middelfart Kommune fører årligt tilsyn med de private vandløb(grøfter). Mange af de 
tilbageværende grøfter er overvedligeholdte, derfor vil der især i perioder med højtstående 
grundvand opleves stillestående vand i grøfterne.

Havvand
Vejlby Fed har i nyere tid ikke oplevet større oversvømmelser som skyldes havet. Der har dog 
været nærvedhændelser, og beredskabet har været ude med watertubes. Stormrådet har 
siden 1991 erklæret stormflod langs strækningen fire gange, men der har været begrænset 
skade pga. forbyggende foranstaltninger og en aktiv indsats fra beredskabet. 

Yderligere er Vejlby Fed området udpeget som strategistrækninger af Kystdirektoratet og kan 
dermed søge kystpuljen (BEK nr. 1130 af 02/06/2021). Kystpuljen kan søges på baggrund af 
områdets placering i forhold til havet og områdets samlede værdi, som kan lide skade under 
en højvandshændelse sammenholdt med anlæggelsesomkostningerne. 

Klima
Middelfart Kommune har i mange år modtaget henvendelser fra borgerne i området især efter 
perioder med vedvarende regn.
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Med klimaforandringerne forventer forskerne, at vintrene vil blive vådere end de opleves i dag, 
og nedbør om sommeren vil oftere komme i form af skybrud. I et område som Vejlby Fed, der 
under de nuværende forhold har haft problemer i mange år, vil man opleve problemer med 
indtrængende vand oftere. Yderligere forventes det, at havniveauet stiger mellem 17-36 cm i 
de indre danske farvande inden 2050. det vil gøre at området vil være mere sårbar overfor 
oversvømmelse ved stormflod. 
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Dato: 26. juli 2022
Sagsnr.: 2022-010004-8

Natur- og miljøafdelingen
Middelfart Kommune

Nytorv 9
5500 Middelfart

www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte +45 88884871

CVR.: 29189684

Nicol.PaulienSlingerland@middelfart.dk

Notat

Udkast proces skema

Processkema

1) Kommunen beslutter at igangsætte processen til oprettelse af klimalag efter 
vandløbsloven, dette indebære at:

• At fastsætte interesseafgrænsningen
• At fastlægge principper til bidragsfordeling 
• At kommunen udfærdiger en vedtægt for lagets interessenter 

Vandløbsloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at træffe beslutningen for at oprette 
et offentligt pumpelag, hvor kommunen kan garantere for lån til et anlæg.
Kommunen udarbejder vedtægter, fastsætter området og forslag til udgiftsfordeling.
Kommunen skal søge at opnå forlig om udgiftsfordelingen. Hvis ikke der kan opnås et forlig, 
kan udgiftsfordeling indbringes for taksationskommissionen. Taksationskommissionen kan 
bestemme den endelige udgiftsfordeling og at omkostningerne panthæftes. Når det 
økonomiske spørgsmål er afklaret, og vedtægterne er udfærdiget kan kommunen godkende 
oprettelse af et pumpelag og stå i forskud til en forundersøgelse.
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Dato: 26. juli 2022
Sagsnr.: 2022-010004-5

Natur- og miljøafdelingen
Middelfart Kommune

Nytorv 9
5500 Middelfart

www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte +45 88884871

CVR.: 29189684

Nicol.PaulienSlingerland@middelfart.dk

Notat

Områdebeskrivelsen og områdeafgrænsning

Områdebeskrivelsen
Vejlby Fed er et sommerhusområde, hvor enkelte hus der anvendes til helårsbeboelse. 
Området er beliggende i den vestlige del af Båring Vig og afgrænses af Aulby Mølle Å, Nordre 
Landkanal og af bakkede landskab i vest.

Områdeafgrænsning 
Området er på 78,5 hektar, der er afgrænset ved, at hovedbygningen er beliggende under 
kote 2,5. Mod vest afgrænses området af Nordre Landkanal og mod syd af Aulby Mølle Å.

Faktaboks
481 matrikler, hvor af
12 vej matrikler
12 matrikler ejes af Middelfart 
Kommune 

791 forskellige ejere og
administratorer.
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Middelfart Kommunes Natur- og Miljøafdeling passer 
godt på dine personoplysninger 
 
Når Middelfart Kommunes Natur- og Miljøafdeling behandler en sag, hvor du er part, bruger og 
opbevarer vi oplysninger om din person. Oftest er det alene dit navn, adresse og 
telefonnummer samt hvad sagen drejer sig om. 
 
Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 
modtaget om dig. Det betyder, at vi skal orientere dig om, at vi bruger og opbevarer 
oplysninger om din person. Og det betyder, at vi skal sikre, at ingen uvedkommende får 
adgang til dine personoplysninger. 
 
Lovgrundlag 
Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og 
dansk lovgivning på området (bl.a. Databeskyttelsesloven). 
 
Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 6, stk. 1, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt Vandløbsloven giver kommunen 
lov til at behandle dine personoplysninger. 
 
Hvor har kommunen dine personoplysninger fra? 
De fleste oplysninger har vi fra dig selv, når du henvender dig til kommunen f.eks. i form af en 
ansøgning. Derudover kan vi, når vi har brug for det i forbindelse med behandling af din sag, 
finde eller søge oplysninger fra Tinglysningsretten, Folkeregistret, Bygnings- og Boligregistret 
(BBR) og andre offentlig tilgængelige databaser. 
 
Hvem kan kommunen give dine personoplysninger videre til? 
Kommunen kan videregive dine personoplysninger til: 

· Dig  
· Advokat, rådgiver eller anden person, som du har givet skriftlig fuldmagt til at 

repræsentere dig 
· Ejendomsmægler 
· Tinglysningsretten 
· Evt. lejer eller forpagter, der berøres af sagen 
· Miljø- og fødevareklagenævnet 
· Planklagenævnet 
· Interesseorganisationer 
· Politiet 
· Andre offentlige myndigheder (Arbejdstilsynet, Region Syddanmark m.fl.) 
· Stadsarkivet 

 
Hvis kommunen videregiver oplysninger om dig, vil personfølsomme oplysninger som f.eks. 
CPR-nr. blive fjernet, hvis modtageren ikke har ret til at modtage de pågældende oplysninger. 
 
Opbevaring af dine personoplysninger 
Sagsoplysninger, herunder dine personoplysninger, opbevares i kommunens digitale 
sagsbehandlingssystem (ESDH). Det er kun ansatte i kommunen, der har adgang til 
kommunens ESDH system. Sager i kommunens ESDH system sendes efter 5 år til 
Stadsarkivet. 
 
Dine rettigheder 
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til kommunens 
behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis 
du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen. Dine rettigheder er: 
 
· Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at se de oplysninger, som kommunen behandler og opbevarer om dig. 
 

· Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet. 
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· Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor 
oplysningerne ellers automatisk ville blive slettet.  
 
Der gælder særlige regler for, hvornår kommunen må slette eller berigtige 
personoplysninger. Middelfart Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger for at 
kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger 
slettet eller berigtiget. Du kan i stedet få lagt et notat om din indsigelse på sagen. 
 

· Ret til begrænsning af behandlingen 
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold 
gør sig gældende. Hvis du har ret til af få behandlingen begrænset, må kommunen 
fremover kun anvende dine personoplysninger med dit samtykke, eller med henblik på, at 
et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person 
eller vigtige samfundsinteresser. 
 

· Ret til indsigelse 
Du har ret til at gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. 

 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 
 
Hvis du vil klage 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Middelfart Kommune 
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
www.datatilsynet.dk 
 
Kontakt til Middelfart Kommunes Natur- og Miljøafdeling 
Middelfart Kommune 
Natur- og Miljøafdelingen 
Nytorv 9 
5500 Middelfart 
CVR-nr.: 29189684 
Telefon: 8888 5500 
Mail: middelfart@middelfart.dk 
 
Kontakt til Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver 
Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver har følgende kontaktoplysninger: 
DPO@middelfart.dk” 
 
Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til 
behandlingen af dine personoplysninger. 
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natur og miljø
  
    

Natur- og miljøafdelingen
Middelfart Kommune

Nytorv 9
5500 Middelfart

www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte +45 88884871

cvr.: 29189684

Nicol.PaulienSlingerland@middelfart.dk

Dato: 20. juli 2022
Sagsnr.: 2022-010004-4

Udkast Høringsbrev oprettelse af Vejlby Fed Klimalag

Middelfart Kommune har den 8. juni 2022 modtaget en ansøgning fra arbejdsgruppen for 
klimabeskyttelse af Vejlby Fed. Der ansøges om, at kommunen står i forskud med midler til 
forundersøgelse af muligheder for klimabeskyttelse af Vejlby Fed.
Arbejdsgruppen ønsker en forundersøgelse med beskrivelse af løsningsmuligheder i forhold til 
udfordringerne med grundvandsstigning og overfladevand og et separat løsningsforslag for 
stigende havvand. Derudover ønskes en oversigt over, hvad de forskellige løsninger vil koste. 

Middelfart Kommunes Klima-, Natur- og Genbrugsudvalg har på den baggrund besluttet at 
gennemføre en høring af alle grundejere. Efter afslutningen af denne høring, vil udvalget 
beslutte, om der skal indledes en proces med henblik på oprettelse af et offentligt pumpelag, 
efter vandløbsloven kapitel 91. Der ansøges primært om beskyttelse mod stigende grundvand 
og overfladevand, hvor vandløbsloven finder anvendelse jf. vandløbsloven1 § 1

Udgifterne til en forundersøgelse, skal efter vandløbslovens1 § 41 jf. § 24 søges fordelt mellem 
de grundejere og andre, som har nytte og interesse. Kommunen kan vælge at stå i forskud 
med midler til en forundersøgelse. Det vil kræve, at der bliver oprettet et lag efter 
vandløbsloven. Alle grundejere skal være medlemmer af et sådant lag.

Inden udarbejdelse af vedtægter og bidragsfordelingen, skal principperne for vedtægterne og 
bidragsfordelingen sendes i partshøring. Du bliver partshørt, da du ejer matr.nr. XXX Vejlby 
by, Vejlby, beliggende på adresse: XXX jf. forvaltningslovens2 § 19, da din ejendom ligger 
indenfor områdeafgrænsningen. Endvidere partshøres naboejendomme langs med 
områdeafgrænsningen.

Baggrund

Området har før udbygning haft udfordringer med oversvømmelser, da det er marint forland. 
Den øgede udbygningsaktivitet, nedlæggelse af grøfterne sidst i 1960’erne og begyndelse af 
1970’erne og de senere års hyppigere og større klimahændelser har bevirket en større 
ødelæggelse af værdier og en øget opmærksomhed på vandproblemerne. Dertil øges den 
fremtidige oversvømmelsesrisiko i Vejlby Fed i takt med effekten af klimaændringerne.

Middelfart Kommune har gennem de seneste år oplevet en tydelig stigning i antallet af 
henvendelser som følge af udfordringer med vand i området. Derfor tog kommunen initiativ til 
et digitalt borgermøde den 1. oktober 2020.

                                          
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 Bekendtgørelse af lov om vandløb.
2 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 Bekendtgørelsen af forvaltningsloven
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Til mødet blev alle borgere fra Vejlby Fed opfordret til at deltage i arbejdsgruppen. Det første 
møde i arbejdsgruppen blev først afholdt den 4. juni 2021 pga. Corona-restriktionerne. 
Arbejdsgruppen har sidenhen frivilligt arbejdet på at udforme en ansøgning.  
Arbejdsgruppen, som repræsenterer Vejlby Fed-området, har lavet en folder, hvori alle 
grundejere blev bedt om at tilkendegive deres mening til en forundersøgelse.  
 
Middelfart Kommune kan vælge at stå i forskud med midler til et lag efter vandløbslovenError! 

Bookmark not defined.1, jf. § 42. Kommunen kan ikke stå i forskud, før der er oprettet et lag.  

Områdeafgrænsning 

Området foreslås afgrænset ved Aulby Mølle Å, Nordre Landkanal og boliger som er beliggende 
under kote 2,5 DVR90.  
 

 
Figur 1, Luftfoto 2021 med områdeafgrænsning  

Områdeafgrænsningen er indtegnet og tilgængeligt i høringsperioden som et digital kort på 
kommunens digitale kortløsning. 
Kortet kan tilgås via Middelfart kommune (kortinfo.net)(åbner i en ny fane) og kan findes på 
kommunens hjemmeside.  

Bidragsfordeling  

Udgangspunktet er, at alle grundejere er forpligtet til selv at betale og lave 
afværgeforanstaltninger for at undgå skade på egne værdier.  
 
Udgifterne til et lag skal fordeles imellem dem, der opnår en direkte eller indirekte beskyttelse 
(nytte). Princippet er, at de grundejere, der opnår den største fordel (nytte), bidrager mest. 
De grundejere, som får en indirekte eller en mindre direkte beskyttelse, bidrager mindre.  
 
Arbejdsgruppen har foreslået følgende principper for bidragsfordelingen: 
Grundejernes udgift består af 3 elementer 

-  1. basisdel (ens for alle),  
-  2. andel afhængig af grundstørrelse, 
-  3. andel afhængig af kotehøjde  

 
I den samlede sum vil fordelingen imellem de 3 elementer være 1/3 til hver. 
Der anvendes samme fordelingsnøgle for etablering og drift. 
 
Basis 
Pr. grund betales der et basisbidrag med undtagelse af:  
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Grunde uden bebyggelsesret, som friholdes for betaling af basisbidrag.   
 
Basisbidraget dækker over de indirekte fordele alle må antages at få. Dette omfatter at vandet 
ikke hindrer adgang til ejendommen, tryghed, områdets omdømme, opretholdelse af 
funktioner i området.  
 
Grundareal 
Beregnes pr. m2 (1 m2 = 1 part).  
Vejarealer og strandarealer (fællesarealer) medtages ikke i grundarealet.  
Grunde undtaget fra basisbidrag medtages ikke. 
 
Argumentet for et bidrag pr. m² er, at et større grundareal har et større område, som bliver 
påvirket af grundvandet og overfladevand, og derved er en direkte fordel. 
 
Koten  
Koten er et udtryk for terrænets højde i forhold til normal vandstand. Koten angives i Dansk 
Vertikal Reference 1990 (DVR90) og angives i meter.  
Koten for grunden, beregnes som en vægtet gennemsnitskote for hele matriklen baseret på 
Danmarks højdemodel.  
Matrikler, som er undtaget fra basisbidraget, medtages ikke og indregnes ikke med i det 
vægtede gennemsnit. Endvidere indregnes fællesarealerne heller ikke i det vægtede 
gennemsnit.  
 
Argumentet for et bidrag efter den vægtede gennemsnitskote er, at lavere beliggende grunde 
påvirkes mere af grundvand og overfladevand end højere liggende grunde.  

Lovgrundlag 

Oprettelse af et klimalag behandles efter vandløbslovens kapitel 9, samt bestemmelserne i 
bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.3 § 7 og kapitel 5. 

Økonomi 

Hvis ikke der kan opnås enighed om udgiftsfordelingen, kan forslag til udgiftsfordeling blive 
forelagt Taksationskommissionen. Taksationskommissionens afgørelse kan påklages til 
Overtaksationskommissionen. 

Partshøring 

Høringsperioden løber fra den X til den X (4 uger). Eventuelle bemærkninger til oprettelse af et 
lag, skal sendes til teknik@middelfart.dk(åbner i et nyt vindue) eller til Middelfart Kommune, 
Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500. Middelfart, mærket med Vejlby Fed klimalag- 
Partshøring og senest være modtaget før høringsperiodens udløb.  
 
Teknik- og Miljøforvaltningen (NemID)  

Det videre forløb  

Middelfart Kommunes Klima-, Natur- og Genbrugsudvalg vil med udgangspunkt i ansøgningen 
fra arbejdsgruppen samt de indkomne høringssvar i denne høring beslutte, om der skal 
igangsættes en proces med henblik på at oprette et klimalag i Vejlby Fed. Byrådet skal 
desuden beslutte, om der kan afsættes midler til, at kommunen kan stå i forskud med 
udgifterne til en forundersøgelse. 
 
Processen vil indebære, at kommunen udarbejder vedtægterne og en bidragsfordeling.  
 
Kommunen vil tage udgangspunkt i arbejdsgruppens udkast og vil tage stilling til de 
indkommende partshøringssvar i forbindelse med udarbejdelse af vedtægterne og 
bidragsfordeling. 
 
Før Middelfart Kommune kan træffe en afgørelse om vedtægterne og bidragsfordeling vil disse 
blive sendt i offentlig høring i 4 uger i henholdt til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering 
og –restaurering m.v3. 

                                           
3 Lovbekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – 
restaurering m.v. 
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Først efter partshøringsperiode og offentligt høring kan Middelfart Kommune beslutte at 
oprette Vejlby Fed Klimalag med tilhørende bidragsfordeling og vedtægter. Afgørelsen vil med 
tilhørende klagevejledning blive sendt til alle grundejere og parter indenfor 
projektafgrænsningen og blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Når klagefristen er 
udløbet, og der ikke er indkommet klager, vil kommunen indkalde til stiftende 
generalforsamling. 

Herefter vil kommunen få udarbejdet en forundersøgelse og stå i forskud dertil. Når 
resultaterne er kendt, vil kommunen indkalde til et borgermøde, hvor resultaterne vil blive
præsenteret. Derefter er det op til laget og grundejerne i Vejlby Fed at beslutte hvilket projekt,
man vil arbejde videre med, og ansøge kommunen herom. 

Venlig hilsen

Nicol Paulien Slingerland
  

Bilag
Vedtægterne
Kopi til
Grundejeren indenfor projekt afgrænsning
Direkte naboer til projektafgrænsningen
Ledningsejere
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natur og miljø
  
    

Natur- og miljøafdelingen
Middelfart Kommune

Nytorv 9
5500 Middelfart

www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte +45 88884871

cvr.: 29189684

Nicol.PaulienSlingerland@middelfart.dk

Dato: 20. juli 2022
Sagsnr.: 2022-010004-4

Følgebrev- høring om principperne- Udkast

Middelfart Kommune har fra arbejdsgruppen for klimabeskyttelse af Vejlby Fed modtaget 
ansøgning om, at kommunen står i forskud med midler til forundersøgelse af muligheder for
klimabeskyttelse af Vejlby Fed. Arbejdsgruppen ønsker en forundersøgelse med beskrivelse af 
løsningsmuligheder i forhold til udfordringerne med grundvandsstigning og overfladevand og et 
separat løsningsforslag for stigende havvand. Derudover ønskes en oversigt over, hvad de 
forskellige løsninger vil koste.

Udgifterne til en forundersøgelse skal efter vandløbslovensError! Bookmark not defined. § 41 jf. § 24 
søges fordelt mellem de grundejere og andre, som har nytte og interesse. Kommunen kan 
vælge at stå i forskud med midler til en forundersøgelse. Det vil kræve, at der bliver oprettet 
et lag efter vandløbsloven. Alle grundejere indenfor områdeafgrænsningen skal være 
medlemmer af et sådant lag.

Middelfart Kommunes Klima-, Natur- og Genbrugsudvalg har på den baggrund besluttet at
gennemføre en høring af arbejdsgruppens forslag til vedtægter inklusive bidragsfordeling og 
områdeafgrænsning. Alle grundejere indenfor områdeafgrænsningen høres, før der udarbejdes 
konkrete vedtægter inklusive bidragsfordelingen og områdeafgrænsningen. 

Efter afslutningen af denne høring, kan Middelfart Kommune kunne træffe beslutning om, efter
hvilke principper et klimalag efter vandløbslovens1 kapitel 9 bør oprettes. Herefter udarbejdes 
et forslag til vedtægter inklusive bidragsfordeling og områdeafgrænsning. Forslag til vedtægter
bliver sendt i offentlig høring. Middelfart Kommunes Klima-, Natur- og Genbrugsudvalg
beslutter derefter, om der oprettes et klimalag. En forsimplet tidslinje kan ses i nedenstående 
figur.

Tabel 1 Forsimplet tidslinje frem til oprettelse af et klimalag. 

Vedhæftet dette brev er partshøring, hvori der høres om arbejdsgruppens forslag til 
principperne for vedtægterne, bidragsfordelingen og områdeafgrænsningen. 

                                          
1 Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 Bekendtgørelse af lov om vandløb.

Partshøring
Om principperne Offentligt høring

Udarbejdelse af 
vedtægterne

Beslutning om 
vedtægterne

Afgørelse
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Forslaget til vedtægter omhandler bl.a. lagets formål, sammensætning af bestyrelsen, 
stemmeret mm.
Forslaget til bidragsfordelingen omhandler, hvordan den samlede udgift fordeles blandt 
medlemmerne af laget. Områdeafgrænsning omhandler hvilke matrikler, der vurderes at skulle 
være medlem af laget.

Hvis du har spørgsmål til partshøringen, er du velkommen til at kontakte Nicol Paulien 
Slingerland på tlf. 8888 4871 eller på mail Nicol.Slingerland@middelfart.dk

Selve høringsperioden er fra den X til den X. Eventuelle bemærkninger til partshøringen, skal 
sendes til teknik@middelfart.dk eller til Middelfart Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 
Nytorv 9, 5500. Middelfart, mærket med Vejlby Fed klimalag- Partshøring og senest være 
modtaget før høringsperiodens udløb. 

Venlig hilsen

Nicol Paulien Slingerland
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FAMILIEPLADSEN
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Strib Idrætsefterskole

Lillebælt

Staurby Skov

E20

INTRODUKTION

Familiepladsen
placeret i en 
pyntegrøntskultur
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RUM OG OPLEVELSER

Område 1 
Mandshøje blød enebær og få store 
mammutræer. Tæt bevoksning, der virker 
som vægge i en labyrint.

Område 2 
Cypresser i varierende højder og tæthed. 
Forskellige kig mellem træer.

Område 3 
En række store mammuttræer. 
Kig under trækroner.

Område 4 
Lave gule cypresser man kan kigge hen over. 
Terræn skråner fra vest og planer ud. Høje 
cypresser mod øst giver indtryk af at terrænet 
er konkavt.

1

2

3

4
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’Det gule hav’ af cypresser

Område 4 med de gule cypresser man kan kigge hen over. Mod vest afgrænses området af blå nobilisgran, 
mens rækken af mammuttræer danner bagtæppe mod nord. Mod øst er det birke- og hasselskoven, der 
danner ramme om Familiepladsen. Denne del af skoven udvikles som hassel-stævningskov.

Område 4. Nord-syd orienterede klippede kørespor gennemskærer bevoksningen med de gule cypresser. 
Køresporene leder blikket hen mod mammuttræerne.
Et enkelt sted er der udsparret en plads, med borde-bænkesæt og et åbent areal til leg og aktivitet.
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De stolte kæmper 

Område 3. Rækken af mammuttræer set fra vest. I dag står mindre træer tæt omkring de store træer 
og slører indtrykket af de store kæmper.

Område 1. Kig langs kørespor mellem område 1 og 2. Område 1 med blød enebær og et enkelt stort 
mammuttræ for enden af stien, og kig ind mellem de forskelligartede gule cypresser i område 2.
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Mødestedet

Familiepladsen er det centrale mødested 

i Staurby Skov. Som navnet siger, er det en 

plads, der appellerer til hele familien og alle 

aldersgrupper. Der er både plads til leg og 

aktivitet, få eller mange samtidigt. Der er også 

rolige områder, der inviterer til at opleve sko-

vens dybe, stille ro og de naturkvaliteter som 

stedet også byder på. 

Pladsen og skoven

Familiepladsen er integreret med skoven og 

de pyntegrøntskulturer, som giver stedet sin

lineære struktur, særpræg og identitet. Forskel-

lige elementer er vævet sammen med - eller 

ind mellem rækker af cypresser, enebær og 

hassel i skoven, der omgiver pladsen.

Straks ved ankomsten til p-pladsen ser man 

’det gule hav’. Det består af gule cypresser, 

der holdes klippet i en højde, så voksne men-

nesker kan skue ud over ’havet’. Lineære, klip-

pede kørespor leder blikket hen mod rækken 

af de store mammuttræer og området bag-

ved, der også hører med til Familiepladsen.

Den langsigtede plan  

Tanken er, at der også på langt sigt er plads til 

både kultur og natur på Familiepladsen. Der-

for er der foreslået en ny æblelund og rækker 

af ægte kastanje, som i forvejen er karakter-

træ i skoven. 

Pyntegrønt skal fortsat præge mange år end-

nu, men tanken er også, at pladsen foran-

drer sig over tid. Om 100 år er rækkerne med 

pyntegrønt måske forsvundet, men da kan 

rækkerne af ægte katastanje fortælle træk af 

historien om pyntegrøntskulturerne i snorlige 

rækker.

Nogle steder spirer egetræer frem - solitært el-

ler i klynger. Om 50 eller 100 år er Familieplad-

sen også præget af de naturligt forekommen-

de arter der etablerer sig spontant. På den 

måde vil udtrykket på Familiepladsen udvikle 

sig sammen med den naturlige succesion i 

samklang med de ønsker og behov der måtte 

være til faciliteter og oplevelseser på pladsen.

 

FORSLAG
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Labyrint af blød enebær
hvor mammuttræer er fritlagt

Svævebaner

Hasselgærder

H-eg

Hassel-
skov

Hassel-
skov

Nye
Hasseler

Kunstpodier

Ægte
kastanje

Æble-
lund

Kørestols-
gynge

Sten

Byggematerialer:
lillebæltsler, sand, sten, stammer, bark

Flydemøbler

Vippeblade

Portal

Mammmuttræer

Skovportalen

Nobilis

’Det gule hav’

Aktivitetsareal

’Boldmål’

Siddetrin

Pavillon

Bålplads

Balancebomme

Barfodssti

N
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Skitse af pavillon

Pavillonen

Tæt ved p-pladsen, synligt fra vejen, ligger pavil-

lonen, med plads til at mange mennesker kan 

forsamles. Der er borde og bænke og plads til 

opbevaring af diverse udstyr, som f.eks. grejbank 

mm. Sydgavlen er disponeret til formidling.

Set udefra fremstår pavillonen som en relativ let 

trækonstruktion, med græs og urter på taget - 

et biodiversitetstag. Tanken er at genanvende 

græstørven på stedet, hvor pavillonen opføres. 

Når pavillonen opføres, afgraves tørven, som siden 

løftes op på taget, hvor planter og andre orga-

nismer forventes at kunne leve videre. Jorden på 

Familiepladsener tør og sandet. Disse forhold ligner 

de tørre forhold oppe på taget.

Pavillonens bærende konstruktion er træstolper. 

Siderne er lette, gennemsigtige skærme. Mod vest 

er det lodrette hasselkæppe fra skoven, mens der 

mod øst er ribber og siddeplinte. Disse består af 

stammer fra skoven, der er boltet sammen. Tan-

ken er, at designet kan henlede tankerne på de 

skoven. 

Plintene, kan både bruges som bænke og samti-

dig inviterere til leg og træning sammen med de 

ribber, som er en del af pavillonens konstruktion på 

østsiden. 

Stammeplintene er også tænkt i sammenhæng 

med anvendelse af aktivitetsarealet østfor og bål-

pladsen nordfor. 
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Referencer pavillon 

Foto af åben konstruktion med mulighed for ophold, ly og aktivitet

Græstørv fra pladsen bruges på tagflade Træstammer som sidde- og opholdspladser Hasselkæppe fra skoven kan 
flettes til en gennemsigtig skærm 

Siddepladser danner overgang mellem pavillon og bålplads

Stammer som referance til produktionsskovens læggepladser
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Bålsted 

Plintene, kan både bruges som bænke og samti-

dig inviterere til leg og træning sammen med de 

ribber, som er en del af pavillonens konstruktion på 

østsiden. 

Stammeplintene er også tænkt i sammenhæng 

med anvendelse af aktivitetsarealet østfor og bål-

pladsen nordfor. 

Aktivitetsareal og bålplads

der kan benyttes til leg, boldspil eller som scene, 

når der holdes foredrag, spilles teater eller lign. 

Bålpladsen, der er belagt med natursten, som et 

større gulv, skaber god afstand mellem bål og 

græsarealer omkring. Belægningen tænkes udført 

kommer enten fra skoven eller markerne lokalt. 

Siddepladserne omkring bålet er også mark- eller 

kampesten. Tilsammen kan stenene, i forskellige 

størrelser og niveauer appelere til leg og træning.
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Kørestolsgynge og samtalebænk

Tilgængelighed

De eksisterende kørespor opretholdes som stier 

og ledende kig gennem området. For at sikre til-

gængelighed for alle, er der stiforløb, belagt med 

slotsgrus, der ligger fast og giver god fremkomme-

lighed. Stierne stiger maksimalt 1 meter over en 

strækning på 20 meter og er dermed kørestolsven-

lige. De belagte stier leder rundt på hele Familie-

pladsen. Henne ved æblelunden er der en køre-

stols- og bænkegynge. Herfra er der visuel kontakt 

over til pavillonen. 
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Landart - Skovportal - danner rum og leder øjet - ’hen langs stien og op i trækronerne’

Land art for alle

Pyntegrøntskulturerne giver kulturskoven et særpræget udtryk med alle de klippede træ-

er. Det specielle udtryk er slet og ret resultatet af pyntegrøntsproduktionen og udgør nu 

en væsentlig del af Familiepladsens DNA.

-

de skulpturelle elementer og landart på og omkring pladsen. 

Det gælder bl.a. Skovportalen, der er inspireret af de plantede kulturer i rækker, der giver 

optisk ledende virkninger. Skovportalen kan ses ude fra vejen og leder ind i legeområdet 

bagved mammuttræerne. 

Skovportalen består af afbarkede træstammer, der står parvist overfor hinanden, langs 

stien, så det giver en serie af portaler. Tæt ved mammuttræerne er portalerne høje. Jo 

længere hen ad stien man bevæger sig, des lavere bliver de - og helt henne for enden 

af stien er portalerne så lave, at voksne nok springer over eller går udenom, mens børn 

måske får lyst til at kravle igennem.

For enden af stien med portalerne åbenbares det, at historien fortsætter inde i hasselsko-

-

men et cirkulært, tragtformet rum, der peger opad og udad. Hensigten er at henlede 

opmærksomheden på skovens trækroner og bladmosaik højt oppe. Bladene danner 

når solen skinner.
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Landart - kreativ udfoldelse i skoven

Land art for alle

I Familiepladsens nordlige del udlægges stakke af

forskellige materialer, der kan bygges med, feks. 

Lillebæltsler, sten og sand, bark mm, som lægger 

op til at kreere midlertidige kunstværker, der kan 

udstilles på de opstillede podier.
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Landart, hasselgærder og hulebyggeri for alle

Gærde bygget af familie på Arkitekturens 
dag i Staurby Skov efteråret 2021

Eksempel på hulebyggeri

Kunstværk af drivtømmer og greneEksempel på gærde bygget af grene

Fra den cirkulære plads er der kig videre ind i has-

selskoven. Der kan man bygge huler og gærder 

af hasselkæppe, der fremkommer når hasselkul-

turerne rundt om i skoven stævnes med års mel-

lemrum. Ideen er, at skovgæsterne medvirker til at 

bygge og udbygge hasselgærderne over tid, så 

det bliver et eksempel på landart, hvor alle har lov 

områder med huler kan udvikle sig over et større 

areal over årene, ligesom udtrykket vil forandre sig, 

efterhånden som de ældste dele forgår.

Kultur, natur og biodiversitet

Familiepladsen er både kulturskov med eksotiske 

klippede cypresser, blød enebær og majestæ-

tiske mammuttræer. Mellemrummene fremstår 

som natur med naturligt forekommende græsser 

og blomstrende urter, der visuelt danner et blødt, 

bølgende tæppe. Der er masser af sol og læ på 

Familepladsen. Derfor er det et godt sted for både 

insekter, sommerfugle og ikke mindst skovens små-

fugle. De bygger gerne reder i de lave, tætklippe-

de cypresser og der er gode fødemuligheder tæt 

ved. Det gælder også i hasselskoven, der grænser 

op til Familiepladsen.

Hasselgærderne vil også danne levesteder for 

forskellige mindre dyr, som pindsvin, mus, svampe, 

mosser, laver mm. 
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Leg og aktivitet

Inspiration fra bølgede opholdsmøbler

Legedyr tænkes designet, så de passer til skoven og omgivelsernes DNA Vippedyr udformet som blade

Blade fra skovens træer som inspiration til aktivitetselementer og flydemøbler

Aktiviteter for hele familien

Den dobbelte svævebane på 40 meter følger den lineære struktur, og på grund af det 

skrånedne terræn kan man rigtig få sus i maven på vej ned.

Opholdsmøbler inviterer til hvil og afslapning mens der kan følges med i lege og aktivite-

terne omkring.
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Leg og aktivitet - mærk kroppen - sans 

Vippereskaber inspireret af skovens blade

Skovens store nedlagte kæmper som klatremiljøKlatre- og fittnessredskaber i naturmaterialer
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Barfodssti - taktilitet

Kogler Mos Grus Kogler Sand

Lillebæltsler Sprækker i tørret lerfladeLer appellerer til kreativ udfoldelse Blade  

Portaler leder ind tilbarfodsstien, hvor taktiliteten fra forskellige skovmaterialer kan sanses og opleves af hele familien i bare tæer.
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Tilbud til

Familiepladsen i Staurby skov

Middelfart Kommune

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 
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Plantegning

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 
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Aktivitetsplads og multipavillon

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 
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Aktivitetsplads og multipavillon

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 
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Aktivitetsplads og multipavillon

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Pavillonen - to hytter med sedumtag og lamelvægge
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Aktivitetsplads og multipavillon

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Eksempel på 8m pavillon med 8 
kanter � udført af bålbyg
Meget kraftige stolper af Robine ø 25-
28 cm diameter, som støbes fast med 
beton

Eksempler på grønt tag med sedum
urteblanding � der giver gode vilkår for 
insekter og andet mikroliv
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Aktivitetsplads og multipavillon

Organisk siddetrappe

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 
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Aktivitetsplads og multipavillon

Organisk scene

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 
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Aktivitetsplads og multipavillon

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Eksempler  på organisk udformede platforme / amphi scener
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Aktivitetsplads og multipavillon

Bordbænkesæt (4,5 m lang) med plads til kørestol

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 
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Aktivitetsplads og multipavillon

Pavillonen fra bagsiden: ny sti og portaler til pavillon
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Aktivitetsplads og multipavillon

Bålhytte � mulighed for at sidde i læ ved bålet (bålstedet medfølger ikke)
Ny kørestolsvenlig sti fra sceneområdet til bålhytter
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Aktivitetsplads og multipavillon
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Aktivitetsplads og multipavillon

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Gyngebænk ved pavillonen
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Aktivitetsplads og multipavillon

Fodboldmål i træ � ordet "boldleg" er fræset ind
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Aktivitetsplads og multipavillon

Organisk Siddetrin/tribune til friluftsscene eller fodbold mv. 
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Aktivitetsplads og multipavillon
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Aktivitetsplads og multipavillon

Indgangsportal til familiepladsen
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Motionsaktiviteter

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

S
i
d
e
 
9
6



Motionsaktiviteter

Portaler til motionssti
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Motionsaktiviteter

Naturfitnessredskab: bom til udstrækning
Giver udøveren mulighed for at lave udstrækningsøvelser for arme og ben på mange måder 

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 
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Motionsaktiviteter

Naturfitnessredskab: ringe med 2 sektioner
Styrker koorodination, styrke og smidighed, styrker arm-. skulder -og mave-
og rygmusker.
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Motionsaktiviteter

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Naturfitnessredskab: bom til udstrækning/pull up med jernstang
Giver udøveren mulighed for at lave udstrækningsøvelser
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Motionsaktiviteter

Battling Ropes
Underlag til Battling Ropes (hybridgræs)
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Motionsaktiviteter
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Naturfitnessredskab: frøhop
Styrketræning for ben og mavemuskler og styrker balance, udholdenhed
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Motionsaktiviteter
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Naturfitnessredskab: trappe 
Styrketræning for ben. Udstrækning for ben, og hofter. Styrker balance, 
koordination og udholdenhed. 
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Motionsaktiviteter
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Naturfitnessredskab: bænke til ryg � og maveøvelser
Styrketræning for ryg, mave, arme. Udstrækning for ben og hofter. Styrker 
smidighed, koordination og udholdenhed.

S
i
d
e
 
1
0
4



Motionsaktiviteter
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Ny forbindelsessti fra boldbane til motionsaktiviteter
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Motionsaktiviteter

S
i
d
e
 
1
0
6



Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Labyrint

Portaler til labyrint 
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Labyrint

Legedyr / dyreskulptur � grævling til labyrint 
(Billedet er kun til inspiration)

Eksempler på dyreskulptur � vildsvin
Udskåret i massivt dansk egetræ 
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Skovportal

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Skovportal/robinia stolper
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Huleby

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Portaler til huleby

S
i
d
e
 
1
1
0



Hasselgærder
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Portaler til hasselgærder
Hasselgærde/plads til kvashegn
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Skovens store nedlagte kæmper som klatremiljø
Balance forløb trio
Trio balance bomme
Balance stylter

Leg og aktivitet
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Portaler til balanceleg

Leg og aktivitet
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Vippeblade med 1 fjedre (bladenes form er inspireret af dansk skov)

Leg og aktivitet
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Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Vippeblade med 4 fjedre

Leg og aktivitet
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Leg og aktivitet

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Bladmøbler
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Leg og aktivitet

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Musikinstrument Klangstave: Et opretstående klangspil med klangstave i 
bearbejdet robinie. Stavene skaber et nuanceret lydbillede.
Musikinstrument Klangfisk: Fisken er lavet af en Ø 18-22 cm robiniestok, skåret på 
en sådan måde, at klange opstår når man slår let på fisken. Klangene varierer fra 
fisk til fisk, da træets struktur og udskæringsdybde har stor betydning.
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Sansestien

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Barfodssti / sansesti med mange varierende underlag
Taktile oplevelser igennem de barefødder, når du 
mærker varmen eller kulden fra de toppede pigsten, de 
ru robinien stubbe, det bøde bark eller de knasende 
muslingeskaller
Start portal med skilt der viser indgangen til sansernes sti
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Sansestien

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Portaler til barfodssti/sansesti
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Svævebane

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Svævebane dobbelt 40 m
Portaler til svævebane
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Svævebane

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Bygget i kraftige robinia stammer, med robust rustfri start og top
Leveres incl. faldunderlag
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Stor labyrint

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Portaler til stor labyrint ved enebær (gemmeleg)
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Udkigstårn

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Kig på området på et 4 meter højt udkigsstårn bygget af robinia og lærk
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Udkigstårn

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Trappen er 75 cm bred med gelænder i begge sider
Ordet "udkig" er fræset ind ved de forreste stolper op til udkigstårnet
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Udkigstårn

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 

Mål på platform er 200 x 200 cm og højde er 290 cm

S
i
d
e
 
1
2
5



Udkigstårn

Bålbyg og Rønbjerg Savværk - Mælkevejen 14 7800 Skive - CVR-nr.: 28250487 - tlf.: 20 20 12 30 - baalbyg@gmail.com 
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Staurby Skov

Overslag

Betegnelse

Mæn

gde

Enhed Enhedspris Budget ex 

moms

Bålhytte, som jordrup hytte, tegnet til stedet, projektering, tilsyn 1 stk 95.000 95.000

Materialer, eg 1 stk 250.000 250.000

Montage bålhytte 100 timer 750 75.000

Læhytte, tegnet til stedet, projektering, tilsyn 2 stk 25.000 50.000

Materialer, eg 1 stk 20.000 20.000

Montage læhytter 80 timer 750 60.000

Terrassedæk, lærk 350 m2 1.200 420.000

I alt 970.000

Udstyr

Naturfitness - etablering ved entreprenør 75 timer 750 56.250

Bord/bænk sæt, Norna LE 20880, robinia, inkl montage 7 stk 10.000 70.000

Vildthegn, m. sikring mod harer 95 lbm 40 3.800

Klaplåger 2 stk 9.500 19.000

Kørestolsgynge, inkl. montage, ikke certificeret efter legepladsreglement 1 stk 22.000 22.000

Hængekøje, Norna LE 20914, robinia, inkl. montage 6 stk 18.900 113.400

Flydemøbler af trædæk, lærk, fritstående i terrænet, 5 stk. 62 m2 1.500 92.550

1-2-3-Trappe, af trædæk, 4 stk. 79 m2 1.500 118.500

Robiniapæl, til fodboldmål, 300 cm, ø17 cm, inkl. montering 4 stk 1.400 5.600

Brandmateriel (v. shelters og madpakkehus) 3 stk 500 1.500

Legeredskaber

Svævebane, Norleg LE20295, 40 m., robinia 2 stk 45.400 90.800

Montage svævebaner 50 tim 450 22.500

Træde/kampesten 26 stk 800 20.800

Klatrenet, Norna LE20716, robinia 1 stk 62.800 62.800

Montage klatrenet 10 timer 450 4.500

Balancebomme, robinia, inkl. montage 9 stk 3.500 31.500

Faldsand, svævebaner - dybde 300mm 300 m2 160 48.000

Faldsand, klatrenet 35 m2 160 5.600

I alt 789.100

Landart

Stammeportaler samt meditationsreder 1 stk 150.000 150.000

Projektering og tilsyn m. landart, 17 % 1 stk 25.500 25.500

I alt 175.500

Formidling som fortæller om mulighederne i det fri

Skilte og info på infrastruktur 8 stk 5.000 40.000

Hjemmeside, pressemedd og SoMe Videoer 40 timer 800 32.000

Webkort 20 timer 800 16.000

Folder 1 stk 15.000 15.000

I alt 103.000

Plantemateriale

Æble, højstammet på vildstamme, m. trådklump, str. 10-12 12 stk 1.500 18.000

Plantning af æble, uden opbinding 12 stk 750 9.000

Ægte kastanje, højstammet m. trådklump, str. 12-14 22 m2 1.255 27.610

Plantning af kastanje, uden opbinding 22 stk 628 13.805

I alt 68.415

Byggeplads og klargøring

Etablering, drift og rømning 

Håndtering og bortskaffelse af affald 

Byggepladsskilte

Mandskabsfaciliteter

Anslået samlet sum 49.166

Rydning

Rydning klargøring til anlæg 450 m2 120 50.000

Rydning og klargøring til æbletræer 400 m2 120 48.000

Rydning og klargøring til ægte kastanje 22 m2 120 2.640

Rydning af cypres 208 m2 150 31.200

Rydning af ene 320 m2 135 43.200

Fondsmoms 0,175 262.491

Projektledelse 0

Projektleder - intern 250 timer 500 125.000

Revisor - ekstern 15.000

I alt 626.697

 + forudsete arbejde 10 % af samlet sum 1 sum 273.271 2.732.712

I alt 3.005.983

eksl. Moms

UFORUDSETE ARBEJDER

Familiepladsen Staurby Skov

C. LANDART

D. FORMIDLING

F. PROJEKTERING OG PROJEKLEDELSE

B. INFRASTRUKTUR OG LEGEREDSKABER

A. HYTTER OG UDENDØRSSCENE

E. BEPLANTING OG BIODIVERSITET

1
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1 INTRODUKTION 

Dette notat indeholder opsamling på et forløb, hvor der har været arbejdet med bæredygtighed 
på cykelstiprojektet Banestien Asperup – Brenderup. Målet har været at identificere tiltag og 
initiativer til at gøre projektet mere bæredygtigt. I notatet præsenteres tilgangen og resultaterne 
af arbejdet, herunder foreslåede initiativer og resultaterne af LCA beregninger af forskellige 
projektalternativer. 

2 METODE 

2.1 CEEQUAL - præscreening 

I dette notat opsamles input fra bæredygtighedsworkshop afholdt omkring planlægningen af 
cykelstiprojektet mellem Asperup og Brenderup. 
 
Der er afholdt en indledende bæredygtighedsworkshoppen d. 22. marts 2022 og en opfølgende 
workshop d. 27. april. Den indledende workshop havde til formål at identificere mulige tiltag og 
initiativer, som kunne styrke bæredygtighed i projektet. Denne workshop var struktureret ud fra 
de 8 overordnede emner i CEEQUAL – se figur 1. CEEQUAL er en certificeringsordning under det 
engelske BRE, som anvendes til bæredygtig projektstyring og projektledelse. CEEQUAL er valgt 
som en screeningsmetode for at sikre en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed i alle faser. 
CEEQUAL anvendes til at rate bæredygtigheden i projekter og overordnet vurderes CEEQUAL, at 
være en værdifuld metode til at identificere mulige bæredygtighedstiltag. En certificering er en 
mere tidskrævende proces, som vil kræve fokus på indsamling af dokumentation, men overordnet 
vurderes de 8 emner, at give en god pejling ift. projektet bæredygtighedsperformance. 
Erfaringsmæssigt er emne 7 omkring ressourcer et væsentligt og vigtigt område, der ikke er så 
megen fokus på i hverken lovgivning eller praksis, derfor er det udfoldet yderligere gennem LCA 
beregninger (se afsnit 3.1 Livscyklus analyse – CEEQUAL 7. Ressourcer). 
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Figur 1. De 8 emner i CEEQUAL. Hvert emne indeholder en række underemner, som udfoldes i en række 
konkrete indikatorer. 

 
På den indledende workshop blev der identificeret en række initiativer, som det blev besluttet at 
arbejde videre med. Disse blev yderligere diskuteret på 2. workshop og er præsenteret i 3 
Bæredygtighedstiltag. 

3 BÆREDYGTIGHEDSTILTAG 

I det efterfølgende er de udvalgte bæredygtighedstiltag præsenteret. Initiativerne er valgt oplistet 
på tabelform, for at give mulighed for, at arbejde videre med opfølgning på tiltagene i projektet 
under selve implementeringen. 
 
 

Biodiversitet (CEEQUAL 4. Arealanvendelse og natur) 

Tiltag Formål Omkostninger  Tidspunkt 

Screene strækningen 
ift. de steder, der er 
værdi ift. biodiversitet 
– og lægge en 
bevarende og 
driftsmæssig plan for 
disse steder 

Biodiversitet tager 
mange år, at skabe, 
derfor er det vigtigt, 
at værne om det, der 
er og sikre det 
bevares bedst muligt. 
Indtænke drift for 
biodiversitet skal 
også indgå i 
screeningen 

2-3 dage for 
screening.  
 
Forankring hos 
kommunens 
biologer/specialister 
anbefales. 

Gennemføres som led 
i planlægning. 
 
Løbende opfølgning 
under anlægsfase. 
 
Videregivelse af 
intentioner i driftsplan 
ift. den langsigtede 
drift af stien. 

Brug af 
græs/vildtfrøsblanding 
og valg af 
hjemmehørende arter 

Sikre, at der vælges 
planter og træer, som 
passer til vores klima 
og kan indgå i 
samspillet mellem 
dyr, insekter mv. 

Mindre. Anlægsfasen. 

Minimere 
arbejdsarealerne 

En minimering af 
arbejdsarealerne vil 
skabe bedre vilkår for 
eksisterende natur – 
samtidig skal 
arbejdsarealer 
naturligvis indtænkes 
bedst muligt ift. 
eksisterende 
biodiversitet (se 
screening øverst i 
tabel.) 

Mindre. Gennemføres som led 
i planlægningen. 
 
Anlægsfasen – 
opfølgning. 

Skabe biodiversitet I ekspropriationen til 
strækningen skal det 
overvejes, om der er 
steder, hvor det ville 
skabe biodiversitet, 
hvis hjørner eller 

Afhænger af 
omfanget – men ikke 
væsentlige. 

Planlægningsfasen. 
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andet efter aftale 
med lodsejere kan 
indtænkes. 

 
 

Kulturarv (CEEQUAL 5. Landskaber, mindesmærker og kulturarv) 

Tiltag Formål Omkostninger  Tidspunkt 

Undersøge de 
kulturhistoriske levn 
på strækning. 

Den gamle banesti 
kan indeholde fysiske 
levn (skinner, diger 
mv.), som kan 
indtænkes i designet 
af stien eller 
fortællinger, som kan 
formidles gennem 
stiprojektet. 
Generelt vil dette 
være med til at skabe 
ekstra oplevelser for 
brugerne – både 
lokale og turister. 

2-3 dage for 
screening.  
 
I screeningen kunne 
lokalhistorisk arkiv 
eller lignende 
inddrages. 
 
 

Gennemføres som led 
i planlægning. 
 

Etablering af 
opholdssted/cykel-p-
plads eller lignende 
ved kulturelement. 

Findes der noget 
brugbart i analysen 
kunne der etableres 
opholdsmulighed eller 
lignende. 

<10.000 kr. 
(afhængig af omfang) 

Gennemføres som led 
i planlægning. 
 

 

Service for cyklister – øget brugsværdi (CEEQUAL 3. Sociale og økonomiske 

konsekvenser for lokalområdet og interessenter) 

Tiltag Formål Omkostninger  Tidspunkt 

Strategisk belysning 
på strækningen 
(solcelle-brikker eller 
lignende monteret i 
asfalten) 

Skabe øget tryghed 
på stien for cyklister 
– og dermed måske 
mulighed for, at stien 
anvendes af flere og 
anvendes også i 
mørke/om vinteren. 

Afhængig af omfanget 
– men forestilles at 
være mindre, da det 
skal være på 
strategiske steder på 
strækningen. 
 
 

Gennemføres som led 
i planlægning. 
 

Kobling til national 
cykelrute – rute 6 ved 
Kærby. 

Skabe sammenhæng i 
cykelrutenetværket til 
glæde for særligt 
turister og 
besøgende. 

< 10.000 kr. Indtænkes i 
planlægning - 
etableres, når stien er 
færdig. 

 

Trafik-/lokalkampagner (CEEQUAL 3. Sociale og økonomiske konsekvenser for 

lokalområdet og interessenter) 

Tiltag Formål Omkostninger  Tidspunkt 

Markering af indvielse 
af stien 

En indvielse kan være 
med til at gøre lokale 
opmærksomme på de 
nye muligheder stien 

< 5.000 kr. 
 
Plus tid til 
planlægning. 

Inddragelse af 
lokalråd ift. at få 
indvielsen forankret 
lokalt. 
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giver i dagligdagen 
plus skabe 
opmærksomhed på 
cykling generelt. 

  

Kampagne for 
skoleelever 

Skoleelever er en af 
stien primære 
målgrupper, så for at 
understøtte deres 
brug af stien kunne 
der gennemføres 
aktiviteter/kampagner 
i samarbejde med 
skolerne. Det kunne 
også tænkes, at der 
kunne søges 
fondsmidler til 
undervisningsforløb 
eller lignende. 

< 10.000 kr. 
 
Plus tid til 
planlægning. 

I planlægningen 
samarbejde med 
skolerne. 

 

3.1 Livscyklus analyse – CEEQUAL 7. Ressourcer 

Der er foretaget en analyse, ud fra en livscyklusbetragtning, for at beregne den samlede 
udledning af drivhusgasser (CO2eq) for hvert scenarie. En LCA (livscyklus analyse) tager 
afsæt i en oversigt for alle de materialer og arbejder som indgår i udarbejdelsen, derfor har 
det været nødvendigt at udarbejde et mængdeestimat for de seks scenarier.  

De seks scenarier omfatter følgende arbejder:  

1. Business as usual. 
2. Maksimal bæredygtighed  
2A  Maksimal bæredygtighed – variant 
3. Bæredygtighed og økonomi – variant 1 
4. Bæredygtighed og økonomi – variant 2 
5. Sti med PA på cykelbane og grus på sti til gående – tværsnit ses i Figur 14. 

 
I Tabel 1 nedenfor, ses en oversigt over de parametre der definerer de seks scenarier der er 
opstillet i analysen. Her er det vist hvad der har ligget til grund for første beregningsomgang i 
scenarierne, samt hvad der er justeret på efter 2. workshop. 
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 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 2A Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 

Endelige 

tilrettelser 

efter 

feedback 

Forbliver Højt niveau af 

bæredygtighed 

Uden 

genindbygning 

af jord 

OB og KB GAB 

Uden 

genindbygning 

af jord  

Afstand på 

genbrugsasfalt 

=20 km 

KB GAB og PA 

Uden 

genindbygning 

af jord  

Afstand på 

genbrugsasfalt 

=20 km 

Uden 

genindbygning 

af jord  

Rettes til 1,5 

gang OB 

Sti med 

PA på 

cykelbane 

og grus på 

sti til 

gående  

Tilrettelser 

efter 2. 

workshop 

Forbliver Genindbygning  

rettes til 80% 

OB med Vegecol 

og KB GAB 

Genindbygning 

rettes til 80% 

Afstand på 

genbrugsasfalt 

=20 km 

KB GAB og PA 

Genindbygning 

rettes til 80% 

Afstand på 

genbrugsasfalt 

=20 km 

Genindbygning 

rettes til 80% 

Rettes til 1,5 

gang 

OB/Vegecol 

N/A 

Beskrivelse Business as 

usual. 

Maksimal 

bæredygtighed.  

Maksimal 

bæredygtighed – 

variant 1 

Bæredygtighed 

og økonomi – 

variant 1 

Bæredygtighed 

og økonomi – 

variant 2 

 

Parametre - PA 

- GAB 

- Bortkørsel 

af jord 

- Vegecol 

belægning 

- ingen gen-

indbygning af 

jord 

- Minimering af 

transport 

- HVO i A5 fase 

(tages ud som 

tilvalgstiltag) 

- OB belægning 

- KB/BSM*  

- ingen gen-

indbygning af 

jord 

- Minimering af 

transport 

- HVO i A5 fase 

(tages ud som 

tilvalgstiltag) 

- KB/BSM*  

- ingen gen-

indbygning af 

jord 

 

- Grussti med 

OB 

- ingen gen-

indbygning af 

jord 

 

- PA/GAB 

- Slotsgrus 

- ingen 

gen-

indbygning 

af jord 

 

Intern 

Transport 

Intern 

transport 

modelleres 

til at være 

dobbelt så 

stor som 

optimerede 

tilfælde i 

scenarie 2 

og 2A 

Modelleres efter 

at materialer 

køres fra 

stationering 0 og 

ud til de 13 

individuelle del-

strækninger med 

dumper 

Modelleres efter 

at materialer 

køres fra 

stationering 0 og 

ud til de 13 

individuelle del-

strækninger med 

dumper 

Intern transport 

modelleres til at 

være dobbelt så 

stor som 

optimerede 

tilfælde i 

scenarie 2 og 2A 

Intern transport 

modelleres til at 

være dobbelt så 

stor som 

optimerede 

tilfælde i 

scenarie 2 og 2A 

Intern 

transport 

modelleres 

til at være 

dobbelt så 

stor som 

optimerede 

tilfælde i 

scenarie 2 

og 2A 

Udskiftning 

af 

materialer 

Levetider defineres ud fra InfraLCA, med undtagelse af: 

• Slidlag = 16 år 

• GAB = 51 år 

Tabel 1. Overblik over scenarieparametre, med kommentarer fra 2. workshop hos Middelfart Kommune. 
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3.1.1 InfraLCA 

Beregning af CO2eq-påvirkning 

Med udgangspunkt i mængdeopgørelsen udarbejdet af Middelfart Kommune foretages der 
en beregning af CO2eq-påvirkningen fra de seks scenarier i livscyklusfaserne A1-A3, A4, A5 
+ B4. Til beregningerne anvendes Vejdirektoratets LCA-model, InfraLCA for hver af de seks 
scenarier. I programmet er det muligt at indtaste de poster som forekommer af 
mængdeestimaterne, med undtagelse af nogle enkelte poster, som er blevet vurderet at 
være negligerbare. 

 

Det antages, at stien dimensioneres med en levetid på 50 år. For transport af materialer 
anvendes de afstande der fremgår af mængdeopgørelsen, samt de generiske transportafstande 
og transportformer som er prædefineret i InfraLCA, for de poster, hvor transportafstanden ikke er 
nærmere defineret. Ligeledes anvendes der standard værdier for de arbejder og materialer som 
vil fremgå af mængdeoverslaget.  

Resultatsammenfatningerne fra InfraLCA anvendes til at opstille illustrationer, der gør det 
muligt at redegøre for miljøpåvirkningerne i forbindelse med anlæg af Banestien, samt at 
identificere de hovedposter, der har den største indflydelse klimapåvirkningen. De 
identificerede hovedposter bliver herefter bearbejdet med henblik på at reducere 
miljøpåvirkningerne herfra.  

 

3.1.2 Begrænsningerne forbundet med InfraLCA 

Livscyklus 
 
For at udarbejde en komplet LCA skal den praktiserende sikre sig at analysen udarbejdes for hele 
produktets livscyklus. Dette er ikke muligt i nærværende analyse, da InfraLCA som et værktøj er 
begrænset til at beregne miljøpåvirkninger for faserne A1-A3, A4, A5 og B4. Se figur 1 for en 
nærmere beskrivelse af et infrastrukturs projekts livscyklusfaser. 
 

 

Figur 2. Opsummering af de faser som indgår i infrastruktur projekters livscyklus. Faserne er defineret med 
afsæt i LCA-metodik. De faser der beregnes i InfraLCA er fremhævet med rød. Kilde: Rambøll 
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Emissionsfaktorer 

Programmet er stadig i et tidligt stadie og derfor kan der forekomme poster, som er 
repræsenteret i mængdeestimatet, men ikke findes i programmets database. Det omfatter 
bl.a. Koldblandet BSM-asfalt og Vegecol-belægningen, disse poster præsenteres nedenfor. 

Koldblandet BSM-asfalt som erstatning for GAB I 
 
Modelleringen af CO2-udledningen fra koldblandet BSM-asfalt som erstatning til konventionel GAB 
I, er baseret på en LCA-rapport, som Teknologisk Institut har lavet for SR-Gruppen. Her er 
hovedresultaterne opsummeret i Tabel 2. Her ses det at der for nyanlæg kan opnås en besparelse 
på mellem 51-59%, hvis den koldblandede asfalt sammenlignes med GAB hhv. med og uden 
genbrugsasfalt.  
 

Entreprisetype Nyanlæg Rehabilitering  

GAB-sammensætning 

 

GAB uden 
genbrugsasfalt 

GAB med 
genbrugsasfalt 

GAB uden 
genbrugsasfalt 

GAB med 

genbrugsasfalt 
Procentvis CO2-besparelse ved 
anvendelse af BSM i stedet for GAB 

59%  51%  64%  58% 

Sparet kg CO2-eq/m2 ved 
anvendelse af BSM i stedet for GAB 

7,7 – 8,7  5,7 – 6,4  8,8 – 10  6,8 – 7,7 

Tabel 2. Opsummering af hovedresultater for LCA på koldblandet BSM-asfalt (Teknologisk Institut, 2021). 

Den emissionsfaktor der benyttes til beregning af CO2-påvirkningen for GAB-laget ses i Tabel 3. 
For det koldblandede GAB-lag, bruges den procentvise reduktion for GAB med genbrugsasfalt i 
Tabel 2, hvilket medfører  
 

 Konventionel GAB I Koldblandet BSM-GAB 

Emissionsfaktor [kg CO2-eq/t] 58,74 29,9 

Tabel 3. Emissionsfaktorer for konventionel og koldblandet BSM-GAB. 

Vegecol metode 
I scenarie 2A og 4 modelleres belægningen efter at være en OB-belægning, hvor den 
konventionelle bitumen er udskiftet med Vegecol, en vegetabilsk bitumen, men ellers minder om 
en klassisk OB-sti. Dermed udledes den samlede CO2-udledning fra OB-sti belægningen, ud fra 
den opgivne CO2-udledning fra den vegetabilske bitumen samt det CO2-påvirkningen fra det 
stenmateriale, som udgør resten.  
 

 Miljøpåvirkning pr. 
belagt areal 
[Kg CO2/m2] 

Miljøpåvirkning pr. 
mængde Vegecol 
[Kg CO2/Kg 
materiale] 

Mængde pr. areal. 
[Kg_materiale/m2] 

Vegecol -0,9 -1,3 0,7 

Sten-materiale 0,871 0,0147 59,3 

Samlet -0,03  60 

Tabel 4. CO2-påvirkning fra Vegecol-belægning, baseret på en OB-belægning med en tykkelse på 60 kg/m2 

(Dansk Overfladebehandling A/S; Vejdirektoratet, 2022). 

Intern transport 
Transporten af materialer fra produktion til projektsite håndteres i InfraLCA, som beskrevet i 
afsnit 0, ud fra afstande, som er defineret i mængdeopgørelsen. Den transport af materialer, som 
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forekommer inde på projektsitet redegøres ud fra en modellering, hvor materialerne transporteres 
fra stationering 0 og ud til den bagerste stationering på de givne del-strækninger af Banestien. 
Dermed antages det at alle materialer køres ”den samme vej” ad stien, hvilket er en grov 
antagelse, og man vil typisk vælge den vej hvor der er kortest til byggepladsen i praksis. I 
scenarierne 2 og 2A, hvor der er skruet op for alle bæredygtighedsparametre, antages det at den 
interne transport opfylder kravene ovenfor for at transporten er minimal. I de øvrige scenarier 
antages det at den interne transport har en dobbelt så stor miljøpåvirkning, da materialerne vil 
blive transporteret yderligere i dette scenarie. Resultaterne for CO2eq-udledningen af den interne 
transport for de 3 analyserede transportformer ses i Figur 3, hvor to typer lastbiler og en dumper 
er undersøgt. I scenarierne bruges resultaterne for dumperen, da det er den typiske måde at 
håndtere materialerne på byggepladsen.

Figur 3. Resultater for intern transport for to lastbiltyper og en dumper
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4 RESULTATER 

I følgende afsnit præsenteres resultaterne fra livscyklusanalysen for de seks scenarier. 
Resultaterne illustreres i form af tabeller og grafer. Alle beregninger og resultater kan findes i 
InfraLCA Excel-arkene der er vedhæftet som bilag, se Tabel 5. Resultaterne er anvendt til at 
identificere CO2eq-mæssige hotspots, samt få et estimeret overblik over den samlede CO2eq-
udledning fra de inkluderede materialer og faser for de forskellige scenarier opsat for Banestien.  
 

Scenarier Beregningsark 

Scenarie 1 InfraLCA_Banestien_MK_v1.xlsm 

Scenarie 2 InfraLCA_Banestien_MK_Scenarie 2.xlsm 

Scenarie 2A InfraLCA_Banestien_MK_Scenarie 2.1.xlsm 

Scenarie 3 InfraLCA_Banestien_MK_Scenarie 3.xlsm 

Scenarie 4 InfraLCA_Banestien_MK_Scenarie 4.xlsm 

Scenarie 5 InfraLCA_Banestien_MK_Scenarie 5.xlsm 

Opsummering Resultater_ Banestien_MK.xlsm 

Tabel 5. Oversigt over beregningsark i bilag. Kilde: Rambøll. 

 
I de følgende afsnit gennemgås resultaterne af scenarie 1 med en gennemgang af de forskellige 
faser og materialefordelinger. Derudover bliver forskellen på de seks scenariers CO2eq-udledning 
præsenteret og parametre, som komfort og anlægsøkonomi udspecificeres i afsnit 4.3 og 4.4. 

4.1 Scenarie 1 

Figur 4 viser CO2eq-udledningen for materialeproduktion, transport og indbygning af materialer i 
scenarie 1. Det bemærkes at vejbelægningen har et betydeligt bidrag sammen med transport og 
udskiftning. Udskiftningen er en funktion af det høje CO2eq-bidrag fra vejbelægning, da denne 
post primært udgøres af slidlaget, som skiftes 3 gange i løbet af den 50 årige 
modelleringsperiode. Det er samtidig værd at bemærke bidraget fra den interne transport, som 
ikke beregnes i InfraLCA, men er udført som parallel beregning. Ud af den samlede estimerede 
CO2eq-udledning udgør denne post omkring 8%.  
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Figur 4. CO2eq-udledninger for faserne A1-A5 i scenarie 1. Inkl. udspecificering af materialer i A1-A3 og A1-A3

I Figur 5 ses det massive bidrag, som vejbelægningen har på CO2eq-udledningen i 
materialefaserne A1-A3, også holdt op mod søjlen der dækker over A1-A5, altså 
materialeproduktion, inklusive transport til projektsite og indbygning.

Figur 5. Visualisering af hvor stor betydning materialeproduktionen (A1-A3) har for nogle poster, som 

vejbelægning. Samt betydningen af Transport (A4) for jordarbejder og ubundne lag.

Figur 6 viser fordelingen af materialernes CO2eq-påvirkning i faserne A1-A5, med en 
udspecificering af de tre største poster, ’Vejbelægning, ’Jordarbejder’ og ’Ubundne lag’. Her ses 
det endnu en gang at det er vejbelægningen der har den største påvirkning, men også at GAB 
fylder ca. 2/3 af Vejbelægningsposten. 

Side 145



 

 

Doc ID RDK2021N01254-RAM-RP-00001 /  Version 1.1 

 

12/22 

 

Figur 6. Fordeling af materialernes bidrag i scenarie 1, med udspecificering af de største poster. 

Der vil dog, over hele livscyklussen, være flere udskiftninger af PA-laget og dermed vil man se at 
PA ender med at have et større CO2-bidrag end GAB i hele betragtningsperioden.  

4.2 Sammenligning af scenarier 

Resultaterne fra livscyklusanalyserne er præsenteret i den følgende tabel og er fordelt på de seks 
scenarier. Udledningen af drivhusgasser er opgivet i enheden ”ton CO2eq”.  
 
Global opvarmning fordelt på livscyklus og vejkomponent [ton CO₂-eq.] 

Beregnet 
  Baseline           
Livscyklusfase Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 2A Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 
Materialeproduktion 
(A1-A3) 

  147   100   84    107  58  105  

Transport (A4) 68  49   46   51  44     48  

Intern transport 29 14 14 29 29  29  
Indbygning (A5)   5     5     5     5    4   4  
D&V 50 år (B4-B5)   161   20   94    161    138     90  
Sum  410  188    243 353  273    276  
Besparelse 0,0% 54,1% 40,6% 13,8% 33,2% 32,4% 

Tabel 6. Samlet udledning af drivhusgasser for alle faser i de givne scenarier. Til sammenligning udleder en 

dansker i gennemsnit 11 ton CO2eq pr. år (Klimaministeriet, 2021). Kilde: Rambøll 
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Som det ses i Tabel 6, udleder scenarie 1 den største mængde CO2eq, hvilket udtrykker at de 
tiltag som er implementeret i de øvrige scenarier, har en effekt på udledningen af CO2eq. Særligt 
Scenarie 2 hvor der er skruet op for bæredygtighedstiltag, for at afsøge den effekt man kan opnå 
uden at overveje økonomien i tiltagene. 

Det bemærkes at der er stor forskel på CO2eq-udledningerne fra drift og vedligehold over den 50-
årige periode (D&V 50 år). Denne post dækker over udskiftning af komponenter, hvis levetid 
ligger inden for de 50 års levetid. Forskellen på scenarie 1 og 2 skyldes f.eks. at der er relativt 
stor CO2eq-påvirkning fra den mængde PA der bruges i scenarie 1, og som bekendt skiftes hvert 
16. år og dermed 3 gange i løbet af levetiden. Sammenlignet med scenarie 2, bliver CO2eq-
påvirkningen meget stor, da Vegecol-belægningen stort set ikke har nogen CO2eq-påvirkning. 

Resultaterne der er præsenteret i Tabel 6, er afbilledet som søjlediagram i Figur 7. Her 
understreges effekten af implementeringen af Vegecol belægning i scenarie 2, samt BSM-asfalt i 
scenarierne 2A og 3. Brugen af Vegecol giver et minimalt CO2eq-bidrag til udskiftningsfasen B4, 
da CO2-mængden i materialerne til selve belægningen er CO2-neutrale. For BSM-asfalten i 
scenarierne 2A og 3, er CO2eq-udledningen kraftigt reduceret i forhold til den konventionelle 
metode, hvilket giver et laver bidrag i materialefaserne A1-A3.

Figur 7. Sammenligning af faseopdelte resultater for de seks scenarier.

Nedenfor ses en sammenligning af materialernes CO2eq-påvirkninger i scenarierne, det 
bemærkes at der er fire forholdsvist konstante parametre, metaller, plastmaterialer, ubundne 
materialer og dieselolie til anlæg. Der er en lille variation i dieselolie blandt scenarie 4 og de 
øvrige, da der ikke medregnes 

Resultaterne i Figur 7, at der ved scenarie 2, opnås en overordnet besparelse på 221 ton CO2eq, 
eller 54,1%. Det skyldes primært reduktionen i CO2eq-udledning fra vejopbygning, hvor den
alternative løsning med Vegecol-belægningen i stedet for konventionelt slidslag, giver en stor 
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effekt. Det giver både store besparelser i de indledende CO2eq-udledninger fra materialerne, men 
også fra udskiftningsfasen, hvor slidlaget skiftes 3 gange over den modellerede tidsperiode på 50 
år. 

Figur 8. Sammenligning af scenariernes CO2eq-påvirkning uden drift og vvedligehold over de 50 år.

Som det kan ses i Figur 8 er der mindre CO2eq-påvirkning fra scenarie 2A end scenarie 2, hvilket 
skyldes den store påvirkning fra D&V.

4.3 Komfort

En af de væsentlige forskelle på de færdige produkter der kommer fra scenarie 2, 2A, 3 og 4 er 
komforten den anlagte sti. Komfortmæssigt kan scenarie 2, 2A og 3 kan sammenlignes, da de alle 
har et GAB-lag, hvad enten det er konventionelt eller BSM-asfalt. Her afviger scenarie 4 
væsentligt, da den anlægges uden GAB-lag og dermed ikke har samme stabilitet og dermed 
komfort som de andre løsninger. Det er et element man er nødt til at have for øje når man ser på 
tallene for sammenligning af CO2eq-udledning, så man sammenligner på et grundlag der er tager 
alle parametre med.  

4.4 Anlægsoverslag

Der er udarbejdet anlægsoverslag for de seks scenarier, for at redegøre for økonomien i 
scenarierne og give et ekstra element at holde op mod mængden af bæredygtighedstiltag i 
projektet. Dermed er det muligt at klarlægge hvad reduktionerne i CO2-udledninger koster, altså 
en form for skyggepris pr. ton sparet CO2eq. Anlægsoverslaget vedrører kun jord- og 
belægningsarbejder, og med udgangspunkt i de mængder, som Middelfart Kommune har 
fremsendt på disse arbejder. Anlægsoverslaget tager udgangspunkt i de oplyste priser fra 
forhandlere og entreprenører, som fremgår af bilaget ’Resultater_Banestien.xlsm, men overslaget 
er behæftet med en usikkerhed, især set i lyset af prisudviklingen over den seneste periode.

Forudsætninger for anlægsoverslag: 
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· Anlægsoverslaget indeholder ikke entreprenørudgifter til f.eks. afvanding, bygværker og 
værn, byggeplads og trafikafvikling, ny beplantning, estimerede tillægsarbejder og 
usikkerhed. 

· De forudsatte mængder leveret af Middelfart Kommune er korrekte. Der er identificeret en 
stor forskel i mængder grus og asfaltslidlag. Er der for lille mængde slidlag med eller for 
store jordmængder.  

· Det økonomiske tillæg/fradrag for intern transport med dumper er ikke medregnet. Der 
arbejdes på indhentning af erfaringspriser fra entreprenører vedr. dumper-transport. 

· Indhentede priser på VegeCol fra DOB. Den er henholdsvis 160 kr/m2 udlagt på GAB og 
320 kr/m2 udlagt på stabilgrus sandwichkonstruktion med 2x OB 

· Indhentet pris fra en entreprenør om udgift for læsning og transport 2x20 km. Den er 
beregnet til 26 kr/ton 

· Priser for koldblandet asfalt er antaget, da det ikke har kunne lade sig gøre at indhente en 
overlagspris fra Arkil/SR Gruppen, som er de førende i markedet på nuværende tidspunkt.  
 

Anlægsoverslag diverse scenarier (jord- og belægningsarbejder): 

Scenarie 1 5.040.000 kr. 

Scenarie 2 5.310.000 kr. 

Scenarie 2A 5.880.000 kr. 

Scenarie 3 4.930.000 kr. 

Scenarie 4 6.100.000 kr. 

Scenarie 5 5.210.000 kr. 

Tabel 7. Anlægsoverslag for de seks scenarier. 

Som det fremgår af Tabel 7, er det er to scenarier med Vegecol som slidlags-belægning, der er de 
dyreste. Vegecol-belægningen udgør samlet set dobbelt så stor en udgift, som den tilsvarende 
PA-belægning i de øvrige scenarier. Ifølge anlægsoverslaget er scenarie 3, 110.000 kr. billigere 
end scenarie 1, men samtidig er der en besparelse i CO2-udledning på 13,8%, hvilket giver en 
negativ skyggepris på CO2eq-reduktionen. Dermed kan der opnås en besparelse i CO2-
udledninger, samtidig med at projektet er billigere at opføre. Man ser typisk at dette er omvendt, 
og man altså får et dyrere projekt når man opnår CO2-besparelser.   
 

  Baseline          

 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 
2A 

Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 
5 

Sum [tCO2eq]  409   188   243   353   273   276  

CO2 besparelse ift. 
baseline 

0,0% 54,1% 40,6% 13,8% 33,2% 32,4% 

Anlægsoverslag 5.040.000 
kr. 

5.310.000 
kr. 

5.880.000 
kr. 

4.930.000 
kr. 

6.100.000 
kr. 

5.210.0
00 kr. 

Prisforskel fra baseline 
0 kr. 

270.000 
kr. 

840.000 
kr. 

-110.000 
kr. 

1.060.000 
kr. 

170.000 
kr. 

Skyggepris CO2-eq 
[kr/ton] N/A 1.221 kr. 5.052 kr. -1.944 kr. 7.796 kr. 

1.281 
kr. 

Tabel 8. Oversigt over total Co2eq-udledning og anlægsoverslag med besparelser og CO2eq-skyggepris. 

Tabel 8 viser en opsummering af CO2eq-udledningerne og de estimerede anlægsoverslag. Ud fra 
forskellen i CO2eq-udledning mellem scenarierne og baselinen er det muligt at beregne udgiften 
forbundet med den sparede CO2-udledning. Udgiften betegnes skyggepris CO2eq og er givet i 
kr/ton. Som det fremgår af tabellen, er der stor forskel på CO2eq-skyggeprisen i de 6 scenarier 
og ud fra denne parameter er scenarie 2 og 3 de mest fordelagtige. Især scenarie 3 er fordelagtig 
når det kommer til prisen per sparet CO2-eq, her ses det faktisk at de både kan spares CO2eq-
udledninger og økonomi. Baseret på egne erfaringer, har skyggepriserne for CO2eq-besparelser i 
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tidligere projekter typisk ligget mellem 1500 og 3000 kr/tCO2eq. I scenarie 2A og 3 er det dog 
BSM tilgangen der er udslagsgivende, da prisen på denne løsning estimeres til at være 
sammenlignelig med konventionel GAB, samtidig med at CO2eq-udledningen er det halve fra 
denne post.  
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5 MULIGE CO2-REDUKTIONER 

5.1.1 Lokal genindbygning af jord 

Der kan opnås en store besparelse i CO2eq-udledninger, hvis man har mulighed for at indbygge 
jord lokalt. Transporten af jord til bortskaffelse bidrager med 12 ton CO2eq eller 6,5% af det 
samlede CO2-aftryk for anlægget af stien, et CO2-bidrag, som direkte kan elimineres hvis jorden 
indbygges på projektsitet. I Tabel 9 ses CO2-påvirkningen ved transport af hhv. et ton og en 
kubikmeter råjord, én kilometer, fordelt på tre typer transport. De data, som fremgår af Tabel 9 
er generelle og gælder således som en repræsentativ CO2eq-værdi for transport af et ton eller en 
kubikmeter råjord, en kilometer, og kan dermed benyttes i alle sammenhænge. I projektet er det 
antaget at forurenet jord køres 8 km til kartering i Ejby og at ren vejjord køres 10 km til Kustrup.  
 

 kgCO2eq/t/km kgCO2eq/m3/km 

Lastbil, 26 ton diesel 0,08969 0,1794 

Lastbil, 32-40 ton diesel 0,06444 0,1288 

Dumper, diesel 0,3567 0,7134 

Tabel 9. CO2-udledninger fra transporttyper per mængdeenhed per kilometer (Vejdirektoratet, 2022). 

5.1.2 HVO som drivmiddel alternativ 

I anlægsfasen kan CO2eq-udledningen reduceres ved at stille krav til brug af HVO100, som er en 
type biodiesel, der produceres af 2. generations biomasse, altså restprodukter, der kan agere 
kulstofs kilde til produktionen af brændsel. Brugen af HVO100 kan, i forhold til konventionel 
diesel, reducere CO2eq-udledningen fra drivmidlerne med 97,5%.  
 

 kgCO2eq/l 

Konventionel dieselolie 3,327 

HVO100 biodiesel 0,077 

Tabel 10. CO2-udledninger fra drivmidlerne dieselolie og HVO100 (Vejdirektoratet, 2022). 

5.2 Ideoplæg til yderligere potentielle CO2eq-reduktioner 

 
Krav om EPD’er i udbudsmateriale 

Yderligere kan der stilles krav i udbudsmaterialet, til at entreprenøren skal anvende materialer der 
er understøttet af en EPD (Environmental Product Declaration/miljøvaredeklaration). Formålet 
med tiltaget er at skabe et datagrundlag der følger de krav som er præsenteret i ISO 
standarderne. En EPD er verificeret af en uafhængig tredjepart, hvilket giver præcis, transparent 
og sammenlignelig information om et produkts miljøpåvirkning i hele dets livscyklus. 
Udarbejdelsen af nye EPD’er kan argumenteres for at fremme anvendelsen af EPD’er i forbindelse 
med konstruktionen af fremtidige infrastrukturs projekter, da det vil være lettere at tilgå 
dokumentation for byggematerialers miljøpåvirkninger. 
 
Udbudsmateriale 

Ved at implementere bæredygtighed som et tildelingskriterie i projektets udbudsmateriale, kan 
det være ekstra gevinster at hente i forhold til bæredygtighed. Der kan stilles krav til at 
entreprenøren skal levere en redegørelse for deres bæredygtighedsindsatser i projektet, samt 
eventuelle overvejelser i forhold til bæredygtigt materialebrug. Der er god mulighed for at søge 
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inspiration i Kolding Kommunes Marina City projekt, hvor bæredygtighed har udgjort 25% af 
vægtningen af opgavens tildeling. I det konkrete projekt skulle entreprenøren redegøre for den 
medførte CO2eq-udledning fra anlægget. De bydendes overslag varierede meget, og den 
vindende tilbudsgivers overslag udgjorde en fjerdedel af det højeste overslag. Som eksemplet 
foreskriver, giver dette mulighed for at bruge bæredygtighed og specifikt, CO2eq-udledninger, 
som konkurrenceparameter. 
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7 BILAG

7.1 Fordelingen af materialer i faserne A1-A5 for scenarierne

7.1.1 Scenarie 1

Figur 9. Fordeling af CO2eq-udledninger fra faserne A1-A5 i scenarie 1.

7.1.2 Scenarie 2

Figur 10. Fordeling af CO2eq-udledninger fra faserne A1-A5 i scenarie 2.
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7.1.3 Scenarie 2A

Figur 11. Fordeling af CO2eq-udledninger fra faserne A1-A5 i scenarie 2A.

7.1.4 Scenarie 3

Figur 12. Fordeling af CO2eq-udledninger fra faserne A1-A5 i scenarie 3.
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7.1.5 Scenarie 4

Figur 13. Fordeling af CO2eq-udledninger fra faserne A1-A5 i scenarie 4

7.2 Tværsnit for scenarie 5

Figur 14. Tværsnit for scenarie 5
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KLIMA, NATUR OG GENBRUGSUDVALGET 
 
 
Klima, Natur og Genbrugsudvalget har ansvar for bl.a. klima og energi, det åbne land, vand- 
og naturbeskyttelse, fortids- og kulturminder, miljøbeskyttelse, Agenda 21, drift af Affald og 
Genbrug, drift og pleje af kommunale skove, vandløb og naturområder, drift og 
vedligeholdelse af Naturparken Hindsgavl Dyrehave, kystbeskyttelse, energistyring/forbrug i 
kommunale bygninger samt myndighedsopgaverne omkring spildevand og på affaldsområdet. 
 
 
Klima og energi 

· Vi skal øge indsatsen for grøn omstilling med ophæng i DK2020-planen, med særligt 
fokus på energibesparelser, udrulning af grøn varme, forøgelse af produktion af 
vedvarende energi og tiltag i forhold til transport og landbrug, således at målet om CO2 
neutralitet i 2050 kan nås. 

· Vi skal sammen med virksomheder og borgere bidrage til at mindske udledningen af 
drivhusgasser markant og skabe sammenhæng til læring, jobs og grøn vækst i byer og 
lokalområder. 

· Vi skal medvirke til at løfte klimadagsordenen i samfundet med det årlige Klimafolkemøde.  
· Vi skal sammen med borgerne forebygge oversvømmelser som følge af klimaforandringer 

jvf klimatilpasningsplanen. 
 
 
Udvikling af affaldsområdet 

· Vi skal skabe nytænkende projekter indenfor ”Cirkulær Økonomi” og dermed udbrede og 
øge den cirkulære tankegang. 

· Vi skal øge genanvendelsen ved at implementere nye indsamlingsordninger med 
indsamling af flere affaldstyper og ny genbrugspladsstruktur, bl.a. med etablering af en 
nye stor genbrugsplads i Ejby. 

· Vi skal have fokus på balancen imellem god service, miljø, klima og takster. 
 
 
Biodiversitet og natur på land og i vand 

· Vi skal øge biodiversiteten igennem ambitiøse biodiversitetsindsatser. 
· Biodiversiteten skal i fokus i byer, på landet, i naturområder til lands, til vands og i Lillebælt. 
· Vi skal realisere og styrke naturprojekter som Naturpark Lillebælt, Hindsgavl Dyrehave, 

Staurby Skov og Better BirdLife 
· Vi skal i samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger fremme nye projekter om bl.a. 

biodiversitet i Lillebælt og Natura 2000 og skabe nye fondsstøttede naturprojekter. 
Samtidig skal de rekreative muligheder fremmes, bl.a. et sammenhængende 
kyststisystem, herunder fortsættelsen af Lillebæltsstien samt Banestien. 

 
 
Sektorplaner og forsyning 

· Vi skal sikre vores ambitiøse politiske målsætninger i nye planer - herunder 
ressourceplan, indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, vandforsyningsplan, 
klimatilpasningsplan, spildevandsplan, varmeplan, vand- og naturplaner og 
vandløbsregulativer. 

· Vi skal sikre renere vand i vores vandløb, søer og nære marine områder og rent 
drikkevand til borgerne. 

 
 
Service i sagsbehandlingen 

· Vi skal sikre et fortsat højt serviceniveau overfor virksomheder og borgere med 
fokus på en høj faglig kvalitet, ensartethed og effektivitet i sagsbehandlingen. 

· Vi vil udarbejde forskrift for støj i forbindelse med lejlighedsarrangementer, 
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forskrift for midlertidige aktiviteter samt invitere til dialogmøder til udvikling og 
forståelse af fagområder.  
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Miljø- og Energiudvalget 
 

1.  Resume 
 

3. budgetopfølgning 

 pr. 31.08.2022 

 

 
Opr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(m. o/u) 

2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 
 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 

(m. o/u) 
2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 
(u. o/u) 

2022 

i 1.000 kr.  

Drift i alt 6.081 9.049 5.334 8.291 -758 2.957 

       

Skattefinansieret 11.071 14.039 10.324 10.383 -3.656 59 

Natur og miljø 7.170 9.828 7.470 7.404 -2.424 -66 

Klima og energi 3.901 4.211 2.854 2.979 -1.232           125 

           

Selvfinansieret -4.990 -4.990 -4.990 -2.092 2.898 2.898 

Anden forsyning 0 0 0 0 0 0 

Affaldshåndtering -4.990 -4.990 -4.990 -2.092 2.898 2.898 

       

Anlæg i alt 29.690 111.293 62.490 27.300 -83.993 -35.190 

       

Skattefinansieret 775 16.201 575 1.700 -14.501 1.125 

Natur og miljø 775 15.961 575 1.460 -14.501          885 

Klima og energi 0 240 0 240 0 240 

             

Selvfinansieret 28.915 95.092 61.915 25.600 -69.492 -36.315 

Anden forsyning 0 0 0 0 0 0 

Affaldshåndtering 28.915 95.092 61.915 25.600 -69.492 -36.315 

       
Sumdifferencer kan forekomme som følge af afrunding til hele 1.000 kr.  
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1a. Resume anlægsprojekter 
 

 
3. budgetopfølgning 

 pr. 31.08.2022 

 

 
Opr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(m. o/u) 

2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 
 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 

(m. o/u) 
2022 

Anlæg i alt 
i 1.000 kr. 

Anlæg i alt 29.690 111.293 62.490 27.300 -83.993 

            
Skattefinansieret 775 16.201 575 1.700 -14.501 

      Natur og miljø  775 15.961 575 1.460 -14.501 

Projekt blå støttepunkter 0 -14 0 156 170 

Masterplan for udvikling af Staurby Skov 0 2.879 0 558 -2.321 

Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer 0 690 0 350 -340 

Better BirdLIFE -1.778 -559 -1.778 -3.078 -2.519 

Projekt Bælt i balance 213 721 213 179 -542 

Rekreative stier II (Stiplan) 0 5.890 0 550 -5.340 

Naturrum i Naturpark Lillebælt 0 -151 0 0 151 

Natur- og Energiprojekter - 2021-2022 860 1.547 660 860 -687 

Pulje til gennemf. af biodiversitesproj. 310 459 310 310 -149 

Skovrejsning 0 153 0 153 0 

Sløjfning af brandhaner 470 717 470 500 -217 

Højtvandsbeskyttelse, Varbjerg Strand 0 2.929 0 342 -2.587 

Pulje til biodiversitet og natur 550 550 550 430 -120 

Vedligehold Madpakkehus ved Kobakken 150 150 150 150 0 

 
 
Klima og energi 0 240 0 240 0 
 
Klima- og energiprojekt –pulje 2017-2020 0 240 0 240 0 
 
 
Selvfinansieret – Affaldshåndtering 28.915 95.092 61.915 25.600 -69.492 
 
Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby 3.500 5.881 3.500 1.200 -4.681 

Ny genbrugspladsstruktur inkl. omlastestation 3.715 67.293 44.177 2.500 -64.793 

Ny affaldsordning 10 fraktioner 21.700 21.918 21.700 21.900 -18 

Midlertidig omlastestation 0 0 -7.462 0 0 
      
 

 
2.  Konklusion 
 
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet 3. 
budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Klima- Natur og Genbrugsudvalgets område. 
 
Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 2,957 mio. kr. på 
driftsbudgettet i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Merforbruget 
vedrører primært politikområdet Affaldshåndtering. 
 
På det skattefinansierede område drift forventes et samlet merforbrug på 0,059 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. 

Side 169



3 af 7 

 
På det selvfinansierede område drift forventes et merforbrug på 2,898 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget uden over/underskud. Merforbruget vedr. politikområdet Affaldshåndtering 
og skyldes primært, at det er blevet dyrere at drive den midlertidige omlastestation på grund 
af skærpede krav fra Miljøtilsynet og Fødevarestyrelsen. Derudover bidrager stigende priser på 
el, varme, brændstof og vedligehold af biler også til merforbruget. 
 
Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 83,993 mio. kr. på 
anlægsbudgettet i forhold til det korrigerede budget inkl. over/underskud. Set over den 
samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget overholdes. 
 
På skattefinansieret anlæg forventes et mindreforbrug på 14,501 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget inkl. over/underskud. Afvigelsen vedr. Natur og Miljø, hvor der bl.a. er 
mindreforbrug på Rekreative stier på 5,340 mio. kr. (forsinkelse af anlægsfasen vedr. 
Banestien), et mindreforbrug på Højvandsbeskyttelse ved Varbjerg på 2,587 mio. kr. 
(forsinkelse pga. skift af projektleder) samt et mindreforbrug på Better BirdLIFE på 2,519 mio. 
kr. (periodeforskydning). Desuden er der et mindreforbrug på 2,321 mio. kr. vedr. Masterplan 
for Staurbyskov i forhold til familiepladsen, idet anlægsarbejdet (pavillon og aktivitetsområde) 
ikke når at blive færdigt før 2023. 
 
På det selvfinansierede område anlæg forventes et mindreforbrug på 69,492 mio. kr. i forhold 
til det korrigerede budget inkl. over/underskud. Forklaringen er et mindreforbrug på 64,793 
mio. kr. på Ny genbrugspladsstruktur inklusiv omlastestation, og et mindreforbrug på 4,681 
mio. kr. på Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby. Forklaringen på mindreforbruget er, at 
der budgetmæssigt har været afsat midler til anlægsinvesteringerne i tidligere år, medens 
anlægsfasen først blev påbegyndt i 2022. 
 

 
3.  Beskrivelse til de enkelte temaer  
 
Natur og Miljø 
 
Drift: 
Natur- og Miljøområdet har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud på 7,470 
mio. kr. til blandt andet naturbeskyttelse, herunder drift af skov, Hindsgavl Dyrehave og 
Naturpark Lillebælt, EU-projektet NEPTUN, vandløbsvæsen herunder vandløbsvedligeholdelse, 
miljøbeskyttelse samt skadedyrsbekæmpelse.  
 
Der forventes et mindreforbrug på driften på 0,066 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 
uden over/underskud, svarende til direktionens anbefaling om korrigerende tiltag proportionalt 
på baggrund af udvalgets og politikområdets andel af servicerammen. Beløbet findes ved at 
spare på en ellers planlagt merindsats i forhold til miljøgodkendelser. 
 
Anlæg: 
Natur- og Miljøområdet har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud på 15,961 
mio. kr.  
 
Ved denne budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på 14,501 mio. kr. på 
anlægsbudgettet inkl. over/underskud. En af forklaringerne er et forventet mindreforbrug på 
Rekreative stier på 5,340 mio. kr. Dette skyldes travlhed med gennemførelse af Covid-19 
anlæggene, skift af projektleder samt at CO2 beregninger – og bæredygtighedsdelen har 
været mere ressourcekrævende end forventet. Desuden forventes et mindreforbrug på 
Højvandsbeskyttelse ved Varbjerg på 2,587 mio. kr. (forsinkelse pga. skift af projektleder) 
samt et mindreforbrug på Better BirdLIFE på 2,519 mio. kr. (periodeforskydning). Endelig 
forventes et mindreforbrug på 2,321 mio. kr. på Masterplan for Staurbyskov vedr. 
familiepladsen, idet anlægsarbejdet (pavillon og aktivitetsområde) ikke når at blive færdigt før 
2023. 
 
Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 
overholdes. 
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Ved denne budgetopfølgning søges der om flere anlægsbevillinger - se punkt 4.3.  
 
Der søges om en anlægsbevilling til anlægsprojektet Hike Fyn – Opkvalificering af rekreative 
stier i 2022 bestående af en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på hhv. 0,350 mio. kr. 
Begrundelsen er, at Middelfart Kommune modtager 0,350 mio. kr. fra HikeFyn til 
stiforbedringer, mod at lægge arbejdstimer til stiforbedringer.   
 
Der søges om en anlægsbevilling til anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter 2021-2022   
bestående af en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på hhv. 0,260 mio. kr. Begrundelsen 
er, at Middelfart Kommune modtager 0,260 mio. kr. fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri til Lavbundsprojektet Langholm. 
 
Der søges om en anlægsbevilling til anlægsprojektet Blå Støttepunkter bestående af en 
udgiftsbevilling på 0,156 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til ekstra udgifter til 
ordningen. 
Anlægsbevillingen finansieres af anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter 2021-2022. 
 
 
Klima og Energi 
 
Drift: 
Klima- og Energiområdet har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud på 2,854 
mio. kr. til kontingent til Clean, Klimaplan DK2020 (Parisaftalen), diverse EU-projekter, 
Klimafolkemødet samt udvikling af Klimalaboratoriet. 
 
Der forventes et merforbrug på driften på 0,125 mio. kr. Heri er indarbejdet en besparelse på 
0,043 mio. kr. svarende til direktionens anbefaling om korrigerende tiltag proportionalt på 
baggrund af udvalgets og politikområdets andel af servicerammen. Beløbet findes ved at 
nedjustere aktiviteter på Klimalaboratoriet.  
 
Ved denne budgetopfølgning søges der om en driftsbevilling - se punkt 4.1.  
 
Der søges om en udgiftsbevilling i 2022 på 0,685 mio. kr. til EU-projektet EMPOWER. Projektet 
er en forlængelse af det eksisterende EU-projekt.  Finansieringen fra EU udgør 50% og 
egenfinansieringen udgør ligeledes 50%. Projektet bidrager dog samlet set positivt til 
kommunens økonomi, da tilskuddet er med til at finansiere lønnen til de eksisterende 
medarbejdere, der løser opgaverne i projektet. 
 
Halvdelen af tillægsbevillingen finansieres via en indtægtsbevilling til ”Klima og Energi” på 
0,343 mio. kr. (tilskud fra EU) og halvdelen via en negativ udgiftsbevilling på politikområdet 
”Administration” under Økonomiudvalget på ligeledes 0,343 mio. kr.  
 
Anlæg: 
Klima- og Energiområdet har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud på 0,240 
mio. kr.  
 
Der forventes ingen afvigelse på anlægsbudgettet inkl. over/underskud.  
 
Ved denne budgetopfølgning søges der om en anlægsbevilling - se punkt 4.3.   
 
Der søges om en anlægsbevilling til Grøn Pulje i 2022 bestående af en udgiftsbevilling og en 
indtægtsbevilling på hhv. 0,630 mio. kr. Begrundelsen er, at Middelfart Kommune modtager 
0,630 mio. kr. fra Better Energy Nørre Aaby, som har opstillet et solcelleanlæg ved motorvejen 
tæt på Nørre Aaby. Ifølge bekendtgørelsen om Grøn Pulje, skal Byrådet oprette en grøn pulje, 
som opstiller af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Byrådet administrerer midlerne i 
grøn pulje. Vedtægterne for puljen, herunder betingelserne for udbetaling, vil blive fremstillet i 
en særskilt sag til Byrådet. 
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Anden forsyning – Selvfinansieret 
 
Drift: 
Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud 
til Anden forsyning på 0 kr.  Politikområdet administrerer udelukkende fordelingen af 
varmeudgifter mellem TVIS og Middelfart Fjernvarme. 
 
Anlæg: 
Der er ikke i 2022 noget anlægsbudget under Klima- Natur og Genbrugsudvalget indenfor 
Anden forsyning. 
 
 
Affaldshåndtering - Selvfinansieret 
 
Drift: 
Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud 
til Affaldshåndtering på -4,990 mio. kr. Budgettet vedrører Affald og Genbrug. 
 
Der forventes et merforbrug på 2,898 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget 
uden over/underskud. Merforbruget skyldes primært, at det er blevet 1,5 mio. kr. dyrere at 
drive den midlertidige omlastestation. Det er ikke muligt at bruge eget personale på 
Bogensevej til at drive omlastningen på Højagervej pga. skærpede krav fra Miljøtilsynet og 
Fødevarestyrelsen til afvask og øvrig renholdelse i forbindelse med omlastning af madaffald. 
Derudover skyldes merforbruget øgede udgifter til el, varme og brændstof på 0,812 mio. kr. 
pga. højere priser og øgede udgifter til vedligehold af biler på 0,5 mio. kr.          
 
Affaldsområdet er takstfinansieret. 
 
Anlæg:  
Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud 
til Affaldshåndtering på 95,092 mio. kr., der består af følgende: 
 
Overført over/underskud fra 2021 til 2022 33,177 mio. kr. 
Det godkendte Budget 2022-2025 - bevilling i 2022 28,915 mio. kr. 
Bevillingsforhøjelse givet i 2022 til Ny Genbrugspladsstruktur 20,000 mio. kr. 
Bevillingsforhøjelse givet i 2022 til Omlastestationen 13,000 mio. kr. 
Korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud   95,092 mio. kr. 
 
I 2022 forventes et mindreforbrug på 69,492 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. 
over/underskud på 95,092 mio. kr. Forklaringen skyldes et mindreforbrug på 64,793 mio. kr. 
på Ny genbrugspladsstruktur inklusiv omlastestation, og et mindreforbrug på 4,681 mio. kr. på 
Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby.  
 
Det forventes at kun en del af det korrigerede anlægsbudget, svarende til 25,6 mio. kr., vil 
blive forbrugt i 2022, mens resten forventes forbrugt i 2023 og i 1. halvår 2024.   
 
Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 
overholdes.    
 
Affaldsområdet er takstfinansieret.    

 
4.  Indstillinger 
 
4.1 Driftsbevillinger 
 
Bevillinger der fragår kassen: 
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Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 
0,685 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en udgiftsbevilling på 0,685 

mio. kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og 
Energi”. Tillægsbevillingen finansieres af politikområdet "Klima og 
Energi" samt politikområdet "Administration" under 
Økonomiudvalget. 

0,685 2022 Driftsbevillinger i alt KNG 
 
Bevillinger der tilgår kassen: 
 
Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

-0,343 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en indtægtsbevilling på 0,343 
mio. kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og 
Energi”. Indtægtsbevillingen finansierer en del af 
tillægsbevillingen til projektet på politikområdet "Klima og Energi" 
på 0,685 mo. kr. Den resterende del finansieres af en negativ 
udgiftsbevilling på Økonomiudvalgets bevilling under 
politikområdet "Administration". 

-0,343 2022 Driftsbevillinger i alt KNG  
 
 
4.2 Projektbevillinger (nulbevillinger på driften)  
 
Ingen bevillinger ved denne budgetopfølgning.  
 
 
4.3 Anlægsbevillinger (skattefinansieret anlæg) 
 
Bevillinger der fragår kassen: 
 

Anlægs- 
bevilling 

Rådigheds- 
beløb 

År Status Indstilles til bevilling 

0,630 0,630 
 

2022 
 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Klima og Energi gives en tillægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,630 mio. kr. til 
anlægsprojektet Grøn pulje. Udgiftsbevillingen 
modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling. 

0,350 0,350 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til 
anlægsprojektet Hike Fyn – Opkvalificering af 
rekreative stier. Udgiftsbevillingen modsvares af en 
tilsvarende indtægtsbevilling. 

0,260 0,260 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,260 mio. kr. til 
anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter 2021-
2022 (lavbundsprojekt Langholm). 
Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende 
indtægtsbevilling. 

0,156 0,156 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,156 mio. kr. til 
det eksisterende anlægsprojekt Blå Støttepunkter. 
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Bevillingen finansieres af anlægsprojektet Natur- og 
Energiprojekter 2021-2022. 

1,396  2022  Anlægsbevillinger i alt KNG 
  
Der blev ved 2. budgetopfølgning givet en projektbevillingen (nulbevilling på driften) til 
Skovrejsning på 0,567 mio. kr. Bevillingen skulle rettelig have været givet som en 
anlægsbevilling. Det indstilles derfor, at projektbevillingen konverteres til en anlægsbevilling 
med tilsvarende rådighedsbeløb. 
 
Bevillinger der tilgår kassen:  
 

Anlægs- 
bevilling 

Rådigheds- 
beløb 

År Status Indstilles til bevilling 

-0,630 -0,630 
 

2022 
 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Klima og Energi gives en negativ tillægsbevilling med 
dertil hørende frigivet negativt rådighedsbeløb på 
0,630 mio. kr. til anlægsprojektet Grøn Pulje. 
Bevillingen modsvares af en tilsvarende 
udgiftsbevilling. 

-0,350 -0,350 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en negativ tillægsbevilling med 
dertil hørende frigivet negativt rådighedsbeløb på 
0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Hike Fyn – 
Opkvalificering af rekreative stier. Bevillingen 
modsvares af en tilsvarende udgiftsbevilling. 

-0,260 -0,260 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en negativ tillægsbevilling med 
dertil hørende frigivet negativt rådighedsbeløb på 
0,260 mio. kr. til anlægsprojektet Natur- og 
Energiprojekter 2021-2022 (lavbundsprojekt 
Langholm). Bevillingen modsvares af en tilsvarende 
udgiftsbevilling. 

-0,156 -0,156 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en negativ tillægsbevilling med 
dertil hørende frigivet negativt rådighedsbeløb på 
0,156 mio. kr. til anlægsprojektet Natur- og 
Energiprojekter 2021-2022. Bevillingen 
finansierer tillægsbevillingen til det eksisterende 
anlægsprojekt Blå Støttepunkter. 

1,396  2022  Anlægsbevillinger i alt KNG 
 
 
4.4 Anlægsbevillinger (selvfinansieret anlæg) 
 
Ingen bevillinger ved denne budgetopfølgning.  
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§1 Formål m.v. 
 

 

 

 

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i 
Middelfart Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø 
og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. 

 

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale 
affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. 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. 

 

 

 

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til 
materialenyttiggørelse. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal 
bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. 

 

 

 

 

 

§2 Lovgrundlag 
 

 

 

 

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

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 

Bekendtgørelse om affaldsregualtiver, -gebyrer og -aktører m.v. 
(affaldsaktørbekendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). 
 

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 

(batteribekendtgørelsen). 
 

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen). 
 

 

 

 

 

§3 Definitioner 
 

 

 

 

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til 
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enhver tid gældende lovgrundlag. 
 

 

 

 

 

§4 Registrering af udenlandske virksomheder 
 

 

 

 

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende 
aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af 
affaldsgebyr m.v. 

 

 

 

 

 

§5 Gebyrer 
 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt 
affaldsaktørbekendtgørelsen. 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, 
der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens 
hjemmeside. 

 

 

 

 

 

§6 Klage m.v. 
 

 

 

 

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til 
affaldsaktørbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed 

 

 

 

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. 

 

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet 
fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

 

 

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, 
hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige 
myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. 
Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, idet omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage 
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stilling til den pågældende sag. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig 
anledning til at rejse en tilsynssag. 

 

 

 

 

 

§7 Overtrædelse og straf 
 

 

 

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde. 

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis 

overtrædelsen er begået 
 

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

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 
 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder 
ved besparelser. 

 

Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) 

strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 
 

 

 

 

 

§8 Bemyndigelse 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

Ordningerne i dette regulativ forvaltes på kommunalbestyrelsens vegne af Teknik- og 

Miljøforvaltningen. 
 

§ 8.1 Dispensation 
 

Middelfart Kommune kan i øvrigt, hvor lovgivningen åbner mulighed for det, meddele 
dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. 

 

Det påhviler alle, der har dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ, at underrette 
Middelfart Kommune, hvis oplysningerne afgivet i forbindelse med dispensationen bliver 
ændret. 

 

§ 8.2 Forsøgsordning 
 

Middelfart Kommune kan tillade afvigelser fra dette regulativ, f.eks. til gennemførelse af 
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forsøgsordninger. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. 

Opsamlingsmateriel der opstilles i forbindelse med en forsøgsordning skal anvendes. 

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at visse affaldstyper skal afleveres adskilt fra det 
øvrige affald som forsøgsordning. 

 

§ 8.3 Driften af indsamlingsordninger 
 

Middelfart Kommune - Affald & Genbrug, står for driften af de kommunale 
indsamlingsordninger. 

 

Alle driftsmæssige henvendelser skal ske til: 

Affald & Genbrug 

Fynsvej 100 
 

5500 Middelfart 
 

Tlf. 8888 4850 
 

 

 

 

 

 

 

§9 Ikrafttrædelse 
 

 

 

 

Dette regulativ træder i kraft den 5. oktober 2022 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 

 

 

Regulativ for erhvervsaffald 5. maj 2021 
 

 

 

 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. 

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen Kommunaldirektør  Steen Vinderslev 

 

 

 

§10 Ordning for husholdningslignende restaffald 
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§10.1 Hvad er husholdningslignende restaffald 
 

 

 

 

Husholdningslignende restaffald er restaffald, som er frembragt af virksomheder, og som i 
sammensætning svarer til restaffald fra private husholdninger. 

 

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Affald egnet til genanvendelse eller materialenyttiggørelse må ikke sammenblandes med 
restaffald.  
Affald egnet til genanvendelse eller materialenyttiggørelse er f.eks. madaffald, pap, papir, 
glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstil, samt småt elektronik og haveaffald. 

 

Virksomheder har pligt til at udsortere disse fraktioner til genanvendelse, inden det 
husholdningslignende restaffald bortskaffes ved brug af ordningen for husholdningslignende 
restaffald. 
 
Virksomheder, der har affald egnet til materialenyttiggørelse, der i art og mængde svarer til 
en husholdnings, kan tilmelde sig den kommunale ordning for husholdninger.  
Der er ingen pligt til at benytte den kommunale ordning for affald egnet til 
materialenyttiggørelse.  

 

Friturefedt og olie skal frasorteres og indsamles separat til genanvendelse/nyttiggørelse, og 
må ikke bortskaffes sammen med husholdningslignende restaffald eller komme i kloakken. 

 

 

 

 

 

§10.2 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Ordningen gælder for alle virksomheder i Middelfart Kommune, herunder kommunale 
institutioner. 

 

Endvidere gælder ordningen for festpladser og lignende, hvorfra der kan fremkomme 
husholdningslignende restaffald. 

 

 

 

 

 

 

 

§10.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

Virksomheder kan håndtere husholdningslignende restaffald via virksomhedens 

småt forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres 
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som husholdningslignende restaffald. Affaldet skal køres direkte til forbrænding og 
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må ikke køres til midlertidigt deponi. 
 

 

 

 

Husholdningslignende restaffald fra virksomheder skal på den enkelte producents ansvar og 
ved dennes foranstaltning holdes adskilt fra virksomhedens øvrige affald. 

 

Virksomheder i Middelfart Kommune, kan tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning 
for husholdningslignende restaffald. 

 

Virksomheder, som ikke benytter den kommunale indsamlingsordning for 
husholdningslignende restaffald, har pligt til at træffe aftale med en registreret transportør 
eller indsamler, der råder over egnet indsamlingsmateriel, om regelmæssig bortskaffelse af 
husholdningslignende restaffald fra erhverv. Affaldet skal minimum hentes én gang hver 14. 
dag. 
Affaldsproducenten/virksomheden skal kunne dokumentere, at der er indgået aftaler om 
renovation, samt at affaldet køres direkte til forbrænding på godkendt forbrændingsanlæg. 

 

Virksomheder, der benytter den kommunale indsamlingsordning for restaffald, er underlagt 
de samme retningslinjer, som husholdningerne omkring afhentning af restaffald, jf. regulativ 
for husholdninger. 

 

Ordningen er en henteordning med ruteindsamling. 
 

For virksomheder, der benytter den kommunale indsamlingsordning for 
husholdningslignende restaffald, opkræves gebyr efter opstillet beholdervolumen, og 
tømningsfrekvens jf. Middelfart Kommunes gebyrblad. 

 

 

 

 

 

 

 

§10.4 Beholdere 
 

 

 

 

Virksomheder, der er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for restaffald, er 
forpligtede til at anvende de beholdere/containere til det husholdningslignende restaffald, 
som stilles til rådighed af Affald & Genbrug, som en del af ordningen. 

 

Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og 
slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af virksomheden. Virksomheden 
er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 

 

 

 

 

To eller flere virksomheder kan, efter anmodning til kommunalbestyrelsen, dele beholdere til 
restaffald. 
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Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen 
træffer til sikring af beholdere. 

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at andet opsamlingsmateriel skal 
benyttes. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår herfor. 

 

 

 

 

 

 

 

§10.5 Kapacitet for beholdere 
 

 

 

 

Det er virksomhedens ejer, som er forpligtet til at sikre, at der er den nødvendige kapacitet 
tilstede på virksomheden, så uhygiejniske forhold ikke opstår. 

 

Kommunalbestyrelsen afgør om en beholder er overfyldt. 
 

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsle - pålægge, at der opstilles yderligere enheder, og/eller 
tømningsfrekvensen ændres, således, at overfyldning undgås. 

 

 

 

 

 

§10.6 Anbringelse af beholdere 
 

 

 

 

Beholdere skal til enhver tid være opstillet på egen matrikel. 
 

Dette kan dog fraviges, hvis to eller flere virksomheder, efter anmodning til 
kommunalbestyrelsen, deler beholddere til husholdningslignednde restaffald, jf. §10.4. 
Adgangsvej og staqndplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentingen af det 
husholdningslignende restaffald kan foretages forsvarligt uden risiko for arbejdsskader- og 
ulykker. 

 

 

 

 

 

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
 

 

 

 

Affaldet skal emballeres i poser som anskaffes af virksomheden. 
 

 

 

 

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i 
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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 beholderen, eller opstå uhygiejniske forhold. 

 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis der 
inden tømningen bliver konstateret overfyldning eller fejlsortering som f.eks. elektronik 
affald, farligt affald, eller genanvendeligt affald. 

 

 

 

 

 

 

 

§10.8 Renholdelse af beholdere 
 

 

 

 

Det en den enkelte virksomheds ansvar, at beholderne er rene, så uhygiejniske forhold ikke 
opstår. 

 

 

 

 

 

§10.9 Afhentning af husholdningslignende restaffald 
 

 

 

 

Virksomheden skal træffe aftale med indsamler af husholdningslignende restaffald, så 
afhentning af affaldet sker regelmæssigt og mindst hver 14. dag. 

 

 

 

 

 

§10.10 Tilmelding/afmelding 
 

 

 

 

Virksomheder, der tilmelder sig den kommunale ordning vil blive faktureret med samme 
frekvens som husholdninger. 

 

Ved manglende betaling, efter gennemført rykkerprocedure, ophører ordningen, og 
beholderen hjemtages af Affald & Genbrug. 

 

 

 

 

 

 

 

§11 Ordning for genbrugsplads(-en eller -erne) 
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Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 
 

 

 

 

§11.1 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Ordningen gælder for virksomheder i og udenfor Middelfart Kommune, kommunale 
institutioner samt udenlandske virksomheder, der har ladet sig registrere hos Affald & 
Genbrug i Middelfart Kommune. 

 

 

 

 

 

§11.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne] 
 

 

 

 

Virksomheder har efter affaldsaktørbekendtgørelsen adgang til plads[-en eller -erne] i 
indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på 
køretøjet monteret trailer. 

 

Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges. 
 

 

 

 

Virksomheder har adgang til at aflevere samme typer sorteret affald som husholdningerne på 
genbrugspladserne. 

 

Virksomheder faktureres for hver gang, de kører ind på genbrugspladsen. 

Opkrævningen sker via nummerpladeaflæsning. Prisen er pr indkørsel, uanset affaldstype, og 
kan jf. gebyrbladet suppleres af en tillægstakst for enkelte affaldsfraktion. 

 

Priser fremgår af det altid gældende gebyrblad, der kan ses på Middelfart Kommunes 
hjemmeside. 

 

Indkørsler med biler på gule plader, knyttet op til et CVR- nummer hos Skat, bliver 
registreret som et erhvevsbesøg, og vil automatisk bliver faktureret. Hvis der er købt 
dagsbevis hos skat, der giver tilladelse til at bruge bilen til private formål, skal dagsbeviset 
vises til en genbrugsvejleder som dokumentation, mens bilen er på pladsen, og bilen vil 
derefter kunne fritages for fakturering i den periode, som dagsbeviset gælder. 
Hvis der afleveres privat affald i en specialindrrettet gulpladebil, der ifølge Skats regler må 
anvendes til private svinkeærinder, skal man også kontakte personalet for at få indkørslen 
fritaget. 

 

Biler med papegøjeplader, der er registreret til et cvr- nummer hos Skat, vil automatisk blive 
faktureret. Hvis der afleveres privat affald, skal man, mens bilen er på pladsen, kontakte en 
genbrugsvejleder på genbrugsstationen, som kan fritage besøget. 
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Biler med hvide plader, registreret til en privatperson, og biler med udenlandske 
nummerplader bliver ikke faktureret. Hvis der afleveres erhvervsaffald i en bil, der ikke er 
registreret til erhvervskørsel, eller er på undenlandske plader, er man, mens man er på 
pladsen, forpligtet til at gøre opmærksom på, at der afleveres erhvevsaffald, som skal 
faktureres og give de nødvendige oplysninger for, at fakturaen kan udstedes. 

 

Det er virksomhedens ansvar, at registreringer hos skat er opdaterede. Hvis oplysningerne ikke 
er korrekte, så der ikke sker fakturering, har den, der afleverer affaldet, pligt til at kontakte en 
genbrugsvejleder på pladsen, og gøre opmærksom på, at affaldet der afleveres, er 
erhvevsrsaffald og give de nødvendige oplysninger for, at fakturaen kan udstedes. 

 

 

 

 

 

§11.3 Sortering på genbrugsplads(-en eller -erne) 
 

 

 

 

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[- 
 

en eller -erne] skal der efter affaldsaktørbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette 

for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads [-en eller -erne]. 

 

 

 

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på 
genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. 

 

Affald, der ikke kan modtages på Middelfart Kommunes genbrugspladser pga. mængde eller 
art, kan henvises til konkret behandling af kommunalbestyrelsen. 

 

Der kan maksimalt afleveres asbestholdige plader, svarende til et trailerlæs om dagen, og kun 
såfremt pladsen har kapacitet til at modtage det. 

 

Der kan ikke afleveres restaffald. 
 

Middelfart Kommune kan fastlægge begrænsninger på aflevering af affaldstyper og 
affaldsmængder på genbrugspladserne. Sådanne begrænsninger vil fremgå af Middelfart 
Kommunes hjemmeside. 

 

Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugspladserne er ikke tilladt, undtaget er dog de 
dertil indrettede områder, der fremgår ved skiltning og anden afmærkning. Konstateres der 
forsøg på klunsning, kan der indgives politianmeldelse for tyveri. 

 

Overtrædelse af ordens reglement, vejledning, retningslinjer eller regulativbestemmelser kan 
medføre bortvisning fra pladsen. Gældende ordensreglement og vejledning findes på 
middelfart Kommunes hjemmeside. 

 

Middelfart Kommune kan opkræve særgebyrer for dokumenterede ekstra omkostninger i 
forbindelse med håndtering af affald, der ikke er behandlet i overensstemmelse med 
retningslinjerne (Ordensreglementet, genbrugspladspersonalets anvisninger samt den til 
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enhver tid gældende lovgivning). F.eks. udgifter til oprydning, merudgifter i forbindelse med 
behandling af fejlsorteret affald m.m. 

 

 

 

 

 

§11.4 Vægtbegrænsning 
 

 

 

 

Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter 
affaldsaktørbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på 
genbrugsplads[-en eller -erne]. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, 
som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra 
husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. 

 

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørbekendtgørelsen en kvittering for det 
modtagne farlige affald. 

 

 

 

 

Hvis den samlede mængde farligt affald pr. år overstiger 200 kg. Anvises virksomhedens 
farlige affald til en anden godkendt modtager. 

 

Der er desuden følgende begrænsning på virksomhedernes aflevering af materialer på 
genbrugspladserne: 

 

Der må højst afleveres 1 m3 ren jord fra samme lokalitet. 
 

 

 

 

 

 

 

§12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald 
 

 

 

 

§12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald 
 

 

 

 

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i 
affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald. 

 

 

 

 

Herunder for eksempel: 
 

Kemikalieaffald 

Olieaffald (som ikke er omfattet af genanvendelsesregisteret) 
Tungmetalholdigt affald 
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Asbestholdigt affald (F.eks. knækkede tagplader) 
PCB holdigt affald jvf. § 20 
Klinisk risikoaffald jvf. § 13 
Affald fra tømningsordninger for olie- og benzinudskillere, jvf. § 18 
Træ imprægneret med kreosot og arsen 
Medicinrester 

 

Foruden eksplosivt affald omfatter ordningen heller ikke farligt affald, der er omfattet af 
særlig regulering, for eksempel: 

 

Elektriske og elektroniske produkter 
Bærbare batterier og akkumulatorer 
Radioaktivt affald 
Ammunition 
Udtjente køretøjer 
Flyveaske 
Shredderaffald 
Fyrværkeri 
Airbags 

 

 

 

 

 

§12.2 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Ordningen gælder for alle virksomheder, herunder kommunale institutioner i Middelfart 

Kommune. 
 

 

 

 

 

§12.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

Ordningen består af 3 dele: 
 

1. En indsamlingsordning i form af en bringeordning for maks. 200 kg. farligt affald pr. år 
på genbrugspladserne jvf. § 11.4 

2. En fælleskommunal indsamlingsordning i form af henteordning for klinisk risikoaffald 
(jvf. § 13) og for affald fra olie- og benzinudskillere, jvf. § 18. 

3. En anvisningsordning for øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald. 
 

Affaldsproducenten skal benytte en registreret transportør og affaldsbehandler, der er 
miljøgodkendt til transport og behandling af farligt affald. 

 

 

 

 

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt 
emballeret. 
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Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer: 
 

Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. 
Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet 
eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. 
Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig 
måde. 
Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. 

 

 

 

 

Opbevaringen skal følge retningslinjerne: 
 

Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund 
uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. 
Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud 
på den beholder, der indeholder den største mængde. Kan oplagspladsen ikke tilkøres 
direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste 
sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres. 

Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at 
spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal være placeret på 
virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til 
stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning. 

 

 

 

 

Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder: 
 

Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende 
affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås. 
Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med 
sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk. 
Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en 
konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. 
Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. 
Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt 
underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må 
ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 

 

 

 

 

Virksomheder skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen 
tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse 
med bilags listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

 

 

 

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres. Mindre mængder skal 
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afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt. 

 

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en 
godkendt affaldsmodtager. 

 

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller 
blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald. 

 

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt 
emballeret. 

 

 

 

 

 

 

 

§13 Ordning for klinisk risikoaffald 
 

 

 

 

§13.1 Hvad er klinisk risikoaffald 
 

 

 

 

Klinisk risikoaffald omfatter affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko 
ved håndtering, f.eks. : 

 

Skærende og stikkende genstande, der har været brugt i patientpleje eller behandling. 
Affald fra patienter, som er isolerede 
Smitteførende affald 
Vævsaffald 

 

Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i patientpleje eller behandling, er 
f.eks. kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle, dråbekamre og andet, der kan 
penetrere hud. Derudover er reagensglas, skår o.l., der indeholder blod, pus eller rester af 
vævsvæske, samt laboratorieglasvarer forurenet med blod, pus og vævsvæsler, 
hæmoglobinkuvetter, hårrør og pipetter omfattet. 

 

Smitteførende affald og affald, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra 
diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr, f.eks.: 

 

Petriskåle o.l. som indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer. 
Drænflasker o.l. med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan udtømmes før 
bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret. 
Meget vådt engangsmateriel (Som vil dryppe, hvis det sammen presses), hvor væden 
udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, eksempelvis forbindinger, 
afdækninger, operationsservietter. 
Alle vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer. 
Affald fra patienter som er isolerede, med mindre kendskab til sygdommens 
smittemåde gør, at risikoen ved håndtering må anses for minimal. 
Rester af ikke-dræbt vaccine. 

Side 196



Side 16  

Vævsaffald af alle genkendelige vævs- og legemsdele samt andet affald, er affald, hvor 
uigenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske grunde, f.eks.: 

 

Moderkager og aborter, amputerede legemsdele. 
Vævsprøver- herunder også vævsprøver i formalin. 
Visse typer vævsaffald- som på grund af stikkende (F.eks. knoglesplinter) eller 
vævsholdige/dryppende karakter (f.eks. moderkager) kan udgøre en risiko. 
Vævsaffald, der må karakteriseres som risikoaffald/farligt affald kan håndteres sammen 
med vævsaffald i øvrigt. 

 

 

 

 

 

§13.2 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle virksomheder og kommunale institutioner i 
Middelfart Kommune, herunder f.eks. sygehuse, fødeklinikker, laboratorier og 
behandlingsinstitutioner, plejecentre (ikke private hjem), hjemmeplejeordninger, læge- og 
tandlægeklinkker, speciallæger, skønheds- og hudplejere, praktiserende jordmødre, tatovører, 
piercere, akupunktører, fodplejere, landbrug med dyrehold m.fl. 

 

Enhver producent af klinisk risikoaffald har pligt til at benytte ordningen for kliniske 
risikoaffald. 

 

 

 

 

 

§13.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog 
mindst 1 gang årligt. 

 

 

 

 

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinier: 
 

Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller 
lignende. 
Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader 
produktionsstedet. 
Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i 
gennemsigtige egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke 
indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, 
før affaldet forlader produktionsstedet. 
Vævsaffald skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller 
lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader 
produktionsstedet. Vævsaffald skal behandles ved forbrænding på godkendt 
forbrændingsanlæg. 
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Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk 
risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne herfor. 

 

Her kan f.eks. fastsættes krav til nedkøling, mærkning og behandling af affaldet. 

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden. 

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal 
virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald. 

 

 

 

 

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre 
kvalitet, så den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, 
egnet emballage. 

 

 

 

 

Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager 
skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske 
forhold. 

 

 

 

 

Den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald administreres af Modtagestation 

Syddanmark I/S (MOTAS). 
 

Vejlbyvej 21 
 

7000 Fredericia 
 

Tlf. 76 20 1300 

Mail: mail@motas.dk 
 

Klinisk risikoaffald skal emballeres efter følgende retningslinjer: 
 

Ved emballering, der alene eller i kombination med anden emballage udgør 
transportemballagen, må kun benyttes de af Motas leverede emballager. 
Ved emballering, der ikke indgår i transportemballagen, kan benyttes anden end den af 
Motas leverede emballager. 

 

Opbevaringsemballage skal: 
 

Mærkes med gul markering og være mærket "klinisk risikoaffald" 

Mærkes inden ibrugtagning for at undgå misforståelser under kildesortering og ved 
afhentning. 
Pakkes, så den kan lukkes uden sammenpresning af affaldet. 
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Transportemballagen skal mærkes med: 
 

Dato, navn og telefonnummer på affaldsproducenten. 
Navn på den for emballeringen ansvarlige person. 
Affaldstype samt produktionssted. 

 

Opbevaring og intern håndtering af klinisk risikoaffald skal foregå på en sådan måde, at 
beskadigelsen af emballagen undgås. 

 

Klinisk risikoaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. 
 

Middelfart Kommune kan fastsætte frekvensen for afhentning af klinisk risikoaffald. 

Frekvensen fastsættes så gener som lugt og unødigt oplag undgås. 

Ved fastsættelse af frekvensen tages der hensyn til efterfølgende opholdstid under transport 
og behandling. 

 

Når klinisk risikoaffald behandles internt, for eksempel på eget forbrændingsanlæg eller 
autoklaveanlæg, stilles der ikke særlige krav til emballager. Ved håndteringen skal affaldet 
dog opsamles forsvarligt i egnede tætte emballager for at sikre hygiejniske forhold. 

 

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald 
 

 

 

 

§14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald 
 

 

 

 

Ordningen omfatter ikke-genanvendeligt PVC-affald, som f.eks. vinylgulve, presenninger, 
plastslanger, gummimåtter, regntøj og arbejdsstøvler af PVC. 

 

Ikke-genanvendeligt PVC affald skal holdes adskilt fra virksomhedens øvrige affald. 
 

 

 

 

 

§14.2 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Ordningen gælder for alle virksomheder og kommunale institutioner i Middelfart Kommune. 
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§14.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

Ikke-genanvendeligt PVC affald skal deponeres. Affaldet skal derfor enten afleveres på en af 
kommunens genbrugspladser i de rette containere dertil, eller afleveres til deponering på 
Odense Nord Miljøcenter. 

 

 

 

 

 

 

 

§15 Ordning for forbrændingsegnet affald 
 

 

 

 

§15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald 
 

 

 

 

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet 
affald i affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

 

 

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet 
affald i affaldsbekendtgørelsen. 

 

F.eks: 
 

Ikke genanvendeligt pap og papir, samt beskidt pap og papir 

Ikke genanvendelige sammensatte materialer 

Træ som ikke kan genanvendes 
 

Undtaget fra reglerne om forbrænding er biomasseaffald, emballagetræ samt brændbart 
affald, som det efter lovgivningen er forbudt at brænde eller som ved forbrænding kan give 
anledning til miljømæssige problemer - f.eks. træ imprægneret med kreosot og arsen. 

 

 

 

 

 

§15.2 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Ordningen gælder for alle virksomheder og kommunale institutioner i Middelfart Kommune. 
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§15.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbrændingsegnet affald modtages som småt brændbart affald og stort brændbart affald i 
følgende størrelser: 

 

Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal 
længde på 100 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 100 x 50 cm x 50 cm. 
Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal 
længde på 300 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 300 x 125 x 20 cm og en 
vægt på maks. 80 kg. 

 

 

 

 

Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene 
til småt eller stort brændbart affald eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, skal 
virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for 
forbrændingsegnet affald. 

 

 

 

 

Forbrændingsegnet affald fra Middelfart Kommune, anvises til forbrænding på Energnist, 
Bronzevej 6, 6000 Kolding, eller til kommunens genbrugspladser. 

 

Ved tvivl, kontakt Middelfart Kommunes Miljøafdeling på tlf. 8888 5500. 
 

 

 

 

 

 

 

 

§16 Ordning for deponeringsegnet affald 
 

 

 

 

§16.1 Hvad er deponeringsegnet affald 
 

 

 

 

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i 
affaldsbekendtgørelsen. 
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Ved deponeringsegnet affald, forstås affald, der ikke kan frasorteres som kan anvendelige 
materialer, og heller ikke er forbrændingsegnet eller farligt. 

 

Det kan f.eks. være: 
 

Ubrændbart affald som asbestholdige plader, eller mineraluld der ikke kan 
genanvendes. 
Ikke forbrændingsegnet affald som f.eks. blød PVC 

Andet affald som ikke kan/må genanvendes eller brændes, bl.a. tungmetalforurenet 
affald. 

 

Flydende affald, brandfarligt/brandnærende affald, eksplosivt eller ætsende affald, samt 
affald der ikke er forbehandlet må ikke deponeres. 

 

 

 

 

 

§16.2 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Ordningen gælder for alle virksomheder og kommunale institutioner i Middelfart Kommune. 
 

 

 

 

 

§16.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering: 
 

Affald i flydende form, dog ikke slam. 

Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt 
eller ætsende, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 3. 
Klinisk risikoaffald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 18. 
Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter. 
Ituskårne dæk. 

Affald der ikke har været underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling inden 
deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil 
nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. 
Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen. 
Affald, som er indsamlet særskilt til forberedelse til henblik på genbrug og 
genanvendelse med undtagelse af affald, som hidrører fra efterfølgende behandling af 
det særskilt indsamlede affald, for hvilket deponering giver det bedste miljøresultat. 
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Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlæg. 
 

 

 

 

Virksomheden skal aflevere affaldet til Odense Nord Miljøcenter eller på kommunens 
genbrugsstation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§17 Ordning for Indsamling af affald fra kommunale 
institutioner og kommunale virksomheder 

 

 

 

 

§17.1 Hvad er omfattet af ordningen for kommunale institutioner og 

kommunale virksomheder 
 

 

 

 

Ordningen for kommunale institutioner og kommunale virksomheder svarer til hente- 
ordningen for kommunens husholdninger. 

 

De affaldstyper, som ikke er omfattet af den kommunale henteordning, skal afleveres på 
kommunens genbrugspladser, efter samme vilkår som erhvervsvirksomheder. 

 

Affaldet skal sorteres og håndteres i overensstemmelse med Middelfart Kommunes 

Erhvervsaffaldsregulativ. 
 

 

 

 

 

§17.2 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Alle kommunale virksomheder/institutioner i Middelfart Kommune. 
 

 

 

 

 

§17.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

Ordningen svarer til de henteordninger, som gælder for kommunens husholdninger, og er 
beskrevet i Middelfart Kommunes regulativ for husholdningsaffald. 
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De kommunale institutioner og kommunale virksomheder skal sortere og håndtere disse 
affaldstyper, som det er beskrevet i regulativ for husholdningsaffald. 

 

Ordningerne kan benyttes på samme vilkår, som for husholdningerne i Middelfart 

Kommune. 

Der kan kun udleveres materiel til indsamling af farligt affald, svarende til det, der indgår i 
ordningen til husholdninger. 

 

 

 

 

 

§17.4 Gebyr 
 

 

 

 

Der opkræves gebyr i henhold til Middelfart Kommunes gebyrblad, hos de kommunale 
institutioner og kommunale virksomheder, der er omfattet af ordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

§18 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere 
 

 

 

 

§18.1 Hvad er affald fra olie- og benzinudskillere 
 

 

 

 

Affald fra tømning af olie- og benzinudskillere er klassificeret som blandet farligt affald og 
består af, f.eks. sand, olie, benzin og vand. 

 

Olie- og benzinudskillere skal etableres overalt, hvor der under normal drift forekommer 
olie- og benzinholdigt afløbsvand, og hvor der er risiko for benzin- og oliespild. 

 

Etablering af olie- og benzinudskillere kræver en spildevandstilladelse og retningslinjerne for 
dimensionering og drift af olieudskilleranlæg skal følges. 

 

 

 

 

 

§18.2 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Enhver bruger af olie- og benzinudskillere i Middelfart Kommune har pligt til at benytte 
ordningen for olie- og benzinudskillere. 

 

Ordningen gælder for alle olie- og benzinudskillere med tilhørende magasinbrønde og 

Side 204



Side 24  

sandfang, der er etableret hos virksomheder samt offentlige og private institutioner i 

Middelfart Kommune. 
 

I tvivlstilfælde afgør Middelfart Kommune, om olie- og benzinudskilleren er omfattet af 
ordningen. 

 

Anvendes olie- og benzinudskilleren ikke, kan Middelfart Kommune give tilladelse til, at den 
afblændes, sløjfes eller bypasses. 

 

Olie og benzinudskilleren skal derefter afmeldes fra indsamlingsordningen. 
 

 

 

 

 

§18.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

Ordningen for olie- og benzinudskillere er en fælleskommunal indsamlingsordning i form af 
en henteordning, som administreres af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS). 

 

Al henvendelse omkring driftsmæssige forhold skal ske til: 

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS). 

Vejlbyvej 21 
 

7000 Fredericia 
 

Tlf: 7620 1300 
 

Mail: mail@motas.dk 
 

Tømning og kontrol 
 

Ordningen omfatter begrænset kontrol af de omfattede olie- og benzinudskillere med 
tilhørende magasinbrønde og sandfang, tømning af disse samt nyttiggørelse eller 
bortskaffelse af det affald, der opstår i forbindelse hermed. 

 

Ved begrænset kontrol forstås en begrænset driftsmæssig kontrol, hvorved olie- og 
benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang undersøges for mængden af udskilt olie/benzin 
og bundslam, samt kontrol af korrekt vandstand og umiddelbart synlige tegn på skader eller 
utætheder. 

 

Minimum 1 gang årligt foretages måling og registrering af udskilte affaldsmængder i olie- og 
benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang samt oplysninger om synlige fejl og mangler. 

 

Enhver udskiller med tilhørende magasinbrønde og sandfang, der er omfattet af ordningen 
skal være tilmeldt ordningen med en frekvens på minimum en årlig kontrol, dog således, at 
kommunen kan fastsætte forskellige tømnings/kontrolfrekvenser på henholdsvis udskillere, 
magasinbrønde og sandfang. 

 

Bundtømning foretages minimum en gang hvert 3. år. 
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Middelfart Kommune kan efter behov ændre den planlagte tømnings/kontrolfrekvens efter 
forudgående varsel på 4 uger til affaldsproducenten/ejeren af olie- og benzinudskilleren. 

 

Normaltømning 
 

Ved udskilt olie/benzinlag i udskilleren foretages normaltømning. 
 

Ved normaltømning forstås, at udskilt olie/benzin opsuges fra overfladen af 
udskilleren/magasinbrønden. 

 

Bundtømning 

Ved udskilt bundslam i udskilleren foretages en bundtømning. Ved bundtømning forstås, at 
udskilleren tømmes helt, og udskilt bundslam opsuges fra bunden af udskiller/magasinbrønd 
og/eller tilhørende sandfang. 

 

Kontrolrapport efter besøg 
 

Affaldsproducenten modtager en rapport efter besøg indeholdende observationer om: 

Målt indhold af udskilt olie og bundslam 

Vandstanden i udskilleren 
 

Sandfang før udskilleren 
 

Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand 
 

Opsuget affaldsmængde 
 

Ved fejl eller mangler på udskiller/magasinbrønd og sandfang har affaldsproducenten og 

MOTAS pligt til, at informere kommunen herom. 
 

Bundtømning af udskilleren og det foranstående sandfang skal ske efter behov- dog 
minimum hvert 3. år. 

 

Der kan dog stilles skærpede indretnings- og driftsmæssige vilkår for olie- og 
benzinudskillere i en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 for 
virksomheden. 

 

Affaldsproducentens pligter 
 

Affaldsproducenten skal anvise/anlægge de fornødne adgangsveje, samt sikre 
hensigtsmæssige arbejdsforhold for personer og materiel i forbindelse med kontrol og 
tømning af udskiller, magasinbrønd og sandfang. Dæksler og lignende skal være synlige og 
ført op til terrænhøjde, samt være let aftagelige. 

 

Affaldsproducenten skal føre løbende kontrol med, at udskiller, magasinbrønd og sandfang 
fungerer efter hensigten, og påse, at olie- og benzinudskilleren altid er vandfyldt. 

 

Affaldsproducenten er ansvarlig for, at olie- og benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang 
fungerer efter hensigten. 

 

Affaldsproducenten er ansvarlig for, at udskilleren straks fyldes med vand efter tømning. 
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Hvis den planlagte tømningsfrekvens ikke er tilstrækkelig, skal affaldsproducenten 
rekvirere ekstra tømning hos MOTAS. 

 

Affaldsproducenten skal, uanset tømningsfrekvens, senest når udskilleren har opbrugt 70 % 
af sin kapacitet eller i henhold til vilkårene i en meddelt udledningstilladelse, rekvirere 
tømning hos MOTAS. 

 

For udskillere, der er omfattet af bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og 
grundvandsforurening fra benzin- og deselanlæg og som modtager afløbsvand fra en 
påfyldningsplads og tillige er uden magasinbrønd, skal affaldsproducenten dog rekvirere 
tømning senest, når udskilleren har opbrugt 30% af sin kapacitet. 

 

Olie- og benzinudskillere, der anvendes som sikkerhed mod forurening ved samlet spild på 
f.eks. tankanlæg og påfyldningspladser, skal tømmes efter enhver tilførsel af olie eller 
benzin. 

 

Administrative bestemmelser 
 

Middelfart Kommune kan i særlige tilfælde foranledige ekstra tømning af en udskiller med 
tilhørende magasinbrønd og sandfang på affaldsproducentens regning. 

 

Middelfart Kommune tilmelder og afmelder udskillere, magasinbrønd og sandfang til 
indsamlingsordningen. 

 

Gebyrer 
 

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 

Uheld 
 

Hvis der opstår en forurening fra olie- og benzinudskilleren, skal virksomheden straks 
standse forureningen og kontakte Middelfart Kommune. 

 

Yderligere information kan findes på MOTAS hjemmeside, www.motas.dk 
 

 

 

 

 

 

 

§19 Ordning for Bygge- og anlægsaffald 
 

 

 

 

§19.1 Hvad er Bygge- og anlægsaffald 
 

 

 

 

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag 
med listen over affald (EAK-Koder) 
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Bygge- og anlægsaffald er affald fra f.eks. nybyggerier, ombygninger, renoveringer, 
nedrivninger, vejarbejder, lednings og andre anlægsarbejder. 

 

 

 

 

 

§19.2 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Ordningen for bygge- og anlægsaffald gælder for alle virksomheder og kommunale 
institutioner i Middelfart Kommune. 

 

Ordningen gælder desuden for virksomheder beliggende udenfor Middelfart Kommune, for 
så vidt angår opgaver på ejendomme i Middelfart Kommune, hvor virksomheden producerer 
bygge- og anlægsaffald fj. §19.1. 

 

 

 

 

 

§19.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

Ordningen omfatter affald, som opstår i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt, mf. jf. 

§19.1 eller som frasorteres i forbindelse med håndteringen af affaldet. 
 

Ordningen er en bringeordning, hvor bygge- og anlægsaffald, enten skal bringes til et 
godkendt modtageanlæg, eller til en af kommunens genbrugspladser. 

 

Ved afleveringen på en af kommunens genbrugspladser, skal affaldet sorteres efter gældende 
modtageregler og placeres i de anviste containere/båse. 

 

Dokumentation for screening og evt. kortlægning fremsendes til Middelfart Kommune i 
forbindelse med anmeldelse af byggeaffald fra bygge- og eller anlægsaktiviteter, senest 14 
dage før arbejdet ønskes påbegyndt. Se nærmere beskrivelse af reglerne på Middelfart 
Kommunes hjemmeside. 

 

Bygherre er ansvarlig for at anmeldelsen er ajour, og at transportøren får udleveret den senest 
ajourførte anmeldelse med dertilhørende løbenummer. 

 

Blanketter til brug for screening og anmeldelse af byggeaffald skal udfyldes via den digitale 
løsning i Byg og Miljø, eller på Middelfart Kommunes hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

§20 Ordning for PCB-holdigt affald 
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§20.1 Hvad er PCB-holdigt affald 
 

 

 

 

PCB (PolyChlorerede Biphenyler) er en gruppe miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som 
blandt andet har været anvendt i visse byggematerialer i perioden fra ca. 1950-1977, 
hvorefter anvendelsen af PCB i byggematerialer blev forbudt. Al anvendelse af PCB blev 
forbudt 1. november 1986. 

 

I byggebranchen er PCB hovedsageligt blevet anvendt i termoruder, fugemasse, lim og 
betonmaling. 

 

PCB har også været anvendt i elektronisk udstyr med transformatorer og kondensatorer, 
f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper fra perioden 
1950-1986. 

 

 

 

 

 

§20.2 Hvem gælder ordningen for 
 

 

 

 

Ordningen er gældende for alle virksomheder i Middelfart Kommune. 
 

 

 

 

 

§20.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

Anvisningsordning 
 

Ordningen for PCB-holdigt affald er en anvisningsordning, hvor PCB-holdigt affald anvises 
afhængigt af indholdet af PCB, jf. affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen. 

 

Kontakt Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen for spørgsmål omkring 
grænseværdier. 

 

Middelfart Kommune skal kontaktes inden renovering/nedrivning igangsættes, hvor der kan 
forekomme PCB. 

 

Sortering 
 

I henhold til gældende regler for håndtering af affald påhviler det affaldsproducenten at 
kildesortere affaldet. Kildesorteringen skal foregå, så der ikke sker sammenblanding eller 
kvalitetsforringelse af affaldet. 

 

Modtageanlægget kan opstille nærmere retningslinjer for sorteringen og "renheden" af det 
materiale der modtages. 
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Det er den affaldsproducerende virksomhed, der er ansvarlig for at sikre, at PCB-holdigt 
affald frasorteres og håndteres korrekt i forbindelse med nedrivning eller renovering af 
bygninger. 

 

Opsamling og opbevaring. 
 

PCB-holdigt affald skal opbevares i lukkede containere eller spændelågsfade, så udvaskning 
og spredning af støv m.v. undgås. 

 

Modtageanlæggets eller transportørens anvisning skal følges. 
 

Indsamling og transport 
 

Affaldsproducenten skal benytte en registreret transportør eller indsamler, der er godkendt til 
formålet. PCB-forurenet farligt affald klassificeres og transporteres i henhold til ADR- 
konventionen (transport af farligt gods). 

 

Modtageanlæg 
 

PCB-holdigt affald skal bortskaffes til modtageanlæg, der er godkendt til at modtage den 
pågældende affaldstype. 

 

Mindre mængder PCB-holdigt affald kan afleveres på Middelfart Kommunes 
genbrugspladser. 

 

Gebyrer 
 

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 

 

 

 

 

 

 

§21 Ordning for afbrænding af have/parkaffald 
 

 

 

 

§21.1 Hvad er Have/parkaffald 
 

 

 

 

Ved have/parkaffald forstås grene og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, 
naturplejeaktiviteter m.m. 

 

 

 

 

 

§21.2 Hvem gælder ordningen for 
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Ordningen gælder for virksomheder i Middelfart Kommune, som producerer have/parkaffald, 
f.eks. gartnerier og ansvarlige for naturplejeaktiviteter. 

 

 

 

 

 

§21.3 Beskrivelse af ordningen 
 

 

 

 

Afbrænding af have/parkaffald hos den enkelte affaldsproducent er som udgangspunkt 
forbudt. 

 

Der kan gives tilladelse til afbrænding af eget have- og parkaffald til f.eks. gartnerier og 
ansvarlige for naturplejeaktiviteter, på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt. 
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Information til kommuner om kontaktperson: 
Navn: Tine Veng Basse 
E-mail: Tine.vengbasse@middelfart.dk 
Tlf. nr.: 8888 4858 
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HANDICAPRÅDET

                                                                                    Brenderup d. 6/7 2022

Høringssvar ang. Opdateret Husholdningsaffaldsregulativ for 
Middelfart Kommune

Handicaprådet har følgende bemærkninger vedrørende ovenstående høring:

1. Det er vigtigt, at alle beholdere er nemme at håndterer for alle dvs. at de nemt kan 
køres på plads og deres låg er nemme at åbne for alle.

2. Der er piktogrammer på de forskellige låg, som alle kan læse. Dvs. at det skal 
være muligt at håndaflæse dem for synshandicappede.

3. Der tages højde for dem, som ikke selv kan kører deres affald ud til skel, at de 
stadigvæk kan søge om dispensation.

4. Det skal være muligt at komme af med sit affald på genbrugspladsen fra en 
kørestol. 

På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand
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From: Ole Juel Jakobsen <ole.juel.jakobsen@gmail.com>

Sent: 9. august 2022 12:04

To: Karen Lübben; Liselotte Skov

Subject: høringsvar vedr. husholdningsaffaldsregulativet

Attachments: affaldsregulativ aug. 22.docx

AppServerName: prod.edoc5.mfkadm.lan

ArchiveStatusCode: 3

DocumentID: 2022-009836-4

DocumentIsArchived: -1

Hej

Hermed høringssvar fra Ældrerådet

Håber at i sikre at det kommer rette sted hen, Tak

Mvh

på vegne af ældrerådet

Ole Juel Jakobsen
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Middelfart d. 4. august 2022

Høringssvar vedrørende : opdateret Husholdningsaffaldsregulativet for 

Middelfart Kommune.

Vi forventer at der fortsat, fremadrettet bliver stillet fornøden tid til 

rådighed for borgere i eget hjem, med behov for hjemmehjælp og støtte, 

denne tid må ikke fragå øvrig tid til pleje rengøring mm.

Det er vigtigt at opgaven med affaldssortering og ikke mindst 

bortskaffelse af mad og husholdningsaffald, bliver foretaget løbende, og 

så ofte at der ikke opstår problemer med hygiejne og sundhedsproblemer 

i øvrigt.

Vi har tidligere deltaget i udvalgsarbejde på affaldsområdet, og undre os 

over at vi ikke i forbindelse med denne ændring ikke er blevet inddraget.

Vi hilser i øvrigt arbejdet med affald og genbrug velkommen, og glæder os 

over at der er fokus på klimaet, det er blot vigtigt at vore borgere med 

plejebehov ikke bliver tabere i denne sammenhæng.

På Ældrerådets vegne

Ole Juel Jakobsen

formand
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Bilag 1: Retningslinjer for placering af beholdere på landet 
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Adgangsforhold

Telefon8888 4850

Placering af afhentningssted
for ejendomme på landet

Middelfart Kommune skal

medvirke til, at de virksomheder,

der tømmer affaldsbeholdere, kan

udføre deres opgave sikkerheds-

og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Derfor får du denne information

med Arbejdstilsynets regler for

tømning af affaldsbeholdere.

Arbejdstilsynet har følgende krav:

• Adgangsvejen skal have

en passende bredde og højde,

være jævn og have et kørefast

underlag.

• Afhentningspladsen skal

være hensigtsmæssigt indrettet.

• Affaldsbeholderen skal vende

korrekt og må ikke overfyldes.

Når affaldsbeholderen er tømt,

stiller skraldemanden den tilbage,

hvor han har taget den.

Husejere har to muligheder: Du

opfylder Middelfart Kommunes

standardkrav for anbringelse/ 

afhentning af beholdere i byen, og

stiller beholderen frem til vej eller

fortov på tømmedagen.

Kan du ikke opfylde kravene til

normal afhentning ved vej eller

fortov, kan du etablere en

afhentningsplads på egen grund.

Renovationsbilen skal kunne bakke

helt hen til afhentningspladsen,

som skal være mindst 2 x 3 meter.

Vend!
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Adgangsforhold

Telefon8888 4850

Sådan skal din affaldsbeholder stå

Kørearealer
Alle arealer,hvor skraldebilen skal

køre, skal have et jævnt og fast

underlag. Underlaget skal kunne

bære tung tra- fik. Der skal være et

frirum på 4 m i højden og 4 m i

breden, hvor bilen skal køre.

Beholderne skal stå på en fast

belægning på minimum 2 x 3 m.

Overfyldt
Dumåikkefyldeaffaldsbeholderen

mere, end at låget kan lukkes tæt.

Fri adgang
Der må ikke stå biler, cykler, barne-

vogne eller andet i vejen for skralde-

manden.

Vejen hen til affaldsbeholderen skal

være mindst 1 meter bred og have

en frihøjde på mindst 2,20 meter.

Styr på hunden
Har du hund, skal den holdes væk fra

affaldsbeholderen på tømningsdagen.

Lys i mørket
Sørg for at tænde lys, hvis det er

mørkt, så skraldemanden let kan hente

din affaldsbeholder.

Om vinteren
Sørg for at rydde for sne, når skralde-

manden kommer. Husk at gruse, hvis

det er glat.

Håndtag udad
Vend håndtaget ud mod skraldeman-

den, så han ikke skal vride affaldsbe-

holderen rundt, når han henter den.

Pak det ind
Støvende affald skal pakkes forsvarligt

ind, før du lægger det i affaldsbehol-

deren.

Fast underlag
Affaldsbeholderen skal stå på et fast

og jævnt underlag af for eksempel

fliser.

Tilkørselsforhold
Husk at beskære træer og buske så

de ikke vokser ud over vejen, hvor

skraldebilen skal køre. Der skal være

et frirum på ca. 4 x 4 meter.

2 m
3 m

4 m
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Bilag 2: Retningslinjer for placering af beholdere i byen 
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Sådan skal dine affaldsbeholdere stå, når du har afhentning ved vej eller fortov i byen

Din renovationsmedarbejder henter mange affaldsbeholdere i løbet af en dag. Det er hårdt arbejde, og derfor stiller vi en række

krav til placeringen af dine affaldsbeholdere. Du skal sørge for, at han kan køre beholderen renovationsbilen uden forhindringer.

Du kan læse mere på middelfart.dk/affald
Se mere på bagsiden

Hunde skal holdes

inde på tømningsdagen.

Affaldsbeholderne skal stå

pået fastog jævntunderlag.  
Vend håndtaget

udad.

Der skal være et frirum

på mindst 4 x 4 meter.

Husk at

tænde lyset i

den mørketid.

På tømmedagen skalbeholderne

sættes frem til vejen eller fortovet

Der skal være mindst 1 meter fri bredde.

Adgangsforhold

Telefon88884850
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Du skal være ekstra opmærksom på følgende: 
 

Afhentning 

ved vej eller fortov 

Beholderen sættes frem til vej eller 

fortov på tømmedagen. Håndtaget 

skal vende ud mod vejen. 

 
 
 
 
 
 

 
Koteletgrunde 

På en koteletgrund skal beholde- 

ren også sættes frem til fortovet 

mod den kørevej, som renovati- 

onsbilen kører på. Beholderen skal 

sættes frem til kørevejen, uanset 

om koteletbenet er en del af ko- 

teletgrundens matrikel eller det er 

en selvstændig matrikel, f.eks. en 

privat fællesvej. 

 
 

 
Brede rabatter 

Ved nogle ejendomme kan der 

være en rabat mellem ejendommen 

og kørebanen. Rabatten kan f.eks. 

være græs, græsarmering, perle- 

sten eller andre ujævne belægnin- 

ger. Her kan Middelfart Kommune 

kræve, at beholderen stilles frem til 

kørebanen på tømmedagen. 

Afhentning på egen grund 

Hvis man ikke kan eller vil pla- 

cere beholderen ved vejen eller 

fortovet, med håndtaget ud 

mod kørevejen, kan man søge 

om at få afhentet beholderen 

på egen grund. 

 
Ved afhentning på egen grund, 

skal retningslinjerne for afhent- 

ning på egen grund overholdes 

(tandpladsafhentning). 

 
Reglerne findes i en separat 

vejledning. 

 
Der opkræves et ekstra gebyr 

for afhentning på egen grund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Afhentningsstedet 

Affaldsbeholderne skal, når de 

står på egen grund, stå på et 

fast og jævnt underlag af for 

eksempel fliser. Beholderen skal 

være synlig fra renovationsbilens 

holdeplads. 

                            Overfyldt 
Du må ikke fylde affaldsbehol- 

derne mere, end at låget kan 

lukkes tæt. Husk, at du kan købe 

en ekstra sæk til ekstra affald. 

 
 
 
 
 
 

                            Pak det ind 

Skarpe og spidse genstande, 

vådt eller støvende affald skal 

pakkes forsvarligt ind, før du 

lægger det i beholderen. 

 
 
 
 
 
 

                            Om vinteren 

Sørg for at rydde for sne, når 

renovationsmedarbejderen 

kommer. 

Husk at gruse, hvis det er glat. 
 
 
 
 
 
 

                            Rengøring af spand 

Du skal sørge for at holde din 

beholder ren. 

Der kan købes foringssække til 

din renovationsbeholder på gen- 

brugspladsen, som kan minimere 

tilsmudsningen. 

 
 

 

Adgangsforhold 

Telefon 8888 485
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§1 Formål 

 
 

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra 
alle borgere og grundejere i Middelfart 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 efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale 
affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. 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 affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører 
m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen) 

 

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). 
 

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). 

 

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 det til 
enhver tid gældende lovgrundlag. 
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Derudover gælder følgende definitioner: 
 

1. Husholdninger: Alle helårsboliger og fritidsboliger, samt beboelse i institutioner og 
ejendomme med blandet bolig og erhverv, f.eks. parcelhuse, række- og dobbelthuse, 
lejligheder, kollegier, sommerhuse, kolonihaver, landbrugsejendomme, plejehjem og 
andre institutioner, hvor beboerne har folkeregisteradresse på ejendommen. Ved en 
husholdning forstås ikke boliger og beboelsesrum, der er beregnet til tidsbegrænset 
ophold som en del af en erhvervsvirksomhed eller offentlig serviceydelse - f.eks. 
hoteller og kursusejendomme. 

2. Grundejer: En grundejer er dén, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller 
den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses 
andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer. 

3. Repræsentant: En repræsentant er grundejerens repræsentant Repræsentanten kan f.eks. 
være en administrator eller vicevært, godkendt af ejeren. 

4. Lejer: Er en person, som ved lejekontrakt har rådighed over ejendommen. 

5. Bringeordning: Ordning hvor den enkelte husholdning selv skal aflevere affaldet ved 
indsamlingsstederne, f.eks. på en genbrugsplads, som beskrevet i dette regulativ. 

6. Henteordning: Ordning hvor affaldet indsamles ved den enkelte ejendom eller ved et 
husstandsnært afhentningssted, f.eks. i Middelfart midtby eller i sommerhusområder. 

7. Husstandsnær indsamling: Indsamling af affald fra flere boliger, hvor beholderne er 
placeret på en fælles plads i rimelig gåafstand fra boligerne. 

8. Afhentningssted: Dér hvor beholderen står på tømmedagen, når 
renovationsmedarbejderen afhenter beholderen til tømning. 

9. Standplads: Dér, hvor beholderen står på egen grund, ved dagligt brug. Ved offentligt 
tilgængelige affaldsløsninger er standpladsen dog på offentligt areal. 

10. Individuelle affaldsløsninger: Affaldsløsninger, hvor hver enkel husholdning har egne 
beholdere (eget opsamlingsmateriel) placeret på egen matrikel. 

11. Fælles affaldsløsning ("fællesløsning"): Affaldsløsning, hvor flere husholdninger har 
fælles mobile affaldsbeholdere (opsamlingsmateriel eller stationært 
opsamlingsmateriel) f.eks. ved etageejendomme eller offentligt tilgængelige 
affaldsbeholdere o.l. 

12. Sommerhusområder: Sommerhuse beliggende i områder, der er udlagt til sommerhuse 
efter planlovens bestemmelser (kommuneplan mv.), samt sommerhuse, ferielejligheder 
og fritidshuse i større områder udlagt til ferie og fritidsformål. 

13. Ekstra sæk: Plastsæk med særlig mærkning, der sælges af Middelfart Kommune i 
henhold til kommunens takstblad. Til brug ved indsamling af ekstra restaffald i 
forbindelse med henteordningen for restaffald. 

14. Mobile affaldsbeholdere: Ved mobile affaldsbeholdere forstås to-, tre- og firehjulede 
affaldsbeholdere samt plastsække (plastsække anvendes kun undtagelsesvis og efter 
godkendelse). 

15. Stationært opsamlingsmateriel: Er delvist nedgravede beholdere, helt nedgravede 
beholdere og kuber, der tømmes med kranbil. 

 

 

 
 

§4 Gebyrer 

 
 

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt 
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affaldsaktørbekendtgørelsen. 
 

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, 
der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Middelfart 
Kommunes hjemmeside. 

 

 

 
 

§5 Klage m.v. 

 
 

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til 
affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, 
hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentligt 
myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. 
Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. 

 

 

 
 

§6 Overtrædelse og straf 

 
 

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde. 

 
 

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis 
overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen 
er: 

 

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 

 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder 
ved besparelser. 

 

 

§7 Bemyndigelse 

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

 

Alle borgere og grundejere har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger samt 
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følge en konkret anvisning givet af Middelfart Kommune. 
 

Middelfart Kommune afgør i tvivls tilfælde hvornår enkeltliggende sommerhuse er en del af 
et sommerhusområde. 

 

Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej, der benyttes til afhentning affald på en 
ejendom, herunder hvad der er nærmeste tilkørselsmulighed. 

 

Middelfart Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der er korrekt afhentningssted og placering 
af beholdere. 

 

Middelfart Kommune afgør, hvad den nødvendige beholder kapacitet er på en ejendom. 

Middelfart Kommune afgør, om en beholder er overfyldt. 

Middelfart Kommune kan i forbindelse med nyopførelse af ejendomme i boligområder o. 
lign. afgøre hvilket opsamlingsmateriel, ejendommen skal benytte, herunder at en grundejer 
skal indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel til opsamling af affald på sin 
ejendom. 

 

Middelfart Kommune kan etablere offentlige tilgængelige fælles affaldsløsninger. 
 

Middelfart Kommune kan beslutte, at en husholdning (ejendom) skal tilsluttes en offentlig 
tilgængelig fælles affaldsløsning. 

 

Middelfart Kommune beslutter, hvor en offentlig tilgængelig affaldsløsning skal placeres. 
 

Hvis en grundejer på eget initiativ ønsker at etablere helt eller delvist nedgravede beholdere, 
skal udformning og placering ske efter anvisning fra Middelfart Kommune, så det sikres, at 
tømning er mulig. 

 

Det er muligt for borgere, boligforeninger, grundejerforeninger og sommerhuse at ansøge om 
at etablere fælles affaldsløsninger på egen grund, efter forudgående ansøgning til Middelfart 
Kommune. Ved etablering af fælles affaldsløsninger kan Middelfart kommune stille krav til 
afstanden mellem dem berørte husholdninger og opsamlingsmateriellets standplads. 

 

Middelfart Kommune kan efter skriftlig ansøgning dispensere fra tilslutningspligten til den 
kommunale indsamlingsordning jf. § 9. 

 

Middelfart Kommune kan i øvrigt, hvor lovgivningen åbner mulighed for det, meddele 
dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. Det påhviler alle, der har dispensation fra 
bestemmelserne i dette regulativ, at underrette Middelfart Kommune, hvis oplysningerne 
afgivet i forbindelse med dispensationen bliver ændret. 

 

§ 7.1 Forsøgsordninger 
 

Middelfart Kommune kan tillade afvigelser fra dette regulativ, f.eks. til gennemførelse af 
forsøgsordninger. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. 

 

Middelfart Kommune kan bestemme, at visse affaldstyper skal afleveres adskilt fra det øvrige 
affald som forsøgsordning. 

 

§ 7.2 Drift af indsamlingsordninger 
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Middelfart Kommune, Affald & Genbrug, står for driften af affaldsordningerne. 

Alle driftsmæssige henvendelser skal ske til: 

Middelfart Kommune, Affald & genbrug 

Fynsvej 100, 5500 Middelfart 

Hjemmeside: www.middelfart.dk/affald 

mail: affaldoggenbrug@middelfart.dk 

Tlf. nr: 8888 4850 

 

 

 

 

§8 Ikrafttrædelse 

 
 

Regulativet træder i kraft den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk]. 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 

 
 

Regulativ for husholdningsaffald gældende fra 15-12-2019. 

 

 

 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. 

 

 

 

 
 

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen Kommunaldirektør Steen Vinderslev  

 

 

 
 

§9 Tilmelding/afmelding 

 
 

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 
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Beboede ejendomme skal være tilsluttet den kommunale indsamlingsordning for affald. 

Tilslutningspligten påhviler grundejeren eller dennes repræsentant. 

Middelfart Kommune kan efter forudgående ansøgning fritage ubeboede helårsboliger fra de 
kommunale henteordninger for affald. 
Middelfart Kommune afgør, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde. 

Fritidsboliger kan ikke fritages fra de kommunale indsamlingsordninger for affald. 

Grunde uden bebyggelse kan fritages fra de kommunale indsamlingsordninger. 

Middelfart Kommune kan fastsætte et administrationsgebyr for behandling af ansøgning og 
fritagelse af helårsboligen eller ubebyggede grunde til fritidsboliger. Hvis en grundejer opnår 
fritagelse, påhviler det grundejeren at tilmelde ejendommen til indsamlingsordningerne, når 
helårsboligen igen er beboet eller grunden til fritidsbolig bebygget. 

 

Middelfart Kommune kan uden varsel tilmelde en fritaget ejendom til 
indsamlingsordningerne, hvis ejendommen er beboet. Middelfart Kommune afgør, hvornår en 
bolig er beboet eller ubeboet. 

 

Til- og afmelding af beholdere foretages ved henvendelse fra grundejeren eller dennes 
repræsentant til Middelfart Kommune, med mindst 4 ugers varsel. 

 

Middelfart Kommune bringer de mobile beholdere eller kuber ud til ejendomme ved 
tilmelding og henter dem ved berettiget afmelding. 

 

Tilmelding til ekstraydelsen ugetømning i juni-augsut skal ske inden den 1. april, i det 
pågældende kalenderår. Tilslutningen er bindende og gældende, indtil ekstraydelsen 
afmeldes. Afmelding skla ske med mindst 4 ugers varsel. 

 

Det er muligt at tilmelde sig standpladsafhentning efter godkendelse af Middelfart 
Kommune. For afhentning på standplads gælder, at til og afmelding kan foretages løbende. 
Efter godkendelse udføres ydelserne, og der opkræves gebyr herfor, indtil afmelding er 
foretaget. 

 

 

 

 
 

§10 Ordning for madaffald 

 
 

(Frivillig at udfylde indtil den 1. juli 2021) 

 

 

 
 

§10.1 Hvad er madaffald 
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Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Madaffald er animalske og vegetabilske madrester, fødevarer, der er blevet for gamle, fraskær 
og skræller fra råvarer til madlavning, kaffefiltre mv. 

 

Der henvises til den til en hver tid gældende sorteringsvejledning i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen og på www.Middefart.dk/affald. 

 

Madaffald, der opstår i forbindelse med husholdningn kan f.eks. være: 
 

Frugt og grønt 

Kaffefiltre og teposer i papir 
Æggeskaller 
Kød og pålægsrester 
Fisk og skaldyr 
Mindre knogler (fjerkræ, ribben fra gris og lam) 
Brød og kager 
Ris og pasta 

Ost - og mælkeprodukter 
Fedt og sovs 
Blomsterbuketter 

 

 

 
 

§10.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§10.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en henteordning for madaffald. 

 

Madaffald skal emballeres forsvarligt i poser. Middelfart Kommune udleverer grønne poser 
til opsamling af madaffaldet. Poserne er en del af henteordningen, og må ikke benyttes til 
andre formål end til indsamling af madaffald fra husholdningen. Poserne til madaffald skal 
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lukkes forsvarligt med knude, inden de lægges i beholderen til madaffald. 

Madaffald modtages ikke på genbrugspladserne. 

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af madaffald jf. §28. 
 

Gammel ordning i Middelfart midtby 
 

I enkelte områder i Middelfart midtby er der en gammel henteordning for kombineret 
indsamling af madaffald og restaffald (dagrenovation). Bestemmelserne for 
indsamlingsordningen for restaffald i § 10 gælder tilsvarende for denne ordning. Når der 
etableres en ny henteordning for særskilt indsamling af madaffald, er alle husholdninger i 
området omfattet henteordning, jf. nærværende § 10. 

 

 

 
 

§10.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald. 

 

 

Beholdere kan være både mobile beholdere med hjul og stationært opsamlingsmateriel i form 
af kuber eller helt eller delvist nedgravede beholdere. 

 

Der anvendes både rumopdelte beholdere og enkeltrumsbeholdere. Borgeren må ikke fjerne 
eller flytte skillevæggen i de rumopdelte beholdere. 

 

Mobilebeholdere og kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
 

Grundejere og deres repræsentant kan, efter godkendelse af kommunen og mod betaling af et 
gebyr, ændre den tildelte beholderkapacitet til en anden beholderkapacitet. 

 

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og 
slitage herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. 

 

Grundejere, som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel, eller ønsker 
at etablere det på eget initiativ, skal sørge for vedligeholdelse og ny-indkøb i henhold til 
Middelfart Kommunes retningslinjer for etablering og drift af stationært opsamlingsmateriel, 
herunder vedligehold af anlægget og udbedring ved driftsstop, finansieres af grundejer. 

 

Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært opsamlingsmateriel på offentlige 
arealer i udvalgte områder af Middelfart Kommune. I områder, hvor Middelfart Kommune 
etablerer stationært opsamlingsmateriel, skal disse benyttes af de tilsluttede ejendomme. 

 

Ved enkeltliggende sommerhuse, som ikke er en del af et sommerhusområdes 
fællesløsninger, anvendes tilsvarende rumopdelte beholdere, som ved parcelhuse. Middelfart 
Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvornår enkeltliggende sommerhuse er en del af et 
sommerhusområde jf. §7. 
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Beholdere må kun anvendes til den/de affaldsfraktioner, som fremgår af beholderens 
affaldspiktogrammer, og skal benyttes efter Middelfart Kommunes anvisninger, herunder i 
forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. Vejledning om sortering af affald fra 
husholdningerne i fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk7affald. 

 

Beholderne til madaffald kan ses på kommunens hjemmeside www.middelfart/affald. 

 

 

 
 

§10.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af Middelfart Kommune, jf. § 7. 
 

Hvis der gentagne gang konstateres overfyldning, kan Middelfart Kommune - efter 
forudgående skriftligt varsel - tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelsen eller 
ændre tømningsfrekvens, så overfyldning undgår. 

 

Ved overfyldning kan Middelfart Kommune efter skriftlig varsel iværksætte en ekstra 
tømning på grundejers regning - mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr herfor. 

 

Hvis der gentagne gange konstateres manglende eller uhensigtsmæssig fremsætning 
beholdere, kan Middelfart Kommune - efter forudgående varsel til grundejer - rekvirere 
afhentning på grunden mod ekstra betaling herfor. 

 

Udgiften opkræves af Middelfart Kommune ved grundejeren. 
 

Ved fælles affaldsløsninger kan Middelfart Kommune fastsætte et minimumsvolumen på 
beholderne. Ved fælles affaldsløsninger kan volumen på beholderne kun reduceres efter 
tilladelse fra Middelfart Kommune. 

 

Middelfart Kommune skal godkende opsamlingsmateriel til nedstyrtningsskakte og 
skaktrum. 

 

Der må ikke efterlades affald omkring beholderne. 

 

 

 

 
 

§10.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Middelfart Kommune afgør, hvor beholderne anbringes på tømmedagen, og hvilken 
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tilkørselsvej eller tilkørselsmulighed, der benyttes til afhentning affald på en ejendom jf. § 7. 

Mobile beholdere skal anbringes på afhentningsstedet senest kl. 06:00 på tømmedagen. 

Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal placeres ved skel eller i nærheden af den 
naturlige indgang til ejendommen, f.eks. ved et fortov eller den tilkørselsvej, hvorfra affaldet 
afhentes, jf. bilag 1 og 2 - retningslinjer for afhentning af beholdere i Middelfart Kommune. 
Hvis ejendommens naturlige indgang ikke er i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan 
Middelfart Kommune afgøre, at afhentningsstedet flyttes til en placering ved tilkørselsvejen 
eller nærmeste tilkørselsmulighed, jf. § 7. 

 

Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer 
uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, f.eks. på grund af manglende 
vejvedligeholdelse, vejarbejde, vejrlig e.l., kan Middelfart Kommune afgøre, at 
afhentningsstedet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 

 

Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til afhentning ved nærmeste 
tilkørselsvej (eller tilkørselsmulighed), jf. bilag 1 og 2 

 

Ved etageboliger og andre steder med tæt bebyggelse med fælles opsamlingspladser etableres 
de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Kommune. 

 

Afhentningsstedet for beholderne skal være indrettet og placeret, så afhentning af affaldet kan 
foretages efter Middelfart Kommunes retningslinjer. det gælder også, hvis der tilkøbes 
afhentning på standplads. 

 

Ved fællesbebyggelser er grundejeren eller dennes repræsentant ansvarlig for, at der er fri og 
uhindret adgang til beholderen på tømmedagen. 

 

Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum eller i indhegninger, skal det aftales med 
Middelfart Kommune, hvor afhentningsstedet er på tømmedagen. Det er grundejeren eller 
dennes repræsentants ansvar, at beholderne er anbragt på afhentningsstedet senest kl. 06:00 
på tømmedagen. I særlige tilfælde og efter aftale med Affald og genbrug, kan affaldsrum og 
indhegninger være afhentningssted. 

 

Midlertidig anbringelse af affaldsbeholdere på fortov eller andet offentligt areal må ikke være 
til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. Ved midlertidig anbringelse af 
opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren af ejendommen, som beholderen 
tilhører, ansvaret for renholdelse omkring den midlertidige standplads. 

 

 

 
 

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i 
beholderen. 
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Middelfart Kommune afgør, om en beholder er overfyldt, jf. § 7. 
 

Madaffald skal emballeres i poser i henhold til Middelfart Kommunes anvisninger, der 
fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. Poserne skal være lukkede og 
tætte, inden de lægges i beholderen. Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkeligt emballeret, så 
det ikke kan fryse fast i beholderen og således forhindre tømning. 

 

Affaldet må ikke komprimeres. 
 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmaterieller, hvis der 
inden tømningen bliver konstateret overfyldning eller fejlsortering. 

 

Hvis grundejeren ikke inden et af kommunen varslet tidspunkt bortskaffer fejlsorteret affald i 
henhold til reglerne i dette regulativ eller efter konkret anvisning, vil der blive iværksat en 
specialtømning mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til dækning af 
omkostninger til transport og frasortering af det fejlsorterede affald. 

 

Hvis der gentagne gang konstateres overfyldning. kan Middelfart Kommune efter 
forudgående skriftlig advarsel tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller 
ændre tømningsfrekvens, således at overfyldning undgås. 

 

 

 

 
 

§10.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Det påhviler den enkelte grundejer selv at renholde ejendommens beholdere, så der ikke 
opstår uhygiejniske forhold. 

 

Hvis ikke grundejer holder opsamlingsmateriellet rent, kan Middelfart Kommune påbyde 
rengøring på grundejers regning indenfor en fastsat frist. Hvis dette ikke efterkommes, kan 
Middelfart Kommune vælge enten at rengøre, ombytte eller udskifte opsamlingsmateriel for 
grundejers regning. 

 

Middelfart Kommune forestår rengøring og vedligehold af offentligt tilgængeligt 
opsamlingsmateriel. 

 

 

 
 

§10.9 Afhentning af madaffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes madaffald som udgangspunkt hver 

14. dag (hver 2. uge) i fast ruteindsamling. Ved fællesbebyggelser med fælles 
opsamlingsmateriel afhentes madaffald som udgangspunkt hver 7. eller 14. dag. Andre 
tømningsfrekvenser kan fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering. 
Beholdere til opsamling af madaffald skal tømmes mindst hver 14. dag. 
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Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 06:00-18:00 på hverdage. Der kan 
forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 
 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
www.middelfart.dk/affald. 

 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 
ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 
vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej, afhentningssted og 
standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af madaffald kan foregå 
forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader- og ulykker for renovationsarbejderne. 

 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 
blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 
opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 

 

Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. Der vil 
blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 

 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 
visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 
endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 

 

 

 

 
 

§11 Ordning for papiraffald 

 

 
§11.1 Hvad er papiraffald 

 

 
Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Papiraffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Aviser 
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Reklamer 
Tryksager 
Magasiner 
Brochurer 
Kontorpapir 
Kuverter med eller uden rude 
Kvitteringer 
Poser i papir (rene og tørre) 

 

Papiret må ikke indholde uønskede stoffer og materialer, som giver problemer i 
genanvendelsen, f.eks. madrester, perflourerede stoffer (PFOS), plast og laminering eller, 
vådt og snavset papir, gavepapir og gavebånd. 

 

 

 
 

§11.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§11.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart kommune har etableret en indsamlingsordning for papiraffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af papiraffald og 
papaffald (blandet papir og pap). 

 

Papiraffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket papiraffald. 

 

 

 
 

§11.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald. 
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Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
Beholderne til papiraffald kan ses på kommunens hjemmeside www.middelfart/affald. 

 

 

 

 

§11.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i §10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§11.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse for beholdere i §10.5 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

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

 

 

Middelfart Kommune afgør, om en beholder er overfyldt, jf. § 7. 
 

Affaldet skal lægges løst og uemballeret i beholderen i henhold til Middelfart Kommunes 
anvisninger, der fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

 

Affaldet må ikke komprimeres. 
 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis der 
inden tømningen bliver konstateret overfyldning eller fejlsortering. 
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Hvis grundejeren ikke inden, et af kommunen varslet tidspunkt bortskaffer fejlsorteret affald i 
henhold til reglerne i dette regulativ eller efter konkret anvisning, vil der blive iværksat en 
specialtømning mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til dækning af 
omkostninger til transport og frasortering af det fejlsorterede affald. 

 

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Middelfart Kommune efter 
forudgående skriftlig advarsel tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller 
ændre tømningsfrekvens, således at overfyldning undgås. 

 

 

 

 
 

§11.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§11.9 Afhentning af papiraffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes papiraffald som udgangspunkt hver 

4. uge i fast ruteindsamling. Ved ejendomme med fælles opsamlingsmateriel fastsættes 
tømmefrekvens af Middelfart Kommune efter en konkret vurdering. 

 

Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 06:00-18:00 på hverdage. Der kan 
forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 
 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
www.middelfart.dk/affald. 

 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 
ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 
vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af papiraffald, f.eks. som følge 
af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Middelfart 
Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette 
medfører reduktion i affaldsgebyret. 

 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej og standplads skal være 
indrettet på en sådan måde, at afhentningen af papiraffald kan foregå forsvarligt og uden 
risiko for arbejdsskader og -ulykker fore renovationsarbejderne. 
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Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 
blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 
opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 
Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. 

 

Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 
visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 
endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 

 

 

 

 
 

§12 Ordning for papaffald 

 

 
§12.1 Hvad er papaffald 

 

 
Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Papaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Papkasser 
Bølgepap 
Papemballage 
Kartonemballage fra fødevarer og produkter 
Skotøjsæsker 
Paprør fra køkkenruller og toiletruller 
Karton 
Æggebakker (rene og tørre) 

 

Som papaffald sorteres rent og tørt pap, f.eks. papkasser, paprør fra køkken- og toiletruller og 
karton fra emballage mv. papaffald må ikke indeholde uønskede stoffer eller materialer, der 
giver problemer i genanvendelsen, f.eks. ekspanderet polystyren (flamingo), plastbelagte 
paptallerkener og papkrus, pizzabakker med madrester eller vådt pap. 

 

Pap, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, skal afleveres på genbrugspladsen i 
henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 
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§12.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§12.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for papaffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af papiraffald og 
papaffald (blandet papir og pap). 

 

Papaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket papaffald. 

Større papemner skal afleveres på genbrugspladserne. 

 

 

 

§12.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§12.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
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Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§12.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 

 
 

§12.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§12.9 Afhentning af papaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 11.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 
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§13 Ordning for glasaffald 

 

 
§13.1 Hvad er glasaffald 

 

 
Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Glas, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Glasflasker (uden pant) 
Konservesglas 
Glasemballage 
Drikkeglas 
Vitaminglas 
Glasskår fra ovenstående 

 

Glasaffald må ikke indeholde ildfaste fade, planglas fra vinduer, spejle, porcelæn og 
keramik. 

 

 

 
 

§13.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§13.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for glasaffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. 
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Glasaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket glasaffald. 

 

 

 
 

§13.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§13.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§13.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 
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§13.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§13.9 Afhentning af glasemballageaffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes glasaffald som udgangspunkt hver 

8. uge i fast ruteindsamling. Ved fællesbebyggelser med fælles opsamlingsmateriel fastsættes 
tømmefrekvens af Middelfart Kommune efter en konkret vurdering. 

 

Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 07:00-18:00 på hverdage. Der kan 

forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 

www.middelfart.dk/affald. 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 

ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 

vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af glasaffald, f.eks. som følge af 

strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Middelfart 

Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette 

medfører reduktion i affaldsgebyret. 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej og standplads skal være 

indrettet på en sådan måde, at afhentningen af glasaffald kan foregå forsvarligt og uden risiko 

for arbejdsskader og -ulykker fore renovationsarbejderne. 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 

blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 

opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 

Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. 

Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 

visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 

endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 
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§14 Ordning for metalaffald 

 

 
§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald 

 

 
Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Metalaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Konservesdåser 

Øl- og sodavandsdåser uden pant 
Kapsler og låg 
Fyrfadslysholdere 

Gryder og pander samt bestik 
Søm og skruer 
Armaturer og blandingsbatterier 
Kaffekapsler uden kaffe 
Staniol 
Foliebakker 

 

Metalemballage fra fødevarer skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. 
metalemballagen kan have belægninger af plast, men skal stadig sorteres som metal. 

 

Metalaffald må ikke indeholde elektronik, trykflasker og emballager til farligt affald. 
 

Metal, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, skal afleveres på genbrugspladsen i 
henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 

 

 

 
 

§14.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 
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§14.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 

Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for metalaffald som henholdsvis 

en bringe- og en henteordning. 

Metalaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket metalaffald. 

Større metalemner skal afleveres på genbrugspladserne. 

 

 

 

§14.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§14.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§14.6 Anbringelse af beholdere 
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Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§14.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§14.9 Afhentning af metalaffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes metalaffald som udgangspunkt hver 

8. uge i fast ruteindsamling. Ved ejendomme med fælles opsamlingsmateriel fastsættes 
tømmefrekvens af Middelfart Kommune efter en konkret vurdering. 

 

Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 07:00-18:00 på hverdage. Der kan 

forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 

www.middelfart.dk/affald. 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 

ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 

vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af metalaffald, f.eks. som følge 

af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Middelfart 

Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette 

medfører reduktion i affaldsgebyret. 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej og standplads skal være 

indrettet på en sådan måde, at afhentningen af papiraffald kan foregå forsvarligt og uden 
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risiko for arbejdsskader og -ulykker fore renovationsarbejderne. 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 

blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 

opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 

Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. 

Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 

visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 

endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 

 

 

 

 

§15 Ordning for plastaffald 

 

 
§15.1 Hvad er plastaffald 

 

 
Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Plastaffald er udtjente eller kasserede produkter, emballager eller poser, der overvejende 
består af plast. 

 

Emballager, som har været anvendt til fødevarer, skal være tømt og skrabet rene. 

Plastaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan f.eks. være: 

Plastflasker (uden pant) 

Plastdunke (fra f.eks. shampoo, sæbe og visse rengøringsmidler) 
Plastbakker 
Plastbøtter 
Plastlåg 
Plastposer (uden metalfilm) 
Plastfolier og - film 
Bobleplast 
Omslag til Cder, og dvder 
Plastlegetøj (uden elektronik) 
Plastservice (ikke flamingo) 

 

Plastaffaldet må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelse, f.eks. 

emballage, der har indeholdt farlig kemi, plante- og insektgift, PVC, plastprodukter med 

elektronik eller presenninger. Plastaffald, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, 

skal afleveres på genbrugspladsen i henhold til Ordning for genbrugspladserne, jf. § 21. 
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§15.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§15.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for plastaffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af plastaffald og 
mad- og drikkekartonaffald. 

 

Plastaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket plastaffald. 

Større plastemner skal afleveres på genbrugspladserne. 

 

 

 

§15.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§15.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Bestemmelserne om beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
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§15.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 

 
 

§15.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§15.9 Afhentning af plastaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 11.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 

 
 

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald 

 
 

(Skal senest udfyldes den 1. juli 2021) 
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§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald 

 

 
Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

Mad- og drikkekartonaffald er kasserede emballagekartoner, der har indeholdt fødevarer som 
f.eks. mælk, juice og flåede tomater. 

 

Mad- og drikkekartoner skal være tømt for deres indhold (mad- og drikkevarer). 

Mad- og drikkekartonaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan f.eks. være: 

Mælke- og yoghurtkartoner 

Drikkekartoner til f.eks. juice, saft eller lignende 
Kartoner til mad fra f.eks. flåede tomater, bønner, is eller lignende. 

 

 

 
 

§16.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§16.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for mad- og drikkekartonaffald 
som henholdsvis en bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret 
indsamling af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald. 

 

Mad- og drikkekartonaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket 
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mad- og drikkekartonaffald. 

 

 

 
 

§16.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til drikkekartonaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§16.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§16.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

Side 261



Side 30  

 

 

 
 

§16.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 11.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 

 
 

§17 Ordning for farligt affald 

 

 
§17.1 Hvad er farligt affald 

 

 
Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier, der opstår i forbindelse med 
husholdningen, kan være: 

 

Malingrester 
Spraydåser 
Kemikalier (helst i original emballage) 
Termometre 
Lyskilder f.eks. elpærer, LED pærer m.m. 
Gødning 
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Afkalkningsmidler 
Olierester 
Plantegift fra husholdningsbrug 
Gift til skadedyr 
Printerpatroner 

Neglelak og neglelaksfjerner 
Batterier 
Småt elektronik 
Mobiltelefoner 
Kameraer 
MP3-afspillere 
Elektriske ure 
El-tandbørster 
Legetøj med elektronik 
Sko med lys og batterier 
Elektrisk værktøj 
Stikdåser og sikringer 
Røgalarmer 
Lykønskningskort med lyd 

 

Linolieklude er selvantændelige og skal emballeres i tætsluttende pose og afleveres til 
pladspersonalet på genbrugspladsen. 

 

 

 
 

§17.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§17.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for farligt affald som henholdsvis 
en bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af farligt affald, 
småt elektronik, elpærer og batterier. 

 

Middelfart Kommune udleverer en rød miljøkasse til opsamling af farligt affald, småt 

elektronik, elsparepærer og batterier fra husholdninger. 

Miljøkasserne må ikke benyttes til andre formål. 
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Ved afhentning miljøkasser ombyttes fyldte kasser med tomme. 

Husholdninger med individuel affaldsløsning 

Indsamling af farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier er organiseret som 

husstandsindsamling. 

Farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier opsamlet i miljøkassen hentes i 

forbindelse med henteordninger for plast og mad- og drikkekartoner (§§15-16). 

På tømmedagen skal miljøkassen stilles på afhentningsstedet med lukket låg sammen med 

beholderen til plast og mad- og drikkekartoner. 

Grundejeren har ansvaret for affaldet indtil afhentning. 

Husholdninger med fælles affaldsløsning 

Beboere/lejere skal anbringe deres farlige affald, småt elektronik, elsparepærer og batterier i 

de opstillede miljøkasser, efter grundejerens (boligforeningens)anvisninger. 

Middelfart Kommune aftaler med boligforeningen, hvor ofte miljøkasserne skal indsamles på 

de enkelte ejendomme, så det passer med ejendommens affaldsproduktion og ordningens 

udformning. I tvivlsspørgsmål fastlægger Middelfart Kommune afhentningsfrekvensen . Ved 

afhentning skal låg på miljøkasserne være forsvarligt lukkede. Grundejeren/boligforeningen 

har ansvaret for affaldet indtil afhentning. 

Husholdninger med fælles offentlig affaldsløsning 

Husholdningen vil få afhentet deres farlige affald, småt elektronik, elsparepærer og batterier 

efter nærmere aftale med Middelfart Kommune. 

Sommerhuse 

Husholdningen skal bringe farligt affald, småt elektronik, elsparepærer og batterier til 

genbrugspladsen, jf. § 21. 

Generelt 

Farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier skal holdes adskilt fra det øvrige 

husholdningsaffald. 

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

Flydende farligt affald må ikke sammenblandes. 

Det skal tydeligt fremgå af emballagen, hvilken type farligt affald den indeholder. 

Hvis det ikke tydeligt fremgår af emballagen, hvilken type farligt affald den indeholder, skal 

emballagen påsættes en mærkning med angivelse af indhold eller emballagen skal afleveres 

til pladspersonalet på genbrugspladserne. jf. §21. 

 

 

 
§17.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald. 
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Miljøkasserne leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 

Miljøkasser, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og 
slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. 

 

Miljøkassen må kun anvendes til den/de affaldsfraktioner, som fremgår af beholderens 
affalds-piktogrammer, og skal benyttes efter Middelfart Kommunes anvisninger. Vejledning 
om sortering af farligt affald fra husholdningerne fremgår af kommunens hjemmeside 
www.middelfart.dk/affald. 

 

 

 

 
 

§17.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Ved boliger med individuelle affaldsløsninger udleveres en miljøkasse pr. boligenhed. 

Ved fællesbebyggelser udleveres miljøkasser efter behov. . 

 

 

 

§17.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
På afhentningsdagen skal den udleverede kasse stilles sammen med beholderen til plast og 
mad- og drikkekartoner. 

 

Ved samlede bebyggelser anvises placering for afhentning af miljøkasser af Middelfart 
Kommune. 

 

Middelfart Kommune afgør, om affaldet er placeret korrekt. 
 

Miljøkassen skal være forsvarligt lukket og let tilgængelig for afhentning. 

 

 

 
 

§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Affaldet skal pakkes, så der ikke sker sammenblanding af affaldet. 
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Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballage. Det skal tydeligt fremgå af 
emballagen, hvad den indeholder. 

 

Emballager med flydende affald skal være forsvarligt lukkede (tætsluttende låg) og placeret 
oprejst i miljøkassen. 

 

Der må ikke placeres skarpe, skærende eller spidse genstande, (fx. knive og sakse) i kassen. 

Udtjente batterier skal emballeres i en gennemsigtig pose, inden de placeres i kassen. 

låget på kassen skal lukkes forsvarligt, inden kassen stilles frem for afhentning. 

Indholdet af kassen må maksimalt veje 4 kg. ved tømning. 

Fyldning af kassen skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt, uden spild 
og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker. 

 

 

 

 

§17.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Det påhviler grundejeren at holde miljøkassen ren og i god stand. 

 

 

 
 

§17.9 Afhentning af farligt affald 

 

 
Ved boliger med individuelle affaldsløsninger afhentes farligt affald sammen med plast og 
mad- og drikkekartoner. Affaldet skal stilles frem for afhentning senest kl. 6.00 på 
tømningsdagen. 

 

Transportøren kan uden varsel undlade at medtage affald omfattet af ordningen, hvis affaldet 
ikke er sorteret efter Middelfart Kommunes anvisninger. 

 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af farligt affald f.eks. som følge 
af strejke og vejrlig, kan der ske forskydning i afhentningsdagen, ligesom Middelfart 
Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden dette 
medfører reduktion af affaldsgebyret. 

 

 

 
 

§17.10 Øvrige ordninger 
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For alle husholdninger i kommunen gælder, at der er adgang til genbrugspladser med farligt 
affald, småt elektronik, elpærer og batterier i henhold til § 21 Ordning for 
genbrugspladserne. 

 

Medicinrester, brugte kanyler/skalpeller og tom medicinemballage skal afleveres på apoteket. 

Fyrværkeri og trykflasker skal altid afleveres på genbrugspladserne i henhold til § 21. 

Ammunition, sprængstoffer og våben skal afleveres hos politiet. 

 

 

 

 
 

§18 Ordning for tekstilaffald 

 
 

(Frivillig at udfylde indtil den 1. januar 2022) 

 

 
 

§18.1 Hvad er tekstilaffald 

 

 
Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 
 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Tekstilaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Tøj, undertøj og overtøj 

Bælter, tørklæder, huer, hatte og handsker 
Sko og støvler (par og enkelte) 
Sengelinned, sengetæpper, tæpper og soveposer 
Håndklæder, viskestykker og klude 
Duge og gardiner 
Stof og stofrester 
Puder og bamser 

 

Tekstilaffaldet må ikke indeholde uønskede stoffer og materialer, som giver problemer i 
genanvendelsen, f.eks. madrester, våde og snavsede tekstiler, havehynder. 

 

Vådt, muggent eller snavset tekstilaffald skal afleveres som restaffald (§19) eller i container 
til rest efter sortering på genbrugspladserne (§21). 
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§18.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

 
 

§18.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en bringeordning for tekstilaffald. Tekstilaffald skal 
afleveres på kommunens genbrugspladser i henhold til § 21. 

 

 

 
 

§18.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til tekstilaffald. 

 

 

Hvis der kommer en beholderbaseret tekstilløsning 

 

 

 

 
 

§18.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

 
 

§18.6 Anbringelse af beholdere 
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Hvis der etableres en beholderbaseret løsning, skal beholderen placeres i overensstemmelse 
med retninglinjerne for de øvrige beholdere til genanvendeligt affald. 

 

 

 
 

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Hvis der etableres en beholderbaseret løsning, skal beholderens anvendelse og fyldning følge 

retningslinjerne for de øvrige beholdere til genanvendeligt affald. 
 

 

 

 

§18.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Hvis der blive en beholderbaseret løsning, skal den renholdes som beholderne til de øvrige 
genanvendelige fraktioner. 

 

 

 
 

§18.9 Afhentning af tekstilaffald 

 

 
Grundejeren er selv ansvarlig for at transportere tekstilaffald til genbrugspladsen. 

 

 

 

 
 

§19 Henteordning for restaffald 

 

 
§19.1 Hvad er restaffald 

 

 
Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen 
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Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 
 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Restaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen kan være: 

Pizzabakker 

Chips- og kaffeposer ( med mindre andet er angivet) 
Gavepapir 
Snavset papir og pap 
Servietter 
Bleer, Hygiejnebind, Vatpinde 
Støvsugerposer 
Aske (forsvarligt indpakket) 
Cigaretskod 
Opfej (forsvarligt indpakket) 
Kattegrus (forsvarligt indpakket) 
Strøelse fra mindre husdyr (forsvarligt indpakket) 
Dyreekskrementer (forsvarligt indpakket) 

 

Restaffald må ikke indeholde genanvendeligt affald, farligt affald, elektronik affald, elpærer, 
batterier, deponeringsegnet affald eller sten og jord. 

 

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden, det lægges i 
beholderen. 

 

Skarpt, skærende, rivende eller spidst restaffald samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald 
skal være forsvarligt emballeret, inden det lægges i beholderen. 

 

 

 
 

§19.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§19.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en henteordning for restaffald. 
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Restaffald skal emballeres forsvarligt i poser. 

Borgere og grundejere skal selv anskaffe poser til emballeringen. Poserne med restaffald skal 
lægges i beholderne mærket restaffald. 

 

Restaffald modtages ikke på genbrugspladserne. 

 

 

Gammel ordning 
 

I enkelte områder i Middelfart midtby er der en gammel henteordning for kombineret 
indsamling af madaffald og restaffald (dagrenovation). Når der etableres en ny henteordning 
for særskilt indsamling af restaffald, er alle husholdninger i området omfattet af den nye 
henteordning, jf. § 10. 

 

 

 
 

§19.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
Til periodevis forekommende ekstra restaffald kan grundejeren eller dennes repræsentant 
rekvirere en ekstra tømning eller købe en rød ekstrasæk hos Middelfart Kommune, jf. 
takstbladet. Ved brug af ekstra-sække må kun anvendes Middelfart Kommunes sække 
beregnet hertil. Ekstra sække må kun fyldes til den stiplede linje, og hver sæk må højst veje 
15 kg. 

 

 

 

 
 

§19.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
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§19.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 10.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

Restaffald skal emballeres i poser, i henhold til Middelfart Kommunes anvisninger, der 
fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. Poserne skal være lukkede og 
tætte, inden de lægges i beholderen. 

 

 

 

 
 

§19.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§19.9 Afhentning af restaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 10.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 

 
 

§20 Ordning for haveaffald 
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(Frivillig at udfylde indtil den 31. december 2023) 

 

 
 

§20.1 Hvad er haveaffald 

 

 
Haveaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Haveaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Grene og kviste fra træer og buske, samt grene 
Blade 
Halm fra halmlofter 
Græs 
Buske 
Blomster 
Ukrudt 
Rødder 
Træstammer 

 

Haveaffald må ikke indeholde affald, som kan hæmme komposteringen f.eks. plastposer, 
fiberdug, plastoverdækninger, glasskår, byggeaffald og imprægneret træ. 

 

 

 
 

§20.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§20.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en bringeordning for haveaffald. Haveaffald skal bringes 
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til en af kommunens genbrugspladser jf. § 21, med mindre affaldet komposteres på egen 
grund under hygiejniske forhold. 

 

 

 
 

§20.4 Beholdere 

 

 
Kompostbeholderen skal anbringes på egen grund, således at den ikke efter Middelfart 
Kommunes skøn kan give anledning til ulempe/gene for omgivelserne, herunder ejere og 
brugere af ejendommen og eventuelle naboejendomme. 

 

 

 
 

§20.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kompostering skal ske i en egnet kompostbeholder, der begrænser skadedyrs adgang til 
affaldet, og begrænser udsivning af næringsstoffer i den dannede kompost, til grundvandet. 

 

 

 
 

§20.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Kompostbeholderen skal anbringes på egen grund, således at den ikke efter Middelfart 
Kommunes skøn kan give anledning til ulempe/gene for omgivelserne, herunder ejere og 
brugere af ejendommen og eventuelle naboejendomme. 

 

 

 
 

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
En evt. kompostbeholder skal anvendes og fyldes, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, 
der kan medføre gener for omgivelserne. 

 

 

 
 

§20.8 Renholdelse af beholdere 
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En evt. kompostbeholder skal holdes i en stand, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, der 
kan medføre gener for omgivelserne. 

 

 

 
 

§20.9 Afhentning af haveaffald 

 

 
Ordningen for haveaffald, er en bringeordning, hvor haveaffald, skal afleveres på en af 
kommunens genbrugspladser. 

 

 

 
 

§20.10 Øvrige ordninger 

 

 
Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald eller andet affald. Dog må rent og tørt træ 
afbrændes på egen grund under visser forudsætninger: 

 

Der må afbrændes rent og tørt træ haveaffald Sankt Hans aften. Afbrænding må kun 
finde sted i det omfang, det ikke er til gene for omgivelserne. 
Der må afbrændes rent tørt træ på særligt indrettede bålsteder. Afbrænding af rent og 
tørt træ må efter Middelfart Kommunes skøn ikke give anledning til røggener. 
Afbrænding er kun tilladt, hvis bestemmelserne i den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger er overholdt. 

 

 

 

 
 

§21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne] 

 
 

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 

 

 
 

§21.1 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Genbrugspladsenerne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i [...] Kommune. 
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§21.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne] 

 

 
Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges. 

 

 

Forud for benyttelse af genbrugspladsen(-erne) skal borgeren eller grundejeren, hvis 
kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Middelfart 
Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. 

 

 

 

 
 

§21.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne] 

 

 
Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der efter 
affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af 
personalet på genbrugsplads[-en eller -erne]. 

 

 

På genbrugspladserne kan borger og grundejer aflevere de affaldsfraktioner, som der på det 
givne tidspunkt findes afleveringsmuligheder for på genbrugspladserne. Disse kan variere 
over tid og fra en genbrugsplads til en anden. 

 

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på 
genbrugspladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Pladspersonalet kan afvise 
aflevering af affald af driftsmæssige årsager. 

 

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter 
affaldsbekendtgørelsen anvendes klare (gennemsigtige ) plastsække. Dette for at indholdet 
tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne. 

 

På www.middelfart.dk/affald findes en oversigt over hvilke fraktioner, den enkelte 
genbrugsplads modtager og eventuelle mængdebegrænsninger på fraktionerne. Hjemmesiden 
informerer også om adresser, åbningstider og ordensreglement. 

 

Der kan ikke afleveres madaffald og restaffald på genbrugspladserne med undtagelse af de 
tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen har givet en konkret anvisning, jf. § 7. 

Følgende affaldsfraktioner må ikke afleveres på genbrugspladserne: 

Ammuniation 

Eksplosivt affald 
Radioaktivt affald 
Klinisk risikoaffald 
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Gamle biler 
 

Affald, der ikke kan modtages på Middelfart Kommunes genbrugspladser pga. mængde eller 
art, kan henvises til konkret behandling af kommunalbestyrelsen. 

 

Der kan af kapacitetsmæssige årsager være mængdebegrænsninger for udvalgte fraktioner. 
 

På tidspunktet for godkendelse af nærværende regulativ er der følgende 
mængdebegrænsninger på alle kommunens genbrugspladser: 

 

Jord: Der må maksimalt afleveres 1 m3 ren jord fra samme matrikel. Ved større 
mængder ren jord, eller ved forurenet jord henvises til Middelfart Kommunes regulativ 
for jord. 
Taplader: der kan maksimalt afleveres asbestholdige plader, svarende til et trailerlæs 
om dagen, og kun såfremt pladsen har kapacitet til at modtage det. 

 

Farligt affald afleveres i særligt rum/område hertil efter pladspersonalets anvisning. 
 

På genbrugspladserne er der etableret bytteområder, hvor borgere kan aflevere eller hente 
affald, der er vurderet egnet til genbrug. Der må ikke tages effekter fra andre områder end 
byttezonerne. 

 

Viceværter fra boligforeninger, bosteder og døgninstitutioner, der afleverer beboernes affald, 
skal have et id-kort, som fås ved henvendelse til Middelfart Kommune. 

 

 

 

 
 

§22 Ordning for PVC-affald 

 

 
§22.1 Hvad er PVC-affald 

 

 
PVC affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

PVC-affald omfatter to fraktioner; genanvendeligt og ikke genanvendeligt PVC. 
 

Genanvendeligt PVC er hård PVC, f.eks.: 
 

Tagrender i plast 

Døre og vinduer i plast 
Kabelbakker 
Elektrikerrør 
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Tagplader, f.eks. trapezplader 
Kloakrør, etc. 

 

Ikke-genanvendeligt PVC er blød PVC, f.eks.: 
 

Regntøj 
Voksduge 
Gummistøvler 
Vinylgulve 
Badebolde, badedyr og lignende 
Persienner 
Haveslanger og lignende 

 

 

 
 

§22.2 Hvem gælder ordningen for 

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

§22.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en bringeordning for PVC affald. PVC affald skal bringes 
til en af kommunens genbrugspladser, jf. § 21. 

 

På genbrugspladserne skal PVC affald sorteres som følger: 
 

genanvendeligt PVC skal i container mærket genanvendeligt PVC 
ikke-genanvendeligt PVC skal i container mærket til nedgravning. 

 

 

 

 
 

§23 Ordning for imprægneret træ 

 

 
§23.1 Hvad er imprægneret træ 

 

 
Imprægneret træaffald er kasseret træ, der er behandlet med imprægneringsmidler 
indeholdende f.eks. chrom, kobber, arsen, tin og kreosot. 

 

Imprægneret træ bruges typisk til konstruktioner, der skal være i kontakt med jorden, f.eks.: 
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Hegnspæle og hegn 
Legeredskaber 
Beklædningsbrædder 
Haveskure og carporte 

 

 

 
 

§23.2 Hvem gælder ordningen for 

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

§23.3 Beskrivelse af ordningen 

 

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. 
 

Indsamlingen af imprægneret træ er organiseret som en bringeordning til kommunens 
genbrugspladser i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 
Imprægneret træaffald må også afleveres til et godkendt behandlingsanlæg, som fremgår af 
affaldsregisteret. 

 

 

 

 
 

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske 
produkter (WEEE) 

 

 
§24.1 Hvad er WEEE 

 

 
WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i 
elektronikaffaldsbekendtgørelsen. 

 

 

WEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) er elektroniskaffald, som er omfattet af 
Dansk Producent Ansvar system (DPA). 

 

WEE-affald fra husholdninger opdeles i henhold til de gældende sorteringskrav i 
elektronikaffaldsbekendtgørelsen. F.eks: 
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Udstyr til Temperaturudveksling 

Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 
100 cm. 
Lyskilder 

Stort udstyr (en ydre dimension på mere end 50 cm) herunder, men ikke begrænset til: 
husholdningsapparater, it- og teleudstyr, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til 
gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, 
fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, 
automatiske dispensere, udstyr til produktion af elektrisk strøm. Denne kategori 
omfatter ikke det udstyr, der er omfattet af kategori 1-3. 
Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm) herunder, men ikke begrænset 
til: husholdningsapparater, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til gengivelse af lyd 
eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og 
sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, automatiske 
dispensere, udstyr til produktion af elektrisk strøm. denne kategori omfatter ikke det 
udstyr, der er omfattet af kategori 1-3 og 6. 
Småt it- og telekommunikationsudstyr (ingen yder dimension på mere end 50 cm. ) 
Fotovoltaiske paneler 

 

 

 
 

§24.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

 
 

§24.3 Beskrivelse af ordningen 

 

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

 
 

Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som 
tilbyder at modtage affaldet. 

 

 

Miljøkasseordning 
 

Småt elektronik og små udtjente lyskilder skal pakkes og emballeres i henhold til 
sorteringsvejledning og anbringes i miljøkassen til farligt affald i henhold til § 17. 

 

Genbrugspladsordning 
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WEEE skal bringes af borgerne til kommunens genbrugspladser og udsorteres på 
genbrugspladserne i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne, og med opdelingen i § 
24.1. 

 

 

 

 
 

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 

 

 
§25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer 

 

 
Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som 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. 

 

 

Bærbare batterier og akkumulatorer kan f.eks. være: 
 

Brunstens- og alkaline batterier, til f.eks. legetøj, lommelygter, radioer osv. 
Knapceller, til f.eks. ure, høreapparater, småt legetøj, lommeregnere osv. 
Lithiumbatterier, til f.eks. kameraer og småt elektronik 

NiCd og NiMH batterier, til f.eks. mobiltelefoner, el-værktøj, videokameraer og bærbar 
elektronik 
Øvrige forseglede småbatterier 
El-batterier til cykler og løbehjul 

 

Udtjente batterier og akkumulatorer med en vægt over 500 g, f.eks. industribatterier, 
industriakkumulatorer, bilbatterier, eller bilakkumulatorer bringes af borgerne til kommunens 
genbrugspladser i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 

 

 

 
 

§25.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

 
 

§25.3 Beskrivelse af ordningen 
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Alle batterier kan afleveres på kommunens genbrugspladser i rum/område for modtagelse af 
farligt affald. Mindre bærbare batterier kan pakkes i klare poser og anbringes i den til 
formålet udleverede miljøkasse til farligt affald jf. § 17. 

 

 

 

 

 
 

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald 

 

 
§26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald 

 

 
Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag 
om listen over affald (EAK-koder). 

 

 

Bygge- og anlægsaffald er alt affald fra f.eks. nybyggerier, ombygninger, renoveringer, 
nedrivninger, vejarbejder, lednings og andre anlægsarbejder. 

 

Der er to typer bygge- og anlægsaffald: 
 

1. Genanvendelige materialer 

2. Ikke genanvendelige materialer 
 

Det genanvendelige bygge- og anlægsaffald skal være uforurenet og må fx. ikke indeholde: 
 

1. Imprægneret træ 
2. Tjære 
3. Sod 
4. Rester af maling og lak, metal og plast 

 

Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås f.eks. tegl, beton, mursten. 

 

 

 
 

§26.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordning for bygge- og anlægsaffald gælder for alle borgere og grundejere i Middelfart 
Kommune. 

Side 282



Side 51  

 

 

§26.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ordningen er en bringeordning, og uforurenet bygge- og anlægsaffald skal enten bringes til 
en af kommunens genbrugspladser, eller til godkendt modtageanlæg som kommunen anviser 
byggeaffald til. 

 

Affald fra nedrivnings- og renoveringsopgaver skal anmeldes til kommunen senest 14 dage 
før arbejdet går i gang. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om hvilke affaldstyper, der 
fremkommer, mængder og hvor det bortskaffes. 

 

Blanketter til brug for screening og anmeldelse af byggeaffald skal udfyldes via den digitale 
løsning i Byg og Miljø eller på Middelfart Kommunes hjemmeside. 

 

Ved nedrivninger eller renoveringsopgaver undersøges, om bygningen, anlægget eller dele 
heraf er fra perioden 1950-1977. Er det tilfældet, skal der foretages screening af, om 
bygningen indeholder PCB, jf. § 27. 

 

Dokumentation for screening og evt. kortlægning fremsendes til Middelfart Kommune i 
forbindelse med anmeldelse af byggeaffald fra bygge- eller anlægsaktiviteter, 14 dage før 
arbejdet går i gang. 

 

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i genanvendeligt og ikke-genanvendeligt affald. Det 
ikke-genanvendelige affald skal sorteres til forbrænding, deponering eller specialbehandling. 

 

Ved afleveringen skal affaldet sorteres efter gældende modtageregler og placeres i de anviste 
containere/båse. 

 

 

 

 

 
 

§27 PCB affald 

 

 
§27.1 Hvad er PCB-holdigt affald 

 

 
PCB (PolyChlorerende Biphenyler) er en gruppe miljø- og sundhedsskadelige stoffer som 
blandt andet har været anvendt i visse byggematerialer i perioden fra ca. 1950 til 1977, hvor 
anvendelsen af PCB i byggematerialer blev forbudt. Al anvendelse af PCB blev forbudt 1. 
november 1986. 

 

I byggebranchen er PCB hovedsageligt blevet anvendt i termoruder, fugemasse, lim og 
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betonmaling. 
 

PCB har også været anvendt i elektronisk udstyr med transformatorer og kondensatorer, 
f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper fra perioden 
1950-1986. 

 

 

 
 

§27.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen 

 

 

 

 
 

§27.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ordningen er en anvisningsordning, hvor PCB-holdigt affald anvises afhængigt af indholdet 
af PCB, jf. affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen. 

 

Kontakt Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen for spørgsmål omkring 
grænseværdier - skema kan også ses på hjemmesiden www.middelfart.dk/affald. 

 

Middelfart Kommune skal kontaktes, inden renovering/nedrivning igangsættes, hvor der kan 
indgå PCB. 

 

Sortering 
 

I henhold til gældende regler for håndtering af affald påhviler det affaldsproducenten at 
kildesortere affaldet. Kildesorteringen skal foregå, så der ikke sker sammenblanding eller 
kvalitetsforringelse af affaldet. 

 

Modtageanlægget kan opstille nærmere retningslinjer for sorteringen og "renheden" af det 
materiale der modtages. 

 

Det er grundejer eller dennes repræsentant - der som affaldsproducent - er ansvarlig for at 
sikre, at PCB-holdigt affald frasorteres og håndteres korrekt i forbindelse med nedrivningen 
eller renoveringen af bygninger. 

 

 

 
 

§27.4 Beholdere 
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PCB-holdigt affald skal opbevares i lukkede containere eller spændelågsfade, så udvaskning 
og spredning af støv m.v. undgås. 

 

Modtageanlæggets eller transportørens anvisninger om beholdere skal følges. 

 

 

 
 

§27.5 Indsamling og transport 

 

 
Grundejeren eller dennes repræsentant skal benytte en registreret transportør eller indsamler, 
der er godkendt til formålet. PCB-forurenet affald klassificeres og transporteres i henhold til 
ADR-forordningen (transport af farligt gods). 

 

Modtageanlæg 
 

PCB-holdigt affald skal bortskaffes til modtageanlæg, som er godkendt til at modtage den 
pågældende affaldstype. 

 

Mindre mængder kan afleveres på Middelfart Kommunes genbrugspladser, jf § 21. 
 

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem grundejer og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 

 

 

 
 

§28 Ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk 
madaffald 

 

 
§28.1 Hvad er hjemmekompostering af vegetabilsk madaffald 

 

 
Ved vegetabilsk madaffald forstås f.eks.: 

 

Affald fra grønsager og frugt, både rå og tilberedt 
Blomster og potteplanter 
Kaffegrums og teblade, inkl. filtre 
Skaller fra æg og nødder 
Vegetabilsk madaffald omfatter ikkemadaffald, som fx. madrester, der indeholder 
animalsk affald, som f.eks. kød, fisk, sovs, ben, fedt o.lign. 
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§28.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen for hjemmekompostering af vegetabilsk madaffald er gældende for alle borgere og 
grundejere i Middelfart Kommune. 

 

 

 
 

§28.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Vegetabilsk madaffald kan komposteres på egen grund som supplement til at benytte den 
kommunale indsamlingsordning for madaffald. 

 

I det omfang affaldet ikke komposteres på den matrikel, hvor affaldet er frembragt, er 
husholdningen forpligtet til at benytte den kommunale indsamlingsordning for madaffald. 

 

Grupper af ejere eller lejere på mere end 10 husholdninger, som i fællesskab ønsker at 
etablere en ordning med kompostering på egen grund eller fællesarealer i tilknytning til de 
pågældende boliger, skal foretage anmeldelse herom til Middelfart Kommune. 

 

 

 
 

§28.4 Beholdere 

 

 
Kompostering af vegetabilsk madaffald skal ske i en egnet kompostbeholder. 

 

Beholderen skal være indrettet således, at den begrænser skadedyrs adgang til affaldet og dels 
begrænser udsivning af næringsstofferne i den dannede kompost til grundvandet. 

 

 

 
 

§28.5 Anbringelse af beholdere 

 

 
Kompostbeholderen skal anbringes på egen grund, således at den ikke efter Middelfart 
Kommunes skøn giver anledning til ulempe/gene for omgivelserne, herunder ejere og brugere 
af ejendommen og eventuelle naboejendomme. 

 

 

 
 

§28.6 Anvendelse og fyldning af beholdere 
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Den ved komposteringen dannede kompost skal anvendes på grundejerens/brugerens egen 
grund eller dennes fællesarealer. 

 

Middelfart Kommune kan meddele de fornødne påbud, såfremt forholdene på en ejendom 
efter kommunens skøn udgør en risiko for eller medfører uhygiejniske tilstande eller er til 
væsentlig ulempe for omgivelserne. 

 

Efter bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter har grundejeren af fast ejendom pligt til at 
foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses 
renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. 

 

Middelfart Kommune kan efter samme bekendtgørelse meddele påbud om at udføre de 
fornødne foranstaltninger til sikring af effektiv rottebekæmpelse, herunder eventuelt at 
nedlægge forbud mod fortsat kompostering hvis komposteringen skønnes uforenelig med 
hensynet til effektiv rottebekæmpelse på en given ejendom. 

 

 

 
 

§28.7 Øvrige ordninger 

 

 
Middelfart Kommune tillader ikke anvendelse af kækkenkværne, som findeler affaldet og 
leder det til renseanlægget sammen med spildevandet. 
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Information til kommuner om kontaktperson: 
Navn: Peter Moosdorf 
E-mail: Peter.moosdorf@middelfart.dk 
 Tlf. nr.: 8888 4850 
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Notat

Svar til Ældreråd på høringssvar til høringsudkast for husholdningsregulativ 2022

Kære Ældreråd.
I forbindelse med offentliggørelse af oplæg til nyt regulativ for husholdningsaffald i juni 2022, 
har I fremsendt et høringssvar til regulativudkastet. Jeres bemærkninger giver ikke anledning 
til ændring af ordlyden i regulativet.

Nedenfor følger svar på Jeres bemærkninger:

1. Vi forventer at der fortsat, fremadrettet bliver stillet fornøden tid til rådighed for 
borgere i eget hjem, med behov for hjemmehjælp og støtte, denne tid må ikke fragå 
øvrig tid til pleje rengøring mm.

Svar: Tid til hjælp og støtte i eget hjem i relation til affaldshåndtering henhører ikke 
under Affald & Genbrug. Jeres anmodning vil dog blive videreformidlet til rette 
kommunale instans.

2. Det er vigtigt at opgaven med affaldssortering og ikke mindst bortskaffelse af mad og 
husholdningsaffald, bliver foretaget løbende, og så ofte at der ikke opstår problemer 
med hygiejne og sundhedsproblemer i øvrigt.

Svar: Beholderne til mad- og restaffald tømmes som udgangspunkt hver 14. dag og 
andet genanvendeligt affald tømmes hver 4. eller 8. uge. Hvis der i bemærkningen 
henvises til hjælp til udbringning af affald fra hus til beholder, henhører dette ikke 
under Affald & Genbrug. Jeres anmodning vil dog blive videreformidlet til rette 
kommunale instans.

3. Vi har tidligere deltaget i udvalgsarbejde på affaldsområdet, og undre os over at vi ikke 
i forbindelse med denne ændring ikke er blevet inddraget.

Svar: Affald & Genbrug har været pålagt en bunden opgave, hvorfor inddragelse af evt. 
interessenter ikke har fundet sted. Men vi tager Jeres forespørgsel til efterretning, og vil 
derfor sikre, at vi fremadrettet inddrager Ældrerådet ved implementering af nye 
ordninger el. lign.

4. Vi hilser i øvrigt arbejdet med affald og genbrug velkommen, og glæder os over at der 
er fokus på klimaet, det er blot vigtigt at vore borgere med plejebehov ikke bliver 
tabere i denne sammenhæng.

Med venlig hilsen
Affald & Genbrug
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Svar til Handicapråd på bemærkninger til høringsudkast for husholdningsregulativ 
2022.

Kære Handicapråd.
I forbindelse med offentliggørelse af oplæg til nyt regulativ for husholdningsaffald i juni 2022, 
har I fremsendt et høringssvar i høringsperioden med 4 bemærkninger til regulativudkastet. 
Jeres bemærkninger giver ikke anledning til ændring af ordlyden i regulativet.

Nedenfor følger svar på Jeres bemærkninger:

1. Det er vigtigt, at alle beholdere er nemme at håndterer for alle dvs. at de nemt kan 
køres på plads og deres låg er nemme at åbne for alle. 

Svar: Der opstilles som hovedregel 2-delte beholdere på 370 liter til plast, mad- og 
drikkekartoner henholdsvis papir og pap. Beholderne er større end de tidligere 
anvendte beholdere til papir og pap. Men til gengæld har beholderne 3 hjul, hvilket gør 
dem lettere at manøvrere rundt med uanset vægt i beholderen. Hertil vil alle 
beholderne få et nyt 2-delt låg, som kan tilgås både forfra og bagfra. Låget er mere 
brugervenligt end det større og tungere enkelt låg.  

2. Der er piktogrammer på de forskellige låg, som alle kan læse. Dvs. at det skal være 
muligt at håndaflæse dem for synshandicappede.

Svar: På alle beholdere påsættes foruden farvede piktogrammer i form af 
klistermærker, også hjørneclips på beholdernes låg med en hævet tekst. Teksten 
indikerer affaldsfraktionen og kan læses af synshandicappede.

3. Der tages højde for dem, som ikke selv kan kører deres affald ud til skel, at de 
stadigvæk kan søge om dispensation. 

Svar: Det er fortsat muligt at ansøge om at få afhentet beholdere på grunden op til 20 
meter fra skel mod ekstra betaling herfor.

4. Det skal være muligt at komme af med sit affald på genbrugspladsen fra en kørestol.

Svar: Kørestolsbrugere, der ankommer til genbrugspladsen uden hjælper, kan 
henvende sig til pladspersonalet for hjælp til aflæsning, dersom kørestolsbrugeren ikke 
selv har mulighed for at afhænde affaldet, samt at affaldet i omfang og vægt er 
håndterbart for pladspersonalet.

Med venlig hilsen
Affald & Genbrug
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