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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 affald (affaldsbekendtgørelsen). 
 

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr 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. 

 
Der ud over gælder følgende definitioner: 

 

1. Husholdning: alle helårsboliger og fritidsboliger, samt beboelse i institutioner og 
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ejendomme med blandet bolig og erhverv - f.eks. villa og rækkehuse, lejligheder, 
kollegier, sommerhuse, kolonihaver, landbrugsejendomme, plejehjem og andre 
institutioner, hvor beboerne har folkeregisteradresse på ejendommen. 

2. 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. 

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

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

5. En lejer er en person, som ved lejekontrakt har rådighed over ejendommen. 
6. Bringeordning: En ordning hvor den enkelte husholdning selv skal aflevere affaldet 

ved indsamlingsstederne, som beskrevet i dette regulativ. 
7. Henteordning: En ordning hvor affaldet indsamles ved den enkelte ejendom. 
8. Klyngeafhentning: Beholdere fra flere husstande placeres i klynger på 

parkeringspladser eller lignende steder på tømmedagen. 
9. Afhentningssted: Dér hvor beholderen står på tømmedagen, når 

renovationsmedarbejderen afhenter beholderen til tømning. Er som udgangspunkt på 
egen grund, men kan i særlige tilfælde være udenfor egen grund. 

10. Standplads: Der hvor beholderen står på egen grund, ved dagligt brug. 

 

§4 Gebyrer 

 

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt 
bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.. 

 

Kommunalbestyrelsen vedtager efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -
aktører m.v. én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. 
Gebyrbladet er tilgængeligt på Middelfart Kommunes hjemmeside. 

 

 

 

§5 Klage m.v. 

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer 
og -aktører m.v. ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den 
lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, 
der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for Ankestyrelsen. Ankestyrelsen 
beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 
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§6 Overtrædelse og straf 

 

Overtrædelse af regulativet straffes efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -

aktører m.v. med bøde. 
 

Efter bekendtgørelsen 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 
følge en konkret anvisning givet af Middelfart Kommune. 

 

 

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

 

Middelfart kommune afgør i tvivlstilfælde hvornår enkeltliggende sommerhuse er en del af et 

sommerhusområde. 
 

§ 7.1 Dispensation 
 

Middelfart Kommune kan efter skriftlig ansøgning dispensere fra tilslutningspligten til den 
kommunale indsamlingsordning for dagrenovation - § 9.2. 

 

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. 

 

 

§ 7.2 Forsøgsordninger 
 

Middelfart Kommune kan tillade afvigelser fra dette regulativ, f.eks. til gennemførelse af 
forsøgsordninger. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. 
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Hvis der i forbindelse med en forsøgsordning opstilles særligt opsamlingsmaterielle, 
skal grundejeren og evt. lejere benytte dette. 

 

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

 

§ 7.3 Driften af indsamlingsordninger 

Middelfart Affald & Genbrug står for driften af indsamlingsordningerne. 

Alle driftsmæssige henvendelser skal ske til: 

Middelfart Affald & Genbrug 

Fynsvej 100 

5500 Middelfart 

8888 4850 

§ 7.4 Fælles opsamling og afhentning for flere borgere og grundejere 
 

Middelfart Kommune kan beslutte, at en borger og grundejer skal have fælles beholdere med 
andre borgere og grundejere. Middelfart Kommune kan også beslutte, hvor 
opsamlingsmateriellet skal placeres. 

 

Borgere og grundejere med fælles beholdere er forpligtet til at benytte den etablerede 
fællesløsning. 

 

Middelfart Kommune kan etablere offentlige tilgængelige fællesløsninger. 
 

Det er muligt for borgere, boligforeninger, grundejerforeninger og sommerhuse at ansøge om 
at etablere fælles affaldsløsninger. Ansøgning sker til Middelfart Kommune. 

 

Ved etablering af fælles affaldsløsninger kan Middelfart Kommune stille krav til afstand 
mellem de berørte husholdninger og opsamlingsmateriellets standplads. 

 

Anbringelse af opsamlingsudstyr skal godkendes af Middelfart Affald & Genbrug, for 
at sikre, at tømning er mulig. 
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§8 Ikrafttrædelse 

 

Regulativet træder i kraft den 15.12.2019 
 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 

 

Regulativ for husholdningsaffald (var gældende fra 15-09-2018). 

 

 

 
Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 02-12-2019. 

 

 

 

 
Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen     Kommunaldirektør Willy Feddersen 

 

 

 

  



Side 6  

§9 Ordning for dagrenovation 
 
§9.1 Hvad er dagrenovation 

 
Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. 

 
Ved dagrenovation forstås f.eks.: 

 

 Diverse køkkenaffald  

 Madaffald 

 Hygiejneaffald, f.eks. bleer, bind m.v. 

 Mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger  

 Emballager, der er forurenede med madaffald og restaffald 

 Kartoner til mælk, juice og lignende  

 Snavset papir, pap og plast m.v. 

 

Forvaltningen afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til dagrenovation. 

 

Ordningen omfatter ikke: 
 

 Genanvendeligt affald f.eks. papir, pap, glas, plast, metal, møbler og haveaffald 

 Farligt affald og problemaffald, der kræver særlig behandling, f.eks. olieaffald, 
kemikalier, spraydåser, batterier, elektrisk og elektronisk affald, lavenergipærer, 
lysstofrør og PVC 

 Byggeaffald 

 

 

§9.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for dagrenovation er gældende for alle private borgere og private grundejere i 
Middelfart Kommune, hvorfra der forekommer dagrenovation. 

 

Beboede ejendomme skal være tilsluttet den kommunale indsamlingsordning for 
dagrenovation. Tilslutningspligten påhviler grundejeren eller dennes repræsentant. 

 

Middelfart Kommune kan efter forudgående ansøgning fritage ubeboede helårsboliger fra 
dagrenovationsordningen. Middelfart Kommune afgør hvilke oplysninger ansøgningen skal 
indeholde. 

 

Middelfart Kommune kan fastsætte et administrationsgebyr for behandling af ansøgning og 
fritagelse af helårsboligen. 

 

Hvis en ubeboet ejendom fritages fra dagrenovationsordningen, påhviler det grundejeren at 
tilmelde ejendommen til dagrenovationsordningen når helårsboligen igen er beboet. 

 

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

Borgere og grundejere i Middelfart Kommune er - jf. affaldsbekendtgørelsen - forpligtede til 
at benytte ordningen for dagrenovation. 

 

Der må ikke lægges andet affald end dagrenovation i de opstillede beholdere, og der må ikke 
efterlades affald omkring beholderne. 

 

§9.3 Beskrivelse af ordningen 

 

Ordningen for dagrenovation er en indsamlingsordning i form af en henteordning. 
 

Til periodevis forekommende ekstra affald kan grundejeren eller dennes repræsentant 
rekvirere en ekstra tømning eller ekstra-sække hos Middelfart Affald & Genbrug mod 
særskilt betaling. Ved brug af ekstra-sække må kun anvendes Middelfart Kommunes 
sække beregnet hertil. 

 

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den 
matrikel, hvor husholdningen er beliggende, hvis komposteringen ikke giver anledning til 
gener eller uhygiejniske forhold (skadedyr, lugt, mv,), jf. § 23 Ordning for 
hjemmekompostering af vegetabilsk bioaffald. 

Gammel ordning og ny ordning 
 

Der indføres en ny ordning for indsamling af dagrenovation. Den nye ordning indføres 
etapevist i kommunen, således at ikke alle områder fra begyndelsen får adgang til 
ordningen. 
 

Den nye ordning indebærer, at borgere og grundejere skal frasortere madaffald fra den øvrige 
dagrenovation, og at det frasorterede madaffald indsamles særskilt, således at 
dagrenovationen efter ordningens indførelse skal indsamles i to fraktioner – restaffald og 
madaffald. 
Madaffald består blandt andet af: 

 

 tilberedt mad 

 rester af grøntsager 

 afskårne blomster 

 rester af kød samt knogler og ben (også fra fisk og fjerkræ) 

 kaffegrums 

 kaffefiltre 

 teposer og tefiltre af papirmaterialer 

 våd køkkenrulle 
 

Nedenfor er henholdsvis den gamle ordning og den nye ordning beskrevet. Hvor det i 
underpunkterne ikke udtrykkeligt er anført, at bestemmelserne gælder for henholdsvis den 
gamle ordning eller den nye ordning, gælder bestemmelserne for både den gamle og den nye 
ordning. 
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Gammel ordning 
 

Den eksisterende ordning for indsamling af dagrenovation – kaldet Gammel ordning - består i, 
at borgere og grundejere anbringer dagrenovationsaffaldet i beholdere eller sække. Der sker 
ikke nogen frasortering af madaffald. Den gamle ordning omfatter alle boliger m.v. i 
Middelfart Kommune, der er beliggende i områder, der ikke er overgået til ny ordning. 

Ny ordning 
 

Den nye ordning består i, at dagrenovationen skal sorteres i restaffald og madaffald. Både 
restaffald og madaffald skal emballeres forsvarligt i poser. 
Kommunalbestyrelsen udleverer grønne poser til opsamling af madaffaldet. De udleverede 
grønne poser må alene bruges til opsamling af madaffald fra Middelfart Kommune. 
Poserne til restaffald og madaffald skal lukkes, inden de lægges i beholdere til henholdsvis 
restaffald og madaffald. 
Når den nye ordning er etableret i et område, er alle boliger m.v. i området omfattet af 
ordningen.  

 

§9.4 Beholdere 

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

 

Beholdere kan være både "mobile beholdere" og "stationært 

opsamlingsmateriel” 

 Ved "mobile beholdere" forstås: 

1. To, tre og fire hjulede beholdere 
2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 

 

Mobile beholdere leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
 

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

slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. 
Hvor ejendommen har facade mod fortov, og hvor forholdene udelukker anbringelse af 
beholdere i bygningen eller bag ved bygningen, kan sække undtagelsesvis anvendes efter 
tilladelse fra Middelfart Kommune. 
 

Ved "stationært opsamlingsmateriel" forstås opsamlingsmateriel, der tømmes med en kranbil, 

f.eks.: 
 

1. Delvist nedgravede beholdere 
2. Helt nedgravede beholdere 
3. Kuber 

 

Kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
 
Middelfart Kommune kan ved nyopførelse af boligområder o.lign. pålægge grundejer at 
indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel jf. § 7.4. 
 

Grundejere som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel skal sørge for 
vedligehold og nyindkøb i henhold til kommunens retningslinjer for etablering og drift af 
stationært opsamlingsmateriel. 
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Hvis en grundejer på eget initiativ ønsker at etablere helt eller delvist nedgravede beholdere, 
skal udformning og placering ske efter anvisning fra Middelfart Affald & Genbrug, så det 
sikres at tømning er mulig. 
 

Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært opsamlingsmateriel i udvalgte områder 

af Middelfart Kommune. 
 

I områder, hvor Middelfart Kommune etablerer stationært opsamlingsmateriel til 
dagrenovation skal disse benyttes. 
 

Hvis lokale forhold gør det nødvendigt kan kommunalbestyrelsen stille yderligere krav til 
beholdere. 
 

Gammel ordning 
 

Ved den gamle ordning benyttes beholdere, der er godkendt af Middelfart Kommune. 
De beholdere, herunder sækkestativer, der er godkendte til dagrenovation, fremgår af 
middelfart.dk/affald. 
 

Ny ordning - Villaordning 
 

Til indsamling af restaffald og madaffald fra boliger, der er omfattet af villaordningen, der 
omfatter enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde jf. 
kommuneplanen m.v. anvendes fortrinsvis rumopdelte beholdere, hvor beholderne er opdelt i 
to rum med en skillevæg. Borgeren må ikke fjerne eller flytte skillevæggen. 

 
Beholderen må kun anvendes til dagrenovation og skal benyttes efter Affald & Genbrugs 
anvisninger bl.a. i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. 
 

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

 
I nogle områder af kommunen vil det, på grund af adgangsforholdene, være nødvendigt at 
anvende sække til indsamlingen af både restaffald og madaffald, indtil der er etableret 
fællesløsninger i området. 
 

De beholdere, der er godkendte til dagrenovation, fremgår af www.middelfart.dk. 
 

Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen og mod betaling af et gebyr, ændre 
den tildelte beholder til en anden beholder. 
 

Ny ordning - Fællesordning 
 

Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, 
sommerhusområder jf. kommuneplanen m.v. opsamles restaffald og madaffald hver for sig i 
hver sin beholder eller kube eller i en rumopdelt beholder.  
 

Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen, ændre den tildelte beholder til en 
anden beholderstørrelse. 
 

 

 

 

http://www.middelfart.dk/
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§9.5 Kapacitet for beholdere 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 
Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. 
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Middelfart Kommune - efter 
forudgående skriftligt varsel - tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelsen eller 
ændre tømningsfrekvens, så overfyldning undgås. 

 

Ved overfyldning kan Middelfart Kommune efter skriftlig varsel, iværksætte en ekstra 
tømning på grundejers regning - mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til 
dækning af omkostninger til transport. 

 

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

Udgiften opkræves ved grundejeren af Middelfart Kommune. 
 

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

 

Middelfart Kommune skal godkende opsamlingsmateriel til skaktrum. 
 

Gammel ordning 
 

Ved den gamle ordning kan benyttes følgende beholdere: Beholdere fra 140 liter til 660 
liter. 

 

Ny ordning - Villaordning 
 

Til indsamling af restaffaldet og madaffaldet fra enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som 
ikke er en del af et sommerhusområde jf. kommuneplanen m.v. benyttes fortrinsvis to- 
rumsbeholdere i størrelsen fra 240 liter til 370 liter. 

 

Ny ordning – Fællesordning 
 

Til indsamling af restaffaldet fra etageboliger, sommerhusområder jf. kommuneplanen m.v. 
anvendes et-rumsbeholdere i størrelser fra 240 liter til 660 liter til restaffald og et-
rumsbeholdere på 240 liter til madaffaldet, eller 3-5 m

3
 kuber eller nedgravede beholdere. 

 

§9.6 Anbringelse af beholdere 
 
Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal anbringes/placeres ved det fortov eller 
den vej, hvorfra affaldet afhentes, jf. bilag 1- retningslinjer for afhentning af beholdere i 
Middelfart Kommune. 

 

Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til nærmeste kørevej, jf. bilag 1. 

 

Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej der afhentes fra på en ejendom. Hvis 
ejendommens skel ikke forefindes i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan Middelfart 
Kommune afgøre, hvor afhentningsstedet skal placeres. 
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Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer 
uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, kan Middelfart Kommune forlange, at 
opsamlingsmateriellet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 
 

Afhentningsstedet for beholderne skal være placeret, så afhentning af affaldet, kan foretages 
efter Middelfart Kommunes retningslinjer. Det gælder også, hvis der tilkøbes afhentning på 
standplads, jf. § 9.9. 
 

Mobile beholdere skal være sat ud til tømning, senest kl. 06:00 på tømmedagen. 
 

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

Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum, skal det aftales med Affald & Genbrug, 
hvor de stilles på tømmedagen. 
I særlige tilfælde og efter aftale med Affald & Genbrug, kan affaldsrum være afhentningssted. 
 

Midlertidig anbringelse af affaldsbeholder på fortov eller andet offentligt areal må ikke være 
til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. 
 

Ved boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse, hvor der er klyngeafhentning, 
etableres de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Affald & Genbrug. 
 

Ved midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer har ejeren, af 
grunden som beholderen tilhører, ansvaret for renholdelse omkring den midlertidige 
standplads. 

 

§9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

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

 
Affald skal emballeres i poser. Poserne skal være lukkede og tætte, inden de lægges i 
beholderen. 

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

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald 
skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade 
på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk. 

Særlig skarpe genstande som knive og glasskår må ikke kommes i opsamlingsmateriellet, 
men skal bringes til genbrugspladsen. 

 

Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkeligt indpakket, så det ikke kan fryse fast i beholderen 
og således forhindre tømning. 
 

Sække med dagrenovation må maksimalt veje 15 kg og ikke fyldes mere end til den 
markerede påfyldningsstreg. 
 

Affaldet må ikke komprimeres. 
 

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



Side 12  

affald, farligt affald eller genanvendeligt affald. 
 

Hvis grundejeren ikke inden et af kommunens varslet tidspunkt bortskaffer det uønskede 
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. 

 

§9.8 Renholdelse af beholdere 

 
Grundejer skal holde opsamlingsmateriellet rent. 
 

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. 

§9.9 Afhentning af dagrenovation 

 
Standardydelsen for afhentning af dagrenovation er, at tømning af beholdere sker hver 14. 
dag. I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger. Ved ændringen af 
tømningsdagen eller ved forskydninger på grund af helligdage annonceres i dagspressen og 
på Affald & Genbrugs hjemmeside. 
 

Ved husholdninger med fælles affaldsløsninger, f.eks. etageboliger, sommerhusområder 
og lignende, tømmes beholderne med dagrenovation efter behov, dog med udgangspunkt 
i tømning hver 14. dag. 
 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
middelfart.dk/affald. Alle årets tømninger for en ejendom, lægges så vidt muligt på samme 
ugedag. 
 

Middelfart Kommune tilbyder ekstra ydelser, som fremgår af gældende gebyrblad. 

 
Ansøgning om afhentning af beholdere på standplads rettes til Middelfart Affald & Genbrug, 
som i hvert enkelt tilfælde skal godkende placeringen. Beholdere skal være frit tilgængelige på 
tømmedagen. 
 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 
visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. 
 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil mobile beholdere og stationært 
opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis blive tømt på tømmedage i den normale 
ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning, skal mobile beholdere og stationært 
opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 
Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
 

Middelfart Kommune kan ændre tømningshyppigheden i bestemte bebyggelser eller 
ejendomme med henvisning til begrænset plads til beholdere eller optimering af ruteplanerne. 
 

 

https://renovation.middelfart.dk/Borger/T%C3%B8mningsdage
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Kolonihaver 
 

Som udgangspunkt tager brugerne af kolonihaverne deres affald med hjem i egen beholder 
hvis der ikke er en fællesløsning i kolonihaven. 

Ved ønske om fællesløsning kan haveforeningen tilmeldes fællesordning. 
 

§9.10 Tilmelding/afmelding 

 
Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 

Til- og afmelding af indsamlingsordningen for dagrenovation, foretages ved henvendelse fra 
grundejeren eller dennes repræsentant, til Middelfart Affald & Genbrug, med mindst 4 ugers 
varsel. 
 

Middelfart Affald & Genbrug bringer de mobile beholdere eller kuber ud til 
ejendomme ved tilmelding, og henter dem ved berettiget afmelding. 
 

Tilmelding til ekstraydelserne sommertømning og standpladsafhentning på egen grund, er 
bindende for det pågældende kalenderår. Efter tilmelding udføres ydelserne, og der opkræves 
gebyr herfor, indtil afmelding er foretaget. 
 

For sommertømning gælder, at tilmelding skal ske inden den 1. april, og afmelding skal ske 
med mindst 4 ugers varsel. 
 

For afhentning på standplads gælder, at afmelding skal ske inden den 1. november. 
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§10 Ordning for papiraffald 

 
§10.1 Hvad er papiraffald 
 
Ved papir forstås f.eks: 

 aviser, ugeblade, magasiner, tidsskrifter, reklamer og tryksager 

 skrive- og tegnepapir 

 breve 

 fotokopier. 
 

Småt papir og småt karton og pap (sammenklappet eller klippet i små stykker, så det ikke 
kiler sig fast i beholderen) skal udsorteres sammen med papiret i papirbeholderen. 

Ordningen for papir omfatter ikke: 
 

 Plastbelagt papir som f.eks. drikkevarekartoner og gavepapir  

 Papir forurenet med madvarer og lignende 

 Karbonpapir/pergamentpapir/brunt papir  

 Papir med flamingo og folie 
 

Genanvendeligt papir og pap skal være rent og holdes adskilt fra det øvrige 
husholdningsaffald. 

 

§10.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for papiraffald gælder for alle husholdninger i Middelfart Kommune. 
 

Alle husholdninger i kommunen er forpligtet til at benytte indsamlingsordningen i form af 
henteordning for papir og pap. 
 

§10.3 Beskrivelse af ordningen 

 
Husholdningerne skal sortere papir og pap fra til genanvendelse. 
 

Indsamlingsordningen for papir og pap er en henteordning. Papir, karton og småt pap skal 
udsorteres i beholderen til papir/pap. 
 

Småt pap udgøres af f.eks. papemballager fra morgenmadsprodukter og paprør fra køkkenruller 

m.v., samt stort pap, der er neddelt, så det ikke påvirker tømning af beholderen.  

 

Middelfart Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for papaffald 

 
Til indsamling af papir og pap fra husholdninger, der er omfattet af villaordningen, der 
omfatter enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde, 
m.v. anvendes fortrinsvis et-rumsbeholdere.  
 
Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, 
sommerhusområder m.v. opsamles papir og pap i et-rumsbeholder, kuber eller nedgravede 
løsninger.  
 

Husholdninger i ejendomme med fællesløsninger kan anvende henteordningen 



Side 15  

(ruteindsamling), hvis grundejeren er tilmeldt ordningen og opfylder betingelserne herfor. 
 

Til- og afmelding, herunder ændring i beholderstørrelse, foretages ved henvendelse fra 
grundejeren eller dennes repræsentant til Middelfart Affald & Genbrug med mindst 4 ugers 
varsel. 
 

§10.4 Beholdere 

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

Beholdere kan både være "mobile beholdere" og "stationært opsamlingsmateriel".  

Ved "mobile beholdere" forstås: 

1. To, tre og fire hjulede beholdere 
2. Bundter (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 

 

Mobile beholdere leveres af og tilhører Middelfart Kommune.  
Beholderne må kun anvendes til papir, karton og småt pap. 
 

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

slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. 
 
Hvor ejendommen har facade mod fortov, og hvor forholdene udelukker anbringelse af 
beholdere i bygningen eller bag ved bygningen, kan sække undtagelsesvis anvendes efter 
tilladelse fra Middelfart Kommune. 
 

Ved "stationært opsamlingsmateriel" forstås opsamlingsmateriel, der tømmes med en kranbil, 

f.eks.: 
 

1. Delvist nedgravede beholdere 
2. Helt nedgravede beholdere 

3. Kuber 

 

Kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
 
Middelfart Kommune kan ved nyopførelse af boligområder o. lign. pålægge grundejer at 
indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel jf. §7.4. 
 

Grundejere, som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel, skal sørge for 
vedligeholdelse og nyindkøb i henhold til kommunens retningslinjer for etablering og drift af 
stationært opsamlingsmateriel.  

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

Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært opsamlingsmateriel i udvalgte 
områder af Middelfart Kommune. 
 

I områder hvor Middelfart Kommune etablerer stationært opsamlingsmateriel til papir/pap, 
skal disse benyttes. 
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Hvis lokale forhold gør det nødvendigt kan kommunalbestyrelsen stille yderligere krav til beholdere. 
 

§10.5 Kapacitet for beholdere 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 

Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. 
 

Der anvendes 2-hjulede beholdere ved husholdninger med individuel affaldsløsning, som 
f.eks. villaer, rækkehuse, landbrugsejendomme, samt ejendomme med beboelser for én til og 
med fire beboelser. 
 

I sommerhusområder og ved større beboelsesejendomme med over fire beboelser 
tilknyttet fælles affaldsløsning kan der udover ovenstående beholder vælges 3- og 4 
hjulede beholdere eller stationært opsamlingsmateriel. 
 

Beholderstørrelsen aftales mellem den enkelte grundejer eller dennes repræsentant og 
Middelfart Affald & Genbrug. 
 

Har ejendommen ikke plads til den tilstrækkelige beholderkapacitet, er husholdningerne på 
ejendommen, forpligtet til at benytte bringeordningen til en af kommunens genbrugspladser 
eller anden fællesløsning for papir, som må benyttes af alle kommunens husholdninger. 

 

§10.6 Anbringelse af beholdere 

 
Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal anbringes/placeres ved det fortov eller 
den vej, hvorfra affaldet afhentes, jf. bilag 1- retningslinjer for afhentning af beholdere i 
Middelfart Kommune. 
 

Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til nærmeste kørevej, jf. bilag 1. 
 

Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej der afhentes fra på en ejendom. Hvis 
ejendommens skel ikke forefindes i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan Middelfart 
Kommune afgøre, hvor afhentningsstedet skal placeres. 

 
Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer 
uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, kan Middelfart Kommune forlange at 
opsamlingsmateriellet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 
 

Afhentningsstedet for beholderne skal være placeret, så afhentning af affaldet, kan foretages 
efter Middelfart Kommunes retningslinjer. Det gælder også, hvis der tilkøbes afhentning på 
standplads, jf. § 9.9. 
 

Mobile beholdere skal være sat ud til tømning, senest kl. 06:00 på tømmedagen. 
 

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

Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum, skal det aftales med Affald & Genbrug, 
hvor afhentningsstedet er på tømmedagen. I særlige tilfælde og efter aftale med Affald & 
Genbrug, kan affaldsrum være afhentningssted. Afhentes beholderne ikke i affaldsrummet, 
skal grundejeren eller dennes repræsentant sørge for, at de mobile beholdere sættes frem på 
afhentningsstedet på tømmedagen. 
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Midlertidig anbringelse af affaldsbeholder på fortov eller andet offentligt areal må ikke være 
til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. 
Ved boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse, hvor der er klyngeafhentning, 
etableres de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Affald & Genbrug. 

 
Ved midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren 
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. 
 

Det er ikke tilladt at anbringe bundtet eller emballeret papir og pap i beholderen.  

Pap henstillet ved siden af beholderen tages ikke med. 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme beholderen, hvis der inden tømning 
bliver konstateret fejlsortering som f.eks. beskidt og uhygiejnisk papir og pap eller 
dagrenovation. 
 

Hvis grundejeren ikke inden et af kommunens varslet tidspunkt bortskaffer det uønskede 
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. 

 

§10.8 Renholdelse af beholdere 

 
Grundejer skal holde opsamlingsmateriellet rent. 
 

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 papiraffald 

 
Standardydelsen for afhentning af papiraffald er, at tømning af beholdere sker hver 4. uge. I 
forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger. Ved ændringen af 
tømningsdagen eller ved forskydninger på grund af helligdage annonceres i dagspressen og 
på Affald & Genbrugs hjemmeside. 
 

Ved husholdninger med fælles affaldsløsninger, f.eks. etageboliger, sommerhuse og 
lignende, tømmes beholderne papiraffald efter behov, dog med udgangspunkt i tømning 
hver 4.uge. 
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Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
middelfart.dk/affald. Alle årets tømninger for en ejendom lægges så vidt muligt på samme 
ugedag. 
 

Middelfart Kommune tilbyder ekstra ydelser, som fremgår af gældende gebyrblad 

 
Ansøgning om afhentning af beholdere på standplads rettes til Middelfart Affald & Genbrug, 
som i hvert enkelt tilfælde skal godkende placeringen. Beholdere skal være frit tilgængelige 
på tømmedagen. Hvis ejendommen er godkendt for afhentning på standplads for 
dagrenovation, jf. § 9.9, er denne godkendelse også gældende for papir og pap. 
 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 
visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. 
 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil mobile beholdere og stationært 
opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis blive tømt på tømmedage i den normale 
ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning, skal mobile beholdere og stationært 
opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 
Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
 

Middelfart Kommune kan ændre tømningshyppigheden i bestemte bebyggelser eller 
ejendomme med henvisning til begrænset plads til beholdere eller optimering af ruteplanerne. 
 

 

  

https://renovation.middelfart.dk/Borger/T%C3%B8mningsdage
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§11 Ordning for papaffald 

 
§11.1 Hvad er papaffald 

 

Ved pap forstås f.eks: 

 Karton 

 Små sammenklappede/klippede papkasser og andet emballagepap fra dagligvarer og, 
møbler og lignende. 

 

Ordningen for pap omfatter ikke: 
 

 Pizzabakker og andet pap forurenet med fødevarer og lignende - f.eks. mælkekartoner. 

 Pap med folie og flamingo 
 

Genanvendeligt pap skal være rent og holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. 

 

§11.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for papaffald gælder for alle husholdninger i Middelfart Kommune. 
 

Alle husholdninger i kommunen er forpligtet til at benytte indsamlingsordningen i form af 
henteordningen for papir og pap. 
 

§11.3 Beskrivelse af ordningen 

 
Husholdningerne skal sortere papaffald fra til genanvendelse. 

 
Indsamlingsordningen for papir og pap en henteordning. Småt pap, karton og papir skal 
udsorteres i beholderen til papir/pap. 

 

Småt pap udgøres af f.eks. papemballager fra morgenmadsprodukter og pap rør fra køkkenruller 

m.v., samt stort pap, der er neddelt, så det ikke påvirker tømning af beholderen.  

 

Stort pap er bølgepap og papkasser, der ikke kan være i beholderen til pap og papir uden at 

påvirke en tømning negativt.  

 

Stort pap skal afleveres på en af kommunens genbrugspladser. 

 

Middelfart Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for papaffald 

 
Til indsamling af papir og pap fra husholdninger, der er omfattet af villaordningen, der 
omfatter enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde, 
m.v. anvendes fortrinsvis et-rumsbeholdere.  
 
Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, 
sommerhusområder m.v. opsamles papir og pap i et-rumsbeholder, kuber eller nedgravede 
løsninger.  

 
Husholdninger i ejendomme med fællesløsninger kan anvende henteordningen 
(ruteindsamling), hvis grundejeren er tilmeldt ordningen og opfylder betingelserne herfor. 
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Til- og afmelding, herunder ændring i beholderstørrelse, foretages ved henvendelse fra 
grundejeren eller dennes repræsentant til Middelfart Affald & Genbrug med mindst 4 ugers 
varsel. 

§11.4 Beholdere 

 
jvnf. § 10.4 

 

§11.5 Kapacitet for beholdere 

 
jvnf. § 10.5 

 

§11.6 Anbringelse af beholdere 

 
jvnf. § 10.6 

 

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 
Jvnf. § 10.7 

 

§11.8 Renholdelse af beholdere 

 
Grundejer skal holde opsamlingsmateriellet rent. 
 

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 opsamlingsmateriellet for grundejers regning 
 

Middelfart Kommune forestår rengøring og vedligehold af offentligt tilgængeligt 
opsamlingsmateriel. 
 

 

§11.9 Afhentning af papaffald 

 
Jvnf. § 10.9 
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§12 Ordning for glasemballageaffald 

 
§12.1 Hvad er glasemballageaffald 

 
Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på 
emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. 

 

Ved glasemballage forstås f.eks.: 

 rene flasker 

 rent konservesglas 
 

Ordningen for glas/og flasker omfatter ikke: 

 Drikkeglas 

 Vinduesglas 

 Porcelæn 

 Glas/flasker som er forurenet af fødevarer 

 Kemikalier og lignende. 
 

Genanvendelig glasemballage skal være ren og holdes adskilt fra det øvrige 
husholdningsaffald. 

 

§12.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for glasemballage gælder for alle husholdninger i Middelfart Kommune. 
 

Alle husholdninger i kommunen er forpligtet til at benytte indsamlingsordningen i form af 
henteordningen for glasemballage. 
 

§12.3 Beskrivelse af ordningen 

 
Husholdningerne skal sortere glasemballage fra til genanvendelse. 
 

Indsamlingsordningen for glasemballage er en henteordning. 
 

Til indsamling af glasemballage fra husholdninger, der er omfattet af villaordningen, der 
omfatter enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde, 
m.v. anvendes fortrinsvis to-rumsbeholdere, hvor beholderne er opdelt i to rum med en 
skillevæg (henholdsvis til glas og metal).  
 
Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, 
sommerhusområder m.v. opsamles glasemballage i et-rumsbeholder eller i en to-
rumsbeholder (henholdsvis til glas og metal). I tilfældet af kubeløsninger og nedgravede 
løsninger, kan disse også være rumopdelt.  

 
Husholdninger i ejendomme med fællesløsninger kan anvende henteordningen 
(ruteindsamling), hvis grundejeren er tilmeldt ordningen og opfylder betingelserne herfor. 
 

Til- og afmelding, herunder ændring i beholderstørrelse, foretages ved henvendelse fra 
grundejeren eller dennes repræsentant til Middelfart Affald & Genbrug med mindst 4 ugers 
varsel. 
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§12.4 Beholdere 

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

Beholdere kan være både "mobile beholdere" og "stationært opsamlingsmateriel". 
 

Ved "mobile beholdere" forstås: 

1. To, tre og fire hjulede beholdere 
2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 

 

Mobile beholdere leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
 

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

Hvor ejendommen har facade mod fortov og hvor forholdene udelukker anbringelse af 
beholdere i bygningen eller bag ved bygningen, kan sække undtagelsesvis anvendes efter 
tilladelse fra Middelfart Kommune 
 

Ved "stationært opsamlingsmateriel" forstås opsamlingsmateriel, der tømmes med en kranbil, 

f.eks.: 
 

1. Delvist nedgravede beholdere 
2. Helt nedgravede beholdere 
3. Kuber 

 
Kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
 
Middelfart Kommune kan ved nyopførelse af boligområder o. lign. pålægge grundejer at 
indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel jf. § 7.4. 
 

Grundejere som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel skal sørge for 
vedligehold og nyindkøb i henhold til kommunens retningslinjer for etablering og drift af 
stationært opsamlingsmateriel. 
 

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

Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært indsamlingsudstyr i udvalgte områder af 

Middelfart Kommune.  
 

I områder, hvor Middelfart Kommune etablerer stationært opsamlingsmateriel til 
glasemballage skal disse benyttes.  
 

Hvis lokale forhold gør det nødvendigt kan kommunalbestyrelsen stille 
yderligere krav til beholdere. 

 

Villaordning 

Til indsamling af glas- og metalemballage fra boliger, der er omfattet af villaordningen, der 
omfatter enfamilieboliger m.v. anvendes fortrinsvis to- rumsbeholdere, hvor beholderne er 
opdelt i to rum med en skillevæg. Borgeren må ikke fjerne eller flytte skillevæggen. 
 

Beholderen må kun anvendes til glas- og metalemballage og skal benyttes efter Affald & 
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Genbrugs anvisninger bl.a. i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. 
 

I nogle områder af kommunen vil det, på grund af adgangsforholdene, være nødvendigt at 
anvende sække til indsamlingen af både glas- og metalemballage, indtil der er etableret 
fællesløsninger i området. 
 

De beholdere, der er godkendte til glas- og metalemballage, fremgår af middelfart.dk/affald.  
 

Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen og mod betaling af et gebyr, ændre 
den tildelte beholder til en anden beholder. 
 

Ny ordning - Fællesordning 
 

Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, sommerhuse m.v. 
opsamles glasemballage og metalemballage hver for sig i hver sin et- rumsbeholder eller 
kube eller i en to-rumsbeholder.  
 

Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen, ændre den tildelte beholder til en 
anden beholderstørrelse. 

 

§12.5 Kapacitet for beholdere 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 

Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. 
 

Der anvendes 2-hjulede beholdere ved husholdninger med individuel affaldsløsning, som 
f.eks. villaer, rækkehuse, landbrugsejendomme, samt ejendomme med beboelser for én til og 
med fire beboelser. 
 

I sommerhusområder og ved større beboelsesejendomme med over fire beboelser 
tilknyttet fælles affaldsløsning kan der udover ovenstående beholder vælges 3- og 4 
hjulede beholdere eller stationært opsamlingsmateriel. 
 

Beholderstørrelsen aftales mellem den enkelte grundejer eller dennes repræsentant og 
Middelfart Affald & Genbrug. 
 

Har ejendommen ikke plads til den tilstrækkelige beholderkapacitet, er husholdningerne på 
ejendommen, forpligtet til at benytte bringeordningen til en af kommunens genbrugspladser 
eller anden fællesløsning for glas, som må benyttes af alle kommunens husholdninger. 

 

§12.6 Anbringelse af beholdere 

 
Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal anbringes/placeres ved det fortov eller 
den vej, hvorfra affaldet afhentes, jf. bilag 1- retningslinjer for afhentning af beholdere i 
Middelfart Kommune. 
 

Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til nærmeste kørevej, jf. bilag 1. 
 

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

https://renovation.middelfart.dk/
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Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej der afhentes fra på en ejendom. Hvis 
ejendommens skel ikke forefindes i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan Middelfart 
Kommune afgøre, hvor afhentningsstedet skal placeres. 
 
Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer 
uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, kan Middelfart Kommune forlange at 
opsamlingsmateriellet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 
 
Afhentningsstedet for beholderne skal være placeret, så afhentning af affaldet, kan foretages 
efter Middelfart Kommunes retningslinjer. Det gælder også, hvis der tilkøbes afhentning på 
standplads, jf. § 9.9. 

 

Mobile beholdere skal være sat ud til tømning, senest kl. 06:00 på tømmedagen. 
 

Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum, skal det aftales med Affald & Genbrug, 
hvor afhentningsstedet er på tømmedagen. I særlige tilfælde og efter aftale med Affald & 
Genbrug, kan affaldsrum være afhentningssted.  

 

Midlertidig anbringelse af affaldsbeholder på fortov eller andet offentligt areal må ikke være 
til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. 
 
Ved boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse, hvor der er klyngeafhentning, 
etableres de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Affald & Genbrug. 

 
Ved midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren 
ansvaret for renholdelse omkring den midlertidige standplads. 

 

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 
Der må kun afleveres ren glasemballage i henteordningen gældende for både 
husholdninger med individuel affaldsløsning og husholdninger med fælles affaldsløsning. 

 

Ved fælles affaldsløsninger, hvor der anvendes beholdere skal affaldet anbringes sorteret i 
beholderne. Der må ikke blandes andet affald end glasemballage sammen i rummet til glas i 
beholderne. 

 

Beholderne må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes. Indholdet må ikke faststampes eller 
på anden måde komprimeres så tømning vanskeliggøres. 

 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis der 
inden tømningen konstateres fejlsortering. 

 

Hvis grundejeren ikke inden et af kommunen varslet tidspunkt fjerner det uønskede affald, vil 
der blive iværksat en specialtømning mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til 
dækning af omkostninger til transport og frasortering af det fejlsorterede affald. 

 

§12.8 Renholdelse af beholdere 

 
Grundejer skal holde opsamlingsmateriellet rent. 

 

Hvis ikke grundejer holder opsamlingsmateriellet rent, kan Middelfart Kommune 
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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. 

§12.9 Afhentning af glasemballageaffald 

 
Standardydelsen for afhentning af glasemballage er, at tømning af beholdere sker hver 8. 
uge. I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger. Ved ændringen af 
tømningsdagen eller ved forskydninger på grund af helligdage annonceres i dagspressen og 
på Affald & Genbrugs hjemmeside. 
 

Ved husholdninger med fælles affaldsløsninger, f.eks. etageboliger, sommerhuse og 
lignende, tømmes beholderne til glasemballage efter behov, dog med udgangspunkt i 
tømning hver 8.uge. 
 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
middelfart.dk/affald. Alle årets tømninger for en ejendom, lægges så vidt muligt på samme 
ugedag. 
 

Middelfart Kommune tilbyder ekstra ydelser, som fremgår af gældende gebyrblad 
 

Ansøgning om afhentning af beholdere på standplads rettes til Middelfart Affald & Genbrug, 
som i hvert enkelt tilfælde skal godkende placeringen. Beholdere skal være frit tilgængelige 
på tømmedagen. Hvis ejendommen er godkendt for afhentning på standplads for 
dagrenovation, jf. § 9.9, er denne godkendelse også gældende for glasemballage. 
 

 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 
visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. 
 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil mobile beholdere og stationært 
opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis blive tømt på tømmedage i den normale 
ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning, skal mobile beholdere og stationært 
opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 
Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
 

Middelfart Kommune kan ændre tømningshyppigheden i bestemte bebyggelser eller 
ejendomme med henvisning til begrænset plads til beholdere eller optimering af ruteplanerne. 

 

§13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 

 
§13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald 

 

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

 

https://renovation.middelfart.dk/Borger/T%C3%B8mningsdage
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Ved metal forstås rent metalemballage f.eks.: 

 konservesdåser 

 øl- og sodavandsdåser 

 mindre gryder 

 rørstumper og andre lignende små metaldele. 
 

Ordningen for metal omfatter ikke: 

 metal med indbygget elektronik 

 skarpe metalgenstande 

 metal der er forurenet af fødevarer 

 kemikalier o. lign. 

 

Genanvendelig metalemballage skal være ren og holdes adskilt fra det øvrige 
husholdningsaffald. 

 

§13.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for metalemballage gælder for alle husholdninger i Middelfart Kommune. 
 

Alle husholdninger i kommunen er forpligtet til at benytte indsamlingsordningen i form af 
henteordningen for metalemballage. 

 
§13.3 Beskrivelse af ordningen 

 
Husholdningerne skal sortere metalemballage fra til genanvendelse. 
 

Indsamlingsordningen for metalemballage er en henteordning. 
 

Til indsamling af metalemballage fra husholdninger, der er omfattet af villaordningen, der 
omfatter enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde, 
m.v. anvendes fortrinsvis to-rumsbeholdere, hvor beholderne er opdelt i to rum med en 
skillevæg (henholdsvis til glas og metal).  
 
Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, 
sommerhusområder m.v. opsamles metalemballage i et-rumsbeholder eller i en to-
rumsbeholder (henholdsvis til glas og metal). I tilfældet af kubeløsninger og nedgravede 
løsninger, kan disse også være rumopdelt.  

 
Husholdninger i ejendomme med fællesløsninger kan anvende henteordningen 
(ruteindsamling), hvis grundejeren er tilmeldt ordningen og opfylder betingelserne herfor. 
 

Til- og afmelding, herunder ændring i beholderstørrelse, foretages ved henvendelse fra 
grundejeren eller dennes repræsentant til Middelfart Affald & Genbrug med mindst 4 ugers 
varsel. 

 

§13.4 Beholdere 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalemballage. 
 

Beholdere kan være både "mobile beholdere" og "stationært opsamlingsmateriel". 
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Ved "mobile beholdere" forstås: 

1. To, tre og fire hjulede beholdere 
2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 

 

Mobile beholdere leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
 

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

Hvor ejendommen har facade mod fortov og hvor forholdene udelukker anbringelse af 
beholdere i bygningen eller bag ved bygningen, kan sække undtagelsesvis anvendes efter 
tilladelse fra Middelfart Kommune 
 

Ved "stationært opsamlingsmateriel" forstås opsamlingsmateriel, der tømmes med en kranbil, 

f.eks.: 

 

1. Delvist nedgravede beholdere 
2. Helt nedgravede beholdere 
3. Kuber 

 
Kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
 
Middelfart Kommune kan ved nyopførelse af boligområder o.lign.pålægge grundejer at 
indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel jf. § 7.4. 
 

Grundejere som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel skal sørge for 
vedligehold og nyindkøb i henhold til kommunens retningslinjer for etablering og drift af 
stationært opsamlingsmateriel. 
 

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

Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært indsamlingsudstyr i udvalgte områder af 

Middelfart Kommune.  
 

I områder, hvor Middelfart Kommune etablerer stationært opsamlingsmateriel til 
metalemballage skal disse benyttes.  

 
Hvis lokale forhold gør det nødvendigt kan kommunalbestyrelsen stille 
yderligere krav til beholdere. 

 
Villaordning 
 

Til indsamling af glas- og metalemballage fra boliger, der er omfattet af villaordningen, der 
omfatter enfamilieboliger m.v. anvendes fortrinsvis to- rumsbeholdere, hvor beholderne er 
opdelt i to rum med en skillevæg. Borgeren må ikke fjerne eller flytte skillevæggen. 
 

Beholderen må kun anvendes til glas- og metalemballage og skal benyttes efter Affald & 
Genbrugs anvisninger bl.a. i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. 

 
I nogle områder af kommunen vil det, på grund af adgangsforholdene, være nødvendigt at 
anvende sække til indsamlingen af både glas- og metalemballage, indtil der er etableret 
fællesløsninger i området. 
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De beholdere, der er godkendte til glas- og metalemballage, fremgår af middelfart.dk/affald. 
 

Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen og mod betaling af et gebyr, ændre 
den tildelte beholder til en anden beholder. 
 

Ny ordning - Fællesordning 
 

Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, sommerhuse m.v. 
opsamles glasemballage og metalemballage hver for sig i hver sin et- rumsbeholder eller 
kube eller i en to-rumsbeholder.  
 

Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen, ændre den tildelte beholder til en 
anden beholderstørrelse. 

 

§13.5 Kapacitet for beholdere 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 

Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. 
 

Der anvendes 2-hjulede beholdere ved husholdninger med individuel affaldsløsning, som 
f.eks. villaer, rækkehuse, landbrugsejendomme, samt ejendomme med beboelser for én til og 
med fire beboelser. 
 

I sommerhusområder og ved større beboelsesejendomme med over fire beboelser 
tilknyttet fælles affaldsløsning kan der udover ovenstående beholder vælges 3- og 4 
hjulede beholdere eller stationært opsamlingsmateriel. 
 

Beholderstørrelsen aftales mellem den enkelte grundejer eller dennes repræsentant og 
Middelfart Affald & Genbrug. 
 

Har ejendommen ikke plads til den tilstrækkelige beholderkapacitet, er husholdningerne på 
ejendommen, forpligtet til at benytte bringeordningen til en af kommunens genbrugspladser 
eller anden fællesløsning for metal, som må benyttes af alle kommunens husholdninger. 

 

§13.6 Anbringelse af beholdere 

 
Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal anbringes/placeres ved det fortov eller 
den vej, hvorfra affaldet afhentes, jf. bilag 1- retningslinjer for afhentning af beholdere i 
Middelfart Kommune. 
 

Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til nærmeste kørevej, jf. bilag 1. 
 

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

Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej der afhentes fra på en ejendom. Hvis 
ejendommens skel ikke forefindes i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan Middelfart 
Kommune afgøre, hvor afhentningsstedet skal placeres. 
 
Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer 

https://renovation.middelfart.dk/Borger/
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uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, kan Middelfart Kommune forlange at 
opsamlingsmateriellet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 
 
Afhentningsstedet for beholderne skal være placeret, så afhentning af affaldet, kan foretages 
efter Middelfart Kommunes retningslinjer. Det gælder også, hvis der tilkøbes afhentning på 
standplads, jf. § 9.9. 
 

Mobile beholdere skal være sat ud til tømning, senest kl. 06:00 på tømmedagen. 
 

Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum, skal det aftales med Affald & Genbrug, 
hvor afhentningsstedet er på tømmedagen. I særlige tilfælde og efter aftale med Affald & 
Genbrug, kan affaldsrum være afhentningssted.  
 

Midlertidig anbringelse af affaldsbeholder på fortov eller andet offentligt areal må ikke være 
til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. 
 
Ved boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse, hvor der er klyngeafhentning, 
etableres de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Affald & Genbrug. 
 
Ved midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren 
ansvaret for renholdelse omkring den midlertidige standplads. 

 

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 
Der må kun afleveres ren metalemballage i henteordningen gældende for både 
husholdninger med individuel affaldsløsning og husholdninger med fælles affaldsløsning. 
 

Ved fælles affaldsløsninger, hvor der anvendes beholdere skal affaldet anbringes sorteret i 
beholderne. Der må ikke blandes andet affald end metalemballage sammen i rummet til 
metal i beholderne. 
 

Beholderne må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes. Indholdet må ikke faststampes eller 
på anden måde komprimeres så tømning vanskeliggøres. 
 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis der 
inden tømningen konstateres fejlsortering. 
 

Hvis grundejeren ikke inden et af kommunen varslet tidspunkt fjerner det uønskede affald, vil 
der blive iværksat en specialtømning mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til 
dækning af omkostninger til transport og frasortering af det fejlsorterede affald. 

 

§13.8 Renholdelse af beholdere 

 
Grundejer skal holde opsamlingsmateriellet rent. 

 

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. 
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§13.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald 

 
Standardydelsen for afhentning af metalemballage er, at tømning af beholdere sker hver 8. 
uge. I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger. Ved ændringen af 
tømningsdagen eller ved forskydninger på grund af helligdage annonceres i dagspressen og 
på Affald & Genbrugs hjemmeside. 
 
Ved husholdninger med fælles affaldsløsninger, f.eks. etageboliger, sommerhuse og 
lignende, tømmes beholderne til metalemballage efter behov, dog med udgangspunkt i 
tømning hver 8.uge. 
 
Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
middelfart.dk/affald. Alle årets tømninger for en ejendom, lægges så vidt muligt på samme 
ugedag. 

 

Middelfart Kommune tilbyder ekstra ydelser, som fremgår af gældende gebyrblad 
 

Ansøgning om afhentning af beholdere på standplads rettes til Middelfart Affald & Genbrug, 
som i hvert enkelt tilfælde skal godkende placeringen. Beholdere skal være frit tilgængelige 
på tømmedagen. Hvis ejendommen er godkendt for afhentning på standplads for 
dagrenovation, jf. § 9.9, er denne godkendelse også gældende for metal emballage. 
 
Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 
visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. 
 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil mobile beholdere og stationært 
opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis blive tømt på tømmedage i den normale 
ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning, skal mobile beholdere og stationært 
opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 
Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
 

Middelfart Kommune kan ændre tømningshyppigheden i bestemte bebyggelser eller 
ejendomme med henvisning til begrænset plads til beholdere eller optimering af ruteplanerne. 
 

 

  

https://renovation.middelfart.dk/Borger/T%C3%B8mningsdage
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§14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 
 
§14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald 

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

 

Ved plastemballage forstås, f.eks: 

 Plastflasker 

 Plastdunke uden faremærker.  

Ordningen omfatter ikke: 

 Plastflasker og -dunke som er forurenet af fødevarer, kemikalier o. lign. 
 

Genanvendelig plastemballage skal være rent og holdes adskilt fra det øvrige 
husholdningsaffald. 

 

§14.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for plastemballage gælder for alle husholdninger  i Middelfart Kommune. 
 

Husholdninger med helårsbeboelse og individuel affaldsløsning er forpligtet til at benytte 
indsamlingsordningen ved at bringe plasten til en af kommunens genbrugspladser 
(bringeordningen for plastemballage). 
 

Husholdninger som ikke bebos hele året, f.eks. sommerhuse og kolonihaver o. lign., er 
forpligtet til at bringe plasten til en af kommunens genbrugspladser. 

 

§14.3 Beskrivelse af ordningen 

Ordningen er en bringeordning. 
 

Alle husholdningerne i kommunen er forpligtet til at bringe plastemballage til en af 
kommunens genbrugspladser. 
 

Ved aflevering skal affaldet sorteres efter gældende modtageregler og placeres i de anviste 
containere. 
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§15 Ordning for genbrugspladsen(-erne) 

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 

 

§15.1 Hvem gælder ordningen for 

 
Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Middelfart 
Kommune. 

 

Virksomheder udenfor Middelfart Kommune kan mod betaling benytte kommunens 
genbrugspladser. 

 

 

§15.2 Adgang til genbrugspladsen(-erne) 

 
Forud for benyttelse af genbrugspladserne 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. 

 

Føreren af køretøjet skal medbringe registreringsattest, som dokumentation for vogntogets 
tilladte totalvægt, som skal fremvises for genbrugspladsens personale på forlangende. 

 

§15.3 Sortering på genbrugspladsen(-erne) 

 
På genbrugspladserne kan husholdningerne eller dennes repræsentant aflevere alle typer 
sorteret husholdningsaffald, som genbrugspladsen kan modtage. 
 

Viceværter fra boligforeninger, bosteder og døgninstitutioner, der afleverer beboernes affald 
skal have et id-kort, som fås ved henvendelse til Middelfart Kommune. 
 

Undtaget herfor er dagrenovation og dagrenovationslignende erhvervsaffald. 
 

Sommerhuse kan aflevere ekstra sække med dagrenovation til genbrugspladsens personale på 
Middelfart Genbrugsplads, Fynsvej 100, 5500 Middelfart - sækken være Middelfart 
Kommunes røde "ekstra sække". 

 

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på 
genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. 
 
Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter 
affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af 
personalet på genbrugspladserne. 
 

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. 
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§16 Ordning for PVC-affald 

 
§16.1 Hvad er PVC-affald 

 
Ved PVC-affald forstås f.eks.: 
 

 Vinyl herunder grammofonplader af vinyl  

 Persienner af plast 

 Svømmebassiner og havebassiner, badedyr og bolde af plast  

 Haveslanger, græsplænekanter, plastbelagt trådhegn  

 Skriveunderlag, dækkeservietter af plast 

 Ventilationsslanger af plast, tætningslister  

 Kunstlæderprodukter, som f.eks. kufferter, tasker og sko  

 Lampeskærme af plast, voksdug, bruseforhæng af plast  

 Regntøj og gummistøvler, rengøringshandsker 

 Måtter med gummibagsider, puslepuder, vugge- og sengeunderlag  

 Dræn-, vand- og kloakrør af plast 

 Tagrender og nedløbsrør i plast 

 Trapezplader, elektrikerrør og ledningskanaler 

 

 

§16.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for PVC -affald er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i 
Middelfart Kommune. 

 
§16.3 Beskrivelse af ordningen 

 
Ordningen er en bringeordning. PVC-affald skal bringes til en af kommunens 
genbrugspladser. 
 

Ved afleveringen skal affaldet sortereres efter gældende modtageregler og placeres i de 
anviste containere. 

 
§17 Ordning for imprægneret træ 

 
§17.1 Hvad er imprægneret træ 

 
Ved imprægneret træ forstås træ, der er behandlet med imprægneringsmidler, der indeholder 
f.eks. krom, kobber, arsen (CCA), tin og kreosot. 

 

§17.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for imprægneret træ er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i 
Middelfart Kommune. 
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§17.3 Beskrivelse af ordningen 

 
Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. 
 

Ordningen er en bringeordning. Imprægneret træ skal bringes til en af kommunens 
genbrugspladser. 
 

Ved afleveringen skal affaldet sorteres efter gældende modtageregler og placeres i de anviste 
containere /båse. 

 

§18 Ordning for farligt affald 

 
§18.1 Hvad er farligt affald 

 
Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i 
affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber 
som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses 
endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om 
farligt affald. 

Ved farligt affald forstås f.eks.:  

 Insekt- og plantegifte 

 Kemikalier (syre, baser, fotovæsker, acetone, terpentin m.m.)  

 Klude forurenet med kemikalier 

 Maling, lak og lim Olie og benzin  

 Rengøringsmidler  

 Spraydåser 

 Termometre og andet kviksølvholdigt affald 

 

Udover det omfatter ordningen problemaffald. Ved problemaffald forstås f.eks. lavenergi- 
/sparerpærer, skarpe genstande som f.eks. skår, knive, barberblade, sakse og lignende. 

Ordningen omfatter ikke: 

 Medicin og kanyler - skal afleveres på apoteket, § 18.10  

 Ammunition og eksplosivt affald - kontakt beredskabet  

 Batterier, jf. §20 

 Elektriske og elektroniske produkter, jf. §19 

 

 

 

§18.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for farligt affald er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i 
Middelfart Kommune. 

 

§18.3 Beskrivelse af ordningen 
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Ordningen er en bringeordning. 
 

Farligt affald skal afleveres på en af kommunens genbrugspladser. Inden aflevering skal 
borgeren eller grundejeren henvende sig til pladspersonalet. 
 

Det skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen. Alternativt skal der påsættes mærkat 
eller lign., der tydeligt angiver indholdet. 

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

 

§18.10 Øvrige ordninger 

 
Medicinrester, brugte kanyler og tom medicinemballage skal afleveres på apoteket. 



Side 36  

§19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske 

produkter (WEEE) 

 
 
§19.1 Hvad er WEEE 

 
WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i 
elektronikaffaldsbekendtgørelsen. 

 
Ved WEEE-affald (elskrot) forstås f.eks.: 
 

 Fjernsyn, videomaskiner, radioer, cd-afspillere, højtalere  

 Pc'ere, telefoner 

 El-tandbørster 

 Hårde hvidevarer, herunder kølemøbler  

 El-værktøj 

 Lysstofrør og sparepærer Elektrisk/elektronisk legetøj  

 Andet elektronisk/elektrisk affald 

 

§19.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for WEEE -affald er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i 
Middelfart Kommune. 

 

 
§19.3 Beskrivelse af ordningen 

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

 

Ordningen er en bringeordning. Elskrot skal bringes til en af kommunens genbrugspladser. 

 

 

§19.10 Øvrige ordninger 

 
Elskrot der ikke er omfattet af indsamlingsordningen (bringeordning), kan ved henvendelse 
anvises til behandlingsanlæg. 

 

Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder 
at modtage affaldet. 
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§20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 

 
§20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer 

 
Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet 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 akumulatorer kan f.eks. være: 

 

 Nikkel- cadmium batterier - NiCd (genopladelige batterier til f.eks. mobiltelefoner, el- værktøj, 

videokameraer og bærbar elektronik) 

 Litiumbatterier - Li (til f.eks. kameraer og småt elektronik) Litium-ion batterier (Li-ion) 

 Nikkel-metalhybrid - NiMH (genopladelige batterier til f.eks. mobiltelefoner, el- værktøj, 

videokameraer og bærbar elektronik) 

 Kviksølvsbatterier 

 Knapcellebatterier (til f.eks. ure, høreapparater, småt legetøj, lommeregner o. lign.)  

 Brunstens- og alkaliske batterier (til f.eks. legetøj, lommelygter, radioer o. lign.) 
 

Batterier skal holdes adskilt fra det øvrige affald. 
 

§20.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for batterier er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i 
Middelfart Kommune. 

 

 

§20.3 Beskrivelse af ordningen 

 
Ordningen for bærbare batterier og akkumulatorer er en indsamlingsordning, som består af to 
dele: 

 

 En bringeordning, hvor batterier og akkumulatorer afleveres på en af Middelfart Kommunes 

genbrugspladser eller i batteribeholderne ved kubestationerne. 

 En henteordning, hvor små batterier kan lægges i en gennemsigtig plastpose på papirspanden på 

afhentningsdagen. Se ordning for papir i § 10 i dette regulativ. 
 

Husholdninger som ikke er med i papirordningen og derved ikke har en papirbeholder skal 
benytte bringe ordningen og aflevere batterierne på en af kommunens genbrugspladser. 

 
§20.4 Beholdere 

 
Almindelige husholdninger kan anvende alm. gennemsigtige frostposer, som ikke overstiger 
følgende mål 25 x 45 cm. Det svarer til en frostpose med rumindhold på 6 liter. 

 

Etageboliger med minicontainere til papir kan anvende en gennemsigtig plastsæk. Hver sæk 
må max veje 15 kg. 
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§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 
Almindelige husholdninger med papirbeholder kan på tømmedagen lægge en eller flere 
gennemsigtige poser med batterier på låget af papirbeholderen. 

 

Etageboliger kan lægge en gennemsigtig plastsæk på låget af minicontaieren til papir på 
tømmedagen. 

 

Alle mindre batterier der anvendes i husholdningen og som fysiske kan være i frostposen 
medtages. 

 

Alle større batterier og akkumulatorer til biler mv. skal afleveres på genbrugspladsen. 
 

Posen med batterier skal ligge løst på låget af beholderen eller minicontaineren, og må ikke 
være fastgjort med snor eller lignende. Fastgjorte poser vil ikke blive medtaget og vil kunne 
medføre at papirbeholderen ikke tømmes. 
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§21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 

 
§21.1 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 f.eks. 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. 

 

§21.2 Hvem gælder ordningen for 
 

Ordning for bygge- og anlægsaffald gælder for alle private husholdninger og sommerhuse i 
Middelfart Kommune. 

 

Affald fra nedrivnings- og renoveringsopgaver skal anmeldes til kommunen 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. 

 

§21.3 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. 

 

Ved nedrivninger eller renoveringsopgaver undersøges, om bygningen, anlægget eller dele 
heraf er fra perioden 1950-1977. Et det tilfældet, skal foretages screening af, om bygningen 
indeholder PCB, jf. § 24. 

 

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 
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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. 
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§22 Ordning for haveaffald 

 
§22.1 Hvad er haveaffald 

 
Ved haveaffald forstås f.eks. grene, blade, afklippet græs, stauder. 

 

§22.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for haveaffald er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i 
Middelfart Kommune. 

 

§22.3 Beskrivelse af ordningen 

 
Ordningen er en bringeordning. Haveaffald skal bringes til en af kommunens 
genbrugspladser medmindre affaldet komposteres på egen grund under hygiejniske forhold. 

 

§22.10 Øvrige ordninger 

 
Rent og tørt haveaffald må afbrændes på egen grund under visse forudsætninger: 

 

 Haveaffald må afbrændes i perioden 1. december - 1. marts - undtaget er byzone og 

sommerhusområder, hvor afbrænding af haveaffald ikke er tilladt. 

 Der må afbrændes rent og tørt haveaffald Sankt Hans aften.  

 Der må afbrændes rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser 
 

Afbrænding af haveaffald må efter Middelfart Kommunes skøn ikke give anledning til 
røggener. Afbrænding må kun foretages fra solopgang til solnedgang. 

 

Afbrænding er kun tilladt, hvis bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelsen 
om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v., er 
overholdt. 

 

Ansøgning om tilladelse til afbrænding af markhegn og lign udenfor perioden 1. dec - 1. 

marts. 
 

Der kan i nogen tilfælde gives tilladelse til afbrænding af have- parkaffald, hvis mængderne 
er så store så de kan sammenlignes med erhvervsmæssig karakter. Ansøgning om afbrænding 
skal indsendes minimum 14 dage før afbrændingen ønskes. 
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Dokumentation for følgende forhold vil indgå i kommunens overvejelser om at give 
tilladelse: 

 

1. At området ligger i landzone 

2. At omfanget færdsel ved afhentning af hugst affald er ødelæggende for området 
3. At hensynet til floraens forskelligartethed og fortsatte tilstedeværelse i området bedst 

tilgodeses ved at bevare lysåbne forhold 
4. At afbrænding kun sker med mange års intervaller 

5. At afbrænding sker på den lokalitet, hvor have/parkaffaldet er frembragt. 
 

Afbrænding af have/parkaffald skal altid overholde gældende bekendtgørelse om 
brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm. kvas, haveaffald og bål m.m. 

 

Afbrænding af andet affald er ikke tilladt. 
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§23 Ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk 

bioaffald 
 
§23.1 Hvad er hjemmekompostering af vegetabilsk bioaffald 

 
Ved vegetabilsk bioaffald 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 bioaffald omfatter ikke dagrenovation, som f.eks. madrester, der indeholder 
animalsk affald, som f.eks. kød, fisk, sovs, ben, fedt o. lign. 

 

§23.2 Hvem gælder ordningen for 

 
Ordningen for hjemmekompostering af vegetabilsk affald er gældende for alle private 
husholdninger og sommerhuse i Middelfart Kommune. 

 

§23.3 Beskrivelse af ordningen 

Vegetabilsk affald kan komposteres på egen grund, i stedet for at benytte den kommunale 
indsamlingsordning for dagrenovation. 

 

I det omfang affaldet ikke komposteres på den matrikel, hvor affaldet er frembragt, er 
husholdningen forpligtet til at benytte den kommunale indsamlingsordning for 
dagrenovation. 

 

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. 

 

§23.4 Beholdere 

 
Kompostering af vegetabilsk bioaffald skal ske i en dertil indrettet 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. 

 

Middelfart Kommune afgør om en beholder er en egnet kompostbeholder. 

 

§23.6 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. 
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§23.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 
Husholdningens hjemmekompostering og midlertidige opbevaring af affald må ikke efter 
Middelfart Kommunes skøn udgøre risiko for forurening eller uhygiejniske forhold på 
ejendommen eller naboejendomme eller udgøre risiko for/medføre tilhold af skadedyr. 

 

Den ved komposteringen dannede kompost skal anvendes på grundejerens /brugerens egen 
grund eller på 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. 

 

§23.10 Øvrige ordninger 

 
Middelfart Kommune tillader ikke anvendelse af køkkenkværne, som findeler affaldet og 
leder det til renseanlægget sammen med spildevandet. 

 

§24 Ordning for PCB-holdigt affald 

 
§24.1 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 
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. 

 

§24.2 Hvem gælder ordningen for 
 

Ordningen for PCB-holdigt affald gælder for alle private husholdninger og sommerhuse i 
Middelfart Kommune 
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§24.3 Beskrivelse af ordningen 

 
Anvisningsordning 

 

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 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. 

 

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 anvisnnger skal følges. 
 

Indsamling og transport 
 

Grundejeren eller dennes repræsentant - skal som affaldsproducent - 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 godt). 

 

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. 
 

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

http://www.middelfart.dk/affald
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Bilag 1: Placering af beholdere ved ejendomme på 

landet 

 



Adgangsforhold 

Telefon 8888 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 afhentning af 

dagrenovation 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. 

 
 
 
 
 

 

Husk at tænde lyset 

i den mørke tid. 

 
 
 

 
Hunde skal holdes inde 

på tømningsdagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
t 

 
 

Vejen hen til affaldsbeholderen skal 

være jævn og have et fast underlag. 

 

 
Vend håndtaget udad. 

 
Afhentningsplads med 

fast underlag som for 

eksempel fliser. 

 
 

 
Frihøjden under 

udhæng og træer 

skal være mindst 

2,20 meter. 

 

Der skal være et frirum 

på ca. 4 x 4 meter. 

 
 
 

Kørearealet skal 

kunne tåle tung trafik/ 

kørsel med lastbil 

 
Vend! 



Adgangsforhold 

Telefon 8888 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 
Du må ikke fylde affaldsbeholderen 

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. 
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http://www.tankegang.dk/


 

Bilag 2: Placering af beholdere ved vej eller fortov i byen 
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Adgangsforhold 

Telefon 8888 4850 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hunde skal holdes 

inde på tømningsdagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Affaldsbeholderne skal stå 

på et fast og jævnt underlag.     

 

 
Vend håndtaget 

udad. 

 
 

 
Der skal være et frirum 

på mindst 4 x 4 meter. 

Husk at 

tænde lyset i 

den mørke tid. 

På tømmedagen skal beholderne 

sættes frem til vejen eller fortovet 

 
 

 
Der skal være mindst 1 meter fri bredde. 



Adgangsforhold 

Telefon 8888 4850 

 

 
 

 

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. 

 
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. 

 
   



 

Bilag 3: Placering af beholdere ved afhentning inde på egen 

grund i byen 
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Adgangsforhold 

Telefon 8888 4850 

 

 

 

 

Sådan skal dine affaldsbeholdere stå, når du har afhentning inde på egen grund i byen 

Din renovationsmedarbejder henter mange affaldsbeholdere på 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 til renovationsbilen uden forhindringer. 

Du kan læse mere på middelfart.dk/affald 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Frihøjden under udhæng 

og træer skal være 

mindst 2,2 meter. 

 
 
 

Vend hånd- 

taget udad. 

 
Hunde skal holdes 

inde på tømningsdagen. 

 
 
 
 

 

Beholderen skal være synlig fra 

renovationsbilens holdeplads. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk at 

 
 
 
 
 
 
 

Ud Til vejen 

   

Affaldsbeholderne skal stå 

på et fast og jævnt underlag. 

Vejen ind til affaldsbeholderne skal 

være så kort som muligt, og højst 20 m. 

 
Vejen skal være jævn og have et fast 

underlag. Desuden må adgangsvejen kun 

have en mindre hældning. 

 
Der skal være mindst 1 meter fri bredde. 

Der skal være et frirum 

på mindst 4 x 4 meter. 

tænde lyset i 

den mørke tid. 

Kan du ikke opfylde kravene, kan du ikke godkendes 

til at få afhentet affald på egen grund. Så skal du stille 

beholderen til dagrenovation/papir ud til vejen senest 

kl. 6.00 på tømningsdagen 

 
 

 
Er der en låge, skal den kunne stå åben. 



Adgangsforhold 

Telefon 8888 4850 

 

 
 

 

du skal være ekstra opmærksom på følgende: 
 

let at køre på 
Vejen hen til affaldsbeholderne 

skal have et plant og stabilt un- 

derlag af f.eks. fliser, asfalt eller 

beton. 

Det duer ikke med grus, græs 

eller brosten. Der må ikke være 

stigninger, trin eller trapper. 

Overfyldt 
Du må ikke fylde affaldsbehol- 

derne mere, end at låget kan 

lukkes tæt. 

Affaldssække må kun fyldes til 

den stiplede linje og må højst 

veje 15 kg. Husk, at du kan købe 

en ekstra sæk til ekstra affald. 

Rengøring af beholder 
Du skal sørge for at holde din 

beholder ren. 

 
 

Bredde og højde 
Vejen ind til affaldsbeholderne 

skal være mindst 1 meter bred 

og have en frihøjde på mindst 

2,2 meter. 

Er der en låge, skal den kunne 

stå åben af sig selv. 

 
 
 

Styr på hunden 
Har du hund, skal den holdes 

væk fra affaldsbeholderne på 

tømningsdagen. 

 
Håndtag udad 
Vend håndtaget ud mod renova- 

tionsmedarbejderen, så han ikke 

skal vride affaldsbeholderen 

rundt, når han henter den. 

 
 
 
 
 

Pak det ind 
Skarpe og spidse genstande, 

vådt eller støvende affald skal 

pakkes forsvarligt ind, før du 

lægger det i beholderen. 

 
Tilkørsforhold 
Husk at beskære træer og buske, 

så de ikke vokser ud over vejen, 

hvor renovationsbilen skal køre. 

Der skal være et frirum på mindst 

4 x 4 meter. 

 
 
 
 

Fri adgang 
Der må ikke stå biler, cykler, 

barnevogne eller andet i vejen 

for renovationsmedarbejderen. 

Vejen ind til affaldsbeholderne 

skal være mindst 1 meter bred 

og have en frihøjde på mindst 

2,2 meter. 

 
 

lYS i MØRKeT 
Sørg for at tænde lys, hvis det 

er mørkt, så renovationsmed- 

arbejderen let kan hente dine 

affaldsbeholdere. 

 
Afhentningsstedet 

Affaldsbeholderne skal stå på 

et fast og jævnt underlag af 

for eksempel fliser. Beholderen 

skal være synlig fra renovations- 

bilens holdeplads. 

 
Om vinteren 
Sørg for at rydde for sne, når 

renovationsmedarbejderen 

kommer. 

Husk at gruse, hvis det er glat. 



 

Information til kommuner om kontaktperson: 
Navn: Maria Friis Jensen 
E-mail: maria.friisjensen@middelfart.dk 
Tlf. nr.: 8888 4830 
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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 affald (affaldsbekendtgørelsen). 
	 
	Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr 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. 
	 
	Der ud over gælder følgende definitioner: 
	 
	1. Husholdning: alle helårsboliger og fritidsboliger, samt beboelse i institutioner og 
	1. Husholdning: alle helårsboliger og fritidsboliger, samt beboelse i institutioner og 
	1. Husholdning: alle helårsboliger og fritidsboliger, samt beboelse i institutioner og 


	ejendomme med blandet bolig og erhverv - f.eks. villa og rækkehuse, lejligheder, kollegier, sommerhuse, kolonihaver, landbrugsejendomme, plejehjem og andre institutioner, hvor beboerne har folkeregisteradresse på ejendommen. 
	2. 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. 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. 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. 

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

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

	5. En lejer er en person, som ved lejekontrakt har rådighed over ejendommen. 
	5. En lejer er en person, som ved lejekontrakt har rådighed over ejendommen. 

	6. Bringeordning: En ordning hvor den enkelte husholdning selv skal aflevere affaldet ved indsamlingsstederne, som beskrevet i dette regulativ. 
	6. Bringeordning: En ordning hvor den enkelte husholdning selv skal aflevere affaldet ved indsamlingsstederne, som beskrevet i dette regulativ. 

	7. Henteordning: En ordning hvor affaldet indsamles ved den enkelte ejendom. 
	7. Henteordning: En ordning hvor affaldet indsamles ved den enkelte ejendom. 

	8. Klyngeafhentning: Beholdere fra flere husstande placeres i klynger på parkeringspladser eller lignende steder på tømmedagen. 
	8. Klyngeafhentning: Beholdere fra flere husstande placeres i klynger på parkeringspladser eller lignende steder på tømmedagen. 

	9. Afhentningssted: Dér hvor beholderen står på tømmedagen, når renovationsmedarbejderen afhenter beholderen til tømning. Er som udgangspunkt på egen grund, men kan i særlige tilfælde være udenfor egen grund. 
	9. Afhentningssted: Dér hvor beholderen står på tømmedagen, når renovationsmedarbejderen afhenter beholderen til tømning. Er som udgangspunkt på egen grund, men kan i særlige tilfælde være udenfor egen grund. 

	10. Standplads: Der hvor beholderen står på egen grund, ved dagligt brug. 
	10. Standplads: Der hvor beholderen står på egen grund, ved dagligt brug. 


	 
	§4 Gebyrer 
	 
	Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.. 
	 
	Kommunalbestyrelsen vedtager efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Middelfart Kommunes hjemmeside. 
	 
	 
	 
	§5 Klage m.v. 
	Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
	 
	Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for Ankestyrelsen. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 
	§6 Overtrædelse og straf 
	 
	Overtrædelse af regulativet straffes efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. med bøde. 
	 
	Efter bekendtgørelsen 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 
	1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 
	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. 
	2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 
	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 følge en konkret anvisning givet af Middelfart Kommune. 
	 
	 
	Middelfart Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der er korrekt afhentningssted og placering af beholdere i skel. 
	 
	Middelfart kommune afgør i tvivlstilfælde hvornår enkeltliggende sommerhuse er en del af et sommerhusområde. 
	 
	§ 7.1 Dispensation 
	 
	Middelfart Kommune kan efter skriftlig ansøgning dispensere fra tilslutningspligten til den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation - § 9.2. 
	 
	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. 
	 
	 
	§ 7.2 Forsøgsordninger 
	 
	Middelfart Kommune kan tillade afvigelser fra dette regulativ, f.eks. til gennemførelse af forsøgsordninger. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. 
	 
	Hvis der i forbindelse med en forsøgsordning opstilles særligt opsamlingsmaterielle, skal grundejeren og evt. lejere benytte dette. 
	 
	Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at visse affaldstyper skal afleveres adskilt fra det øvrige affald som forsøgsordning. 
	 
	§ 7.3 Driften af indsamlingsordninger 
	Middelfart Affald & Genbrug står for driften af indsamlingsordningerne. Alle driftsmæssige henvendelser skal ske til: 
	Middelfart Affald & Genbrug Fynsvej 100 
	5500 Middelfart 
	8888 4850 
	§ 7.4 Fælles opsamling og afhentning for flere borgere og grundejere 
	 
	Middelfart Kommune kan beslutte, at en borger og grundejer skal have fælles beholdere med andre borgere og grundejere. Middelfart Kommune kan også beslutte, hvor opsamlingsmateriellet skal placeres. 
	 
	Borgere og grundejere med fælles beholdere er forpligtet til at benytte den etablerede fællesløsning. 
	 
	Middelfart Kommune kan etablere offentlige tilgængelige fællesløsninger. 
	 
	Det er muligt for borgere, boligforeninger, grundejerforeninger og sommerhuse at ansøge om at etablere fælles affaldsløsninger. Ansøgning sker til Middelfart Kommune. 
	 
	Ved etablering af fælles affaldsløsninger kan Middelfart Kommune stille krav til afstand mellem de berørte husholdninger og opsamlingsmateriellets standplads. 
	 
	Anbringelse af opsamlingsudstyr skal godkendes af Middelfart Affald & Genbrug, for at sikre, at tømning er mulig. 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	§8 Ikrafttrædelse 
	 
	Regulativet træder i kraft den 15.12.2019 
	 
	Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 
	 
	Regulativ for husholdningsaffald (var gældende fra 15-09-2018). 
	 
	 
	 
	Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 02-12-2019. 
	 
	 
	 
	 
	Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen     Kommunaldirektør Willy Feddersen 
	 
	 
	 
	  
	§9 Ordning for dagrenovation 
	 
	§9.1 Hvad er dagrenovation 
	 
	Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. 
	 
	Ved dagrenovation forstås f.eks.: 
	 
	 Diverse køkkenaffald  
	 Diverse køkkenaffald  
	 Diverse køkkenaffald  

	 Madaffald 
	 Madaffald 

	 Hygiejneaffald, f.eks. bleer, bind m.v. 
	 Hygiejneaffald, f.eks. bleer, bind m.v. 

	 Mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger  
	 Mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger  

	 Emballager, der er forurenede med madaffald og restaffald 
	 Emballager, der er forurenede med madaffald og restaffald 

	 Kartoner til mælk, juice og lignende  
	 Kartoner til mælk, juice og lignende  

	 Snavset papir, pap og plast m.v. 
	 Snavset papir, pap og plast m.v. 


	 
	Forvaltningen afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til dagrenovation. 
	 
	Ordningen omfatter ikke: 
	 
	 Genanvendeligt affald f.eks. papir, pap, glas, plast, metal, møbler og haveaffald 
	 Genanvendeligt affald f.eks. papir, pap, glas, plast, metal, møbler og haveaffald 
	 Genanvendeligt affald f.eks. papir, pap, glas, plast, metal, møbler og haveaffald 

	 Farligt affald og problemaffald, der kræver særlig behandling, f.eks. olieaffald, kemikalier, spraydåser, batterier, elektrisk og elektronisk affald, lavenergipærer, lysstofrør og PVC 
	 Farligt affald og problemaffald, der kræver særlig behandling, f.eks. olieaffald, kemikalier, spraydåser, batterier, elektrisk og elektronisk affald, lavenergipærer, lysstofrør og PVC 

	 Byggeaffald 
	 Byggeaffald 


	 
	 
	§9.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for dagrenovation er gældende for alle private borgere og private grundejere i Middelfart Kommune, hvorfra der forekommer dagrenovation. 
	 
	Beboede ejendomme skal være tilsluttet den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. Tilslutningspligten påhviler grundejeren eller dennes repræsentant. 
	 
	Middelfart Kommune kan efter forudgående ansøgning fritage ubeboede helårsboliger fra dagrenovationsordningen. Middelfart Kommune afgør hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde. 
	 
	Middelfart Kommune kan fastsætte et administrationsgebyr for behandling af ansøgning og fritagelse af helårsboligen. 
	 
	Hvis en ubeboet ejendom fritages fra dagrenovationsordningen, påhviler det grundejeren at tilmelde ejendommen til dagrenovationsordningen når helårsboligen igen er beboet. 
	 
	Middelfart Kommune kan uden varsel tilmelde en fritaget ejendom til dagrenovationsordningen, hvis ejendommen er beboet. Middelfart Kommune afgør hvornår en helårsbolig er beboet eller ubeboet. 
	 
	 
	Frasorteringspligt 
	 
	Borgere og grundejere i Middelfart Kommune er - jf. affaldsbekendtgørelsen - forpligtede til at benytte ordningen for dagrenovation. 
	 
	Der må ikke lægges andet affald end dagrenovation i de opstillede beholdere, og der må ikke efterlades affald omkring beholderne. 
	 
	§9.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Ordningen for dagrenovation er en indsamlingsordning i form af en henteordning. 
	 
	Til periodevis forekommende ekstra affald kan grundejeren eller dennes repræsentant rekvirere en ekstra tømning eller ekstra-sække hos Middelfart Affald & Genbrug mod særskilt betaling. Ved brug af ekstra-sække må kun anvendes Middelfart Kommunes sække beregnet hertil. 
	 
	Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, hvis komposteringen ikke giver anledning til gener eller uhygiejniske forhold (skadedyr, lugt, mv,), jf. § 23 Ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk bioaffald. 
	Gammel ordning og ny ordning 
	 
	Der indføres en ny ordning for indsamling af dagrenovation. Den nye ordning indføres etapevist i kommunen, således at ikke alle områder fra begyndelsen får adgang til ordningen. 
	 
	Den nye ordning indebærer, at borgere og grundejere skal frasortere madaffald fra den øvrige dagrenovation, og at det frasorterede madaffald indsamles særskilt, således at dagrenovationen efter ordningens indførelse skal indsamles i to fraktioner – restaffald og madaffald. 
	Madaffald består blandt andet af: 
	 
	 tilberedt mad 
	 tilberedt mad 
	 tilberedt mad 

	 rester af grøntsager 
	 rester af grøntsager 

	 afskårne blomster 
	 afskårne blomster 

	 rester af kød samt knogler og ben (også fra fisk og fjerkræ) 
	 rester af kød samt knogler og ben (også fra fisk og fjerkræ) 

	 kaffegrums 
	 kaffegrums 

	 kaffefiltre 
	 kaffefiltre 

	 teposer og tefiltre af papirmaterialer 
	 teposer og tefiltre af papirmaterialer 

	 våd køkkenrulle 
	 våd køkkenrulle 


	 
	Nedenfor er henholdsvis den gamle ordning og den nye ordning beskrevet. Hvor det i underpunkterne ikke udtrykkeligt er anført, at bestemmelserne gælder for henholdsvis den gamle ordning eller den nye ordning, gælder bestemmelserne for både den gamle og den nye ordning. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Gammel ordning 
	 
	Den eksisterende ordning for indsamling af dagrenovation – kaldet Gammel ordning - består i, at borgere og grundejere anbringer dagrenovationsaffaldet i beholdere eller sække. Der sker ikke nogen frasortering af madaffald. Den gamle ordning omfatter alle boliger m.v. i Middelfart Kommune, der er beliggende i områder, der ikke er overgået til ny ordning. 
	Ny ordning 
	 
	Den nye ordning består i, at dagrenovationen skal sorteres i restaffald og madaffald. Både restaffald og madaffald skal emballeres forsvarligt i poser. 
	Kommunalbestyrelsen udleverer grønne poser til opsamling af madaffaldet. De udleverede grønne poser må alene bruges til opsamling af madaffald fra Middelfart Kommune. 
	Poserne til restaffald og madaffald skal lukkes, inden de lægges i beholdere til henholdsvis restaffald og madaffald. 
	Når den nye ordning er etableret i et område, er alle boliger m.v. i området omfattet af ordningen.  
	 
	§9.4 Beholdere 
	 
	Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. 
	 
	Beholdere kan være både "mobile beholdere" og "stationært opsamlingsmateriel”  Ved "mobile beholdere" forstås: 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 

	2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 
	2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 


	 
	Mobile beholdere leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
	 
	Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. 
	Hvor ejendommen har facade mod fortov, og hvor forholdene udelukker anbringelse af beholdere i bygningen eller bag ved bygningen, kan sække undtagelsesvis anvendes efter tilladelse fra Middelfart Kommune. 
	 
	Ved "stationært opsamlingsmateriel" forstås opsamlingsmateriel, der tømmes med en kranbil, f.eks.: 
	 
	1. Delvist nedgravede beholdere 
	1. Delvist nedgravede beholdere 
	1. Delvist nedgravede beholdere 

	2. Helt nedgravede beholdere 
	2. Helt nedgravede beholdere 

	3. Kuber 
	3. Kuber 


	 
	Kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
	 
	Middelfart Kommune kan ved nyopførelse af boligområder o.lign. pålægge grundejer at indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel jf. § 7.4. 
	 
	Grundejere som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel skal sørge for vedligehold og nyindkøb i henhold til kommunens retningslinjer for etablering og drift af stationært opsamlingsmateriel. 
	Hvis en grundejer på eget initiativ ønsker at etablere helt eller delvist nedgravede beholdere, skal udformning og placering ske efter anvisning fra Middelfart Affald & Genbrug, så det sikres at tømning er mulig. 
	 
	Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært opsamlingsmateriel i udvalgte områder af Middelfart Kommune. 
	 
	I områder, hvor Middelfart Kommune etablerer stationært opsamlingsmateriel til dagrenovation skal disse benyttes. 
	 
	Hvis lokale forhold gør det nødvendigt kan kommunalbestyrelsen stille yderligere krav til beholdere. 
	 
	Gammel ordning 
	 
	Ved den gamle ordning benyttes beholdere, der er godkendt af Middelfart Kommune. De beholdere, herunder sækkestativer, der er godkendte til dagrenovation, fremgår af middelfart.dk/affald. 
	 
	Ny ordning - Villaordning 
	 
	Til indsamling af restaffald og madaffald fra boliger, der er omfattet af villaordningen, der omfatter enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde jf. kommuneplanen m.v. anvendes fortrinsvis rumopdelte beholdere, hvor beholderne er opdelt i to rum med en skillevæg. Borgeren må ikke fjerne eller flytte skillevæggen. 
	 
	Beholderen må kun anvendes til dagrenovation og skal benyttes efter Affald & Genbrugs anvisninger bl.a. i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. 
	 
	Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. 
	 
	I nogle områder af kommunen vil det, på grund af adgangsforholdene, være nødvendigt at anvende sække til indsamlingen af både restaffald og madaffald, indtil der er etableret fællesløsninger i området. 
	 
	De beholdere, der er godkendte til dagrenovation, fremgår af 
	De beholdere, der er godkendte til dagrenovation, fremgår af 
	www.middelfart.dk.
	www.middelfart.dk.

	 

	 
	Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen og mod betaling af et gebyr, ændre den tildelte beholder til en anden beholder. 
	 
	Ny ordning - Fællesordning 
	 
	Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, sommerhusområder jf. kommuneplanen m.v. opsamles restaffald og madaffald hver for sig i hver sin beholder eller kube eller i en rumopdelt beholder.  
	 
	Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen, ændre den tildelte beholder til en anden beholderstørrelse. 
	 
	 
	 
	 
	§9.5 Kapacitet for beholdere 
	 
	Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
	 
	Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. 
	 
	Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Middelfart Kommune - efter forudgående skriftligt varsel - tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelsen eller ændre tømningsfrekvens, så overfyldning undgås. 
	 
	Ved overfyldning kan Middelfart Kommune efter skriftlig varsel, iværksætte en ekstra tømning på grundejers regning - mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til dækning af omkostninger til transport. 
	 
	Hvis der gentagne gange konstateres manglende eller uhensigtsmæssig fremsætning af beholdere, kan Middelfart Kommune - efter forudgående varsel til grundejer - rekvirere afhentning på grunden. 
	Udgiften opkræves ved grundejeren af Middelfart Kommune. 
	 
	Ved fælles affaldsløsninger kan Middelfart Kommune fastsætte et minimumsvolumen. Ved fælles affaldsløsninger kan det opstillede volumen på dagrenovation kun reduceres efter tilladelse fra Middelfart Kommune. 
	 
	Middelfart Kommune skal godkende opsamlingsmateriel til skaktrum. 
	 
	Gammel ordning 
	 
	Ved den gamle ordning kan benyttes følgende beholdere: Beholdere fra 140 liter til 660 liter. 
	 
	Ny ordning - Villaordning 
	 
	Til indsamling af restaffaldet og madaffaldet fra enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde jf. kommuneplanen m.v. benyttes fortrinsvis to- rumsbeholdere i størrelsen fra 240 liter til 370 liter. 
	 
	Ny ordning – Fællesordning 
	 
	Til indsamling af restaffaldet fra etageboliger, sommerhusområder jf. kommuneplanen m.v. anvendes et-rumsbeholdere i størrelser fra 240 liter til 660 liter til restaffald og et-rumsbeholdere på 240 liter til madaffaldet, eller 3-5 m3 kuber eller nedgravede beholdere. 
	 
	§9.6 Anbringelse af beholdere 
	 Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal anbringes/placeres ved det fortov eller den vej, hvorfra affaldet afhentes, jf. bilag 1- retningslinjer for afhentning af beholdere i Middelfart Kommune. 
	 
	Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til nærmeste kørevej, jf. bilag 1. 
	 
	Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej der afhentes fra på en ejendom. Hvis ejendommens skel ikke forefindes i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan Middelfart Kommune afgøre, hvor afhentningsstedet skal placeres. 
	Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, kan Middelfart Kommune forlange, at opsamlingsmateriellet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 
	 
	Afhentningsstedet for beholderne skal være placeret, så afhentning af affaldet, kan foretages efter Middelfart Kommunes retningslinjer. Det gælder også, hvis der tilkøbes afhentning på standplads, jf. § 9.9. 
	 
	Mobile beholdere skal være sat ud til tømning, senest kl. 06:00 på tømmedagen. 
	 
	Ved etagebyggeri og lign. er grundejeren eller dennes repræsentant ansvarlig for, at der er fri og uhindret adgang til beholderen på tømmedagen. 
	 
	Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum, skal det aftales med Affald & Genbrug, hvor de stilles på tømmedagen. 
	I særlige tilfælde og efter aftale med Affald & Genbrug, kan affaldsrum være afhentningssted. 
	 
	Midlertidig anbringelse af affaldsbeholder på fortov eller andet offentligt areal må ikke være til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. 
	 
	Ved boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse, hvor der er klyngeafhentning, etableres de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Affald & Genbrug. 
	 
	Ved midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer har ejeren, af grunden som beholderen tilhører, ansvaret for renholdelse omkring den midlertidige standplads. 
	 
	§9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
	 
	Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. 
	 
	Affald skal emballeres i poser. Poserne skal være lukkede og tætte, inden de lægges i beholderen. 
	Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. 
	Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk. 
	Særlig skarpe genstande som knive og glasskår må ikke kommes i opsamlingsmateriellet, men skal bringes til genbrugspladsen. 
	 
	Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkeligt indpakket, så det ikke kan fryse fast i beholderen og således forhindre tømning. 
	 
	Sække med dagrenovation må maksimalt veje 15 kg og ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. 
	 
	Affaldet må ikke komprimeres. 
	 
	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. 
	 
	Hvis grundejeren ikke inden et af kommunens varslet tidspunkt bortskaffer det uønskede 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. 
	 
	§9.8 Renholdelse af beholdere 
	 
	Grundejer skal holde opsamlingsmateriellet rent. 
	 
	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. 
	§9.9 Afhentning af dagrenovation 
	 
	Standardydelsen for afhentning af dagrenovation er, at tømning af beholdere sker hver 14. dag. I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger. Ved ændringen af tømningsdagen eller ved forskydninger på grund af helligdage annonceres i dagspressen og på Affald & Genbrugs hjemmeside. 
	 
	Ved husholdninger med fælles affaldsløsninger, f.eks. etageboliger, sommerhusområder og lignende, tømmes beholderne med dagrenovation efter behov, dog med udgangspunkt i tømning hver 14. dag. 
	 
	Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
	Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
	middelfart.dk
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	/affald. Alle årets tømninger for en ejendom, lægges så vidt muligt på samme ugedag. 

	 
	Middelfart Kommune tilbyder ekstra ydelser, som fremgår af gældende gebyrblad. 
	 
	Ansøgning om afhentning af beholdere på standplads rettes til Middelfart Affald & Genbrug, som i hvert enkelt tilfælde skal godkende placeringen. Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. 
	 
	Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. 
	 
	Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning, skal mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
	 
	Middelfart Kommune kan ændre tømningshyppigheden i bestemte bebyggelser eller ejendomme med henvisning til begrænset plads til beholdere eller optimering af ruteplanerne. 
	 
	 
	Kolonihaver 
	 
	Som udgangspunkt tager brugerne af kolonihaverne deres affald med hjem i egen beholder hvis der ikke er en fællesløsning i kolonihaven. 
	Ved ønske om fællesløsning kan haveforeningen tilmeldes fællesordning. 
	 
	§9.10 Tilmelding/afmelding 
	 
	Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 
	Til- og afmelding af indsamlingsordningen for dagrenovation, foretages ved henvendelse fra grundejeren eller dennes repræsentant, til Middelfart Affald & Genbrug, med mindst 4 ugers varsel. 
	 
	Middelfart Affald & Genbrug bringer de mobile beholdere eller kuber ud til ejendomme ved tilmelding, og henter dem ved berettiget afmelding. 
	 
	Tilmelding til ekstraydelserne sommertømning og standpladsafhentning på egen grund, er bindende for det pågældende kalenderår. Efter tilmelding udføres ydelserne, og der opkræves gebyr herfor, indtil afmelding er foretaget. 
	 
	For sommertømning gælder, at tilmelding skal ske inden den 1. april, og afmelding skal ske med mindst 4 ugers varsel. 
	 
	For afhentning på standplads gælder, at afmelding skal ske inden den 1. november. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	§10 Ordning for papiraffald 
	 
	§10.1 Hvad er papiraffald 
	 
	Ved papir forstås f.eks: 
	 aviser, ugeblade, magasiner, tidsskrifter, reklamer og tryksager 
	 aviser, ugeblade, magasiner, tidsskrifter, reklamer og tryksager 
	 aviser, ugeblade, magasiner, tidsskrifter, reklamer og tryksager 

	 skrive- og tegnepapir 
	 skrive- og tegnepapir 

	 breve 
	 breve 

	 fotokopier. 
	 fotokopier. 


	 
	Småt papir og småt karton og pap (sammenklappet eller klippet i små stykker, så det ikke kiler sig fast i beholderen) skal udsorteres sammen med papiret i papirbeholderen. 
	Ordningen for papir omfatter ikke: 
	 
	 Plastbelagt papir som f.eks. drikkevarekartoner og gavepapir  
	 Plastbelagt papir som f.eks. drikkevarekartoner og gavepapir  
	 Plastbelagt papir som f.eks. drikkevarekartoner og gavepapir  

	 Papir forurenet med madvarer og lignende 
	 Papir forurenet med madvarer og lignende 

	 Karbonpapir/pergamentpapir/brunt papir  
	 Karbonpapir/pergamentpapir/brunt papir  

	 Papir med flamingo og folie 
	 Papir med flamingo og folie 


	 
	Genanvendeligt papir og pap skal være rent og holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. 
	 
	§10.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for papiraffald gælder for alle husholdninger i Middelfart Kommune. 
	 
	Alle husholdninger i kommunen er forpligtet til at benytte indsamlingsordningen i form af henteordning for papir og pap. 
	 
	§10.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Husholdningerne skal sortere papir og pap fra til genanvendelse. 
	 
	Indsamlingsordningen for papir og pap er en henteordning. Papir, karton og småt pap skal udsorteres i beholderen til papir/pap. 
	 
	Småt pap udgøres af f.eks. papemballager fra morgenmadsprodukter og paprør fra køkkenruller m.v., samt stort pap, der er neddelt, så det ikke påvirker tømning af beholderen.  
	 
	Middelfart Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for papaffald 
	 
	Til indsamling af papir og pap fra husholdninger, der er omfattet af villaordningen, der omfatter enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde, m.v. anvendes fortrinsvis et-rumsbeholdere.   
	Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, sommerhusområder m.v. opsamles papir og pap i et-rumsbeholder, kuber eller nedgravede løsninger.  
	 
	Husholdninger i ejendomme med fællesløsninger kan anvende henteordningen 
	(ruteindsamling), hvis grundejeren er tilmeldt ordningen og opfylder betingelserne herfor. 
	 
	Til- og afmelding, herunder ændring i beholderstørrelse, foretages ved henvendelse fra grundejeren eller dennes repræsentant til Middelfart Affald & Genbrug med mindst 4 ugers varsel. 
	 
	§10.4 Beholdere 
	 
	Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papir/pap.  
	Beholdere kan både være "mobile beholdere" og "stationært opsamlingsmateriel".  Ved "mobile beholdere" forstås: 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 

	2. Bundter (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 
	2. Bundter (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 


	 
	Mobile beholdere leveres af og tilhører Middelfart Kommune.  Beholderne må kun anvendes til papir, karton og småt pap. 
	 
	Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. 
	 
	Hvor ejendommen har facade mod fortov, og hvor forholdene udelukker anbringelse af beholdere i bygningen eller bag ved bygningen, kan sække undtagelsesvis anvendes efter tilladelse fra Middelfart Kommune. 
	 
	Ved "stationært opsamlingsmateriel" forstås opsamlingsmateriel, der tømmes med en kranbil, f.eks.: 
	 
	1. Delvist nedgravede beholdere 
	1. Delvist nedgravede beholdere 
	1. Delvist nedgravede beholdere 

	2. Helt nedgravede beholdere 
	2. Helt nedgravede beholdere 

	3. Kuber 
	3. Kuber 


	 
	Kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
	 
	Middelfart Kommune kan ved nyopførelse af boligområder o. lign. pålægge grundejer at indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel jf. §7.4. 
	 
	Grundejere, som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel, skal sørge for vedligeholdelse og nyindkøb i henhold til kommunens retningslinjer for etablering og drift af stationært opsamlingsmateriel.  
	 
	Hvis en grundejer på eget initiativ ønsker at etablere helt, eller delvist nedgravede beholdere, skal udformning og placering ske efter anvisning fra Middelfart Affald & Genbrug, så det sikres at tømning er mulig. 
	 
	Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært opsamlingsmateriel i udvalgte områder af Middelfart Kommune. 
	 
	I områder hvor Middelfart Kommune etablerer stationært opsamlingsmateriel til papir/pap, skal disse benyttes. 
	 
	Hvis lokale forhold gør det nødvendigt kan kommunalbestyrelsen stille yderligere krav til beholdere. 
	 
	§10.5 Kapacitet for beholdere 
	 
	Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
	 
	Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. 
	 
	Der anvendes 2-hjulede beholdere ved husholdninger med individuel affaldsløsning, som f.eks. villaer, rækkehuse, landbrugsejendomme, samt ejendomme med beboelser for én til og med fire beboelser. 
	 
	I sommerhusområder og ved større beboelsesejendomme med over fire beboelser tilknyttet fælles affaldsløsning kan der udover ovenstående beholder vælges 3- og 4 hjulede beholdere eller stationært opsamlingsmateriel. 
	 
	Beholderstørrelsen aftales mellem den enkelte grundejer eller dennes repræsentant og Middelfart Affald & Genbrug. 
	 
	Har ejendommen ikke plads til den tilstrækkelige beholderkapacitet, er husholdningerne på ejendommen, forpligtet til at benytte bringeordningen til en af kommunens genbrugspladser eller anden fællesløsning for papir, som må benyttes af alle kommunens husholdninger. 
	 
	§10.6 Anbringelse af beholdere 
	 
	Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal anbringes/placeres ved det fortov eller den vej, hvorfra affaldet afhentes, jf. bilag 1- retningslinjer for afhentning af beholdere i Middelfart Kommune. 
	 
	Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til nærmeste kørevej, jf. bilag 1. 
	 
	Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej der afhentes fra på en ejendom. Hvis ejendommens skel ikke forefindes i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan Middelfart Kommune afgøre, hvor afhentningsstedet skal placeres. 
	 
	Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, kan Middelfart Kommune forlange at opsamlingsmateriellet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 
	 
	Afhentningsstedet for beholderne skal være placeret, så afhentning af affaldet, kan foretages efter Middelfart Kommunes retningslinjer. Det gælder også, hvis der tilkøbes afhentning på standplads, jf. § 9.9. 
	 
	Mobile beholdere skal være sat ud til tømning, senest kl. 06:00 på tømmedagen. 
	 
	Ved etagebyggeri og lign. er grundejeren eller dennes repræsentant ansvarlig for, at der er fri og uhindret adgang til beholderen på tømmedagen. 
	 
	Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum, skal det aftales med Affald & Genbrug, hvor afhentningsstedet er på tømmedagen. I særlige tilfælde og efter aftale med Affald & Genbrug, kan affaldsrum være afhentningssted. Afhentes beholderne ikke i affaldsrummet, skal grundejeren eller dennes repræsentant sørge for, at de mobile beholdere sættes frem på afhentningsstedet på tømmedagen. 
	 
	Midlertidig anbringelse af affaldsbeholder på fortov eller andet offentligt areal må ikke være til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. 
	Ved boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse, hvor der er klyngeafhentning, etableres de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Affald & Genbrug. 
	 
	Ved midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren 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. 
	 
	Det er ikke tilladt at anbringe bundtet eller emballeret papir og pap i beholderen.  Pap henstillet ved siden af beholderen tages ikke med. 
	Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme beholderen, hvis der inden tømning bliver konstateret fejlsortering som f.eks. beskidt og uhygiejnisk papir og pap eller dagrenovation. 
	 
	Hvis grundejeren ikke inden et af kommunens varslet tidspunkt bortskaffer det uønskede 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. 
	 
	§10.8 Renholdelse af beholdere 
	 
	Grundejer skal holde opsamlingsmateriellet rent. 
	 
	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 papiraffald 
	 
	Standardydelsen for afhentning af papiraffald er, at tømning af beholdere sker hver 4. uge. I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger. Ved ændringen af tømningsdagen eller ved forskydninger på grund af helligdage annonceres i dagspressen og på Affald & Genbrugs hjemmeside. 
	 
	Ved husholdninger med fælles affaldsløsninger, f.eks. etageboliger, sommerhuse og lignende, tømmes beholderne papiraffald efter behov, dog med udgangspunkt i tømning hver 4.uge. 
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	. Alle årets tømninger for en ejendom lægges så vidt muligt på samme ugedag. 

	 
	Middelfart Kommune tilbyder ekstra ydelser, som fremgår af gældende gebyrblad 
	 
	Ansøgning om afhentning af beholdere på standplads rettes til Middelfart Affald & Genbrug, som i hvert enkelt tilfælde skal godkende placeringen. Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Hvis ejendommen er godkendt for afhentning på standplads for dagrenovation, jf. § 9.9, er denne godkendelse også gældende for papir og pap. 
	 
	Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. 
	 
	Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning, skal mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
	 
	Middelfart Kommune kan ændre tømningshyppigheden i bestemte bebyggelser eller ejendomme med henvisning til begrænset plads til beholdere eller optimering af ruteplanerne. 
	 
	 
	  
	§11 Ordning for papaffald 
	 
	§11.1 Hvad er papaffald 
	 
	Ved pap forstås f.eks: 
	 Karton 
	 Karton 
	 Karton 

	 Små sammenklappede/klippede papkasser og andet emballagepap fra dagligvarer og, møbler og lignende. 
	 Små sammenklappede/klippede papkasser og andet emballagepap fra dagligvarer og, møbler og lignende. 


	 
	Ordningen for pap omfatter ikke: 
	 
	 Pizzabakker og andet pap forurenet med fødevarer og lignende - f.eks. mælkekartoner. 
	 Pizzabakker og andet pap forurenet med fødevarer og lignende - f.eks. mælkekartoner. 
	 Pizzabakker og andet pap forurenet med fødevarer og lignende - f.eks. mælkekartoner. 

	 Pap med folie og flamingo 
	 Pap med folie og flamingo 


	 
	Genanvendeligt pap skal være rent og holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. 
	 
	§11.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for papaffald gælder for alle husholdninger i Middelfart Kommune. 
	 
	Alle husholdninger i kommunen er forpligtet til at benytte indsamlingsordningen i form af henteordningen for papir og pap. 
	 
	§11.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Husholdningerne skal sortere papaffald fra til genanvendelse. 
	 
	Indsamlingsordningen for papir og pap en henteordning. Småt pap, karton og papir skal udsorteres i beholderen til papir/pap. 
	 
	Småt pap udgøres af f.eks. papemballager fra morgenmadsprodukter og pap rør fra køkkenruller m.v., samt stort pap, der er neddelt, så det ikke påvirker tømning af beholderen.  
	 
	Stort pap er bølgepap og papkasser, der ikke kan være i beholderen til pap og papir uden at påvirke en tømning negativt.  
	 
	Stort pap skal afleveres på en af kommunens genbrugspladser. 
	 
	Middelfart Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for papaffald 
	 
	Til indsamling af papir og pap fra husholdninger, der er omfattet af villaordningen, der omfatter enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde, m.v. anvendes fortrinsvis et-rumsbeholdere.   
	Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, sommerhusområder m.v. opsamles papir og pap i et-rumsbeholder, kuber eller nedgravede løsninger.  
	 
	Husholdninger i ejendomme med fællesløsninger kan anvende henteordningen (ruteindsamling), hvis grundejeren er tilmeldt ordningen og opfylder betingelserne herfor. 
	 
	Til- og afmelding, herunder ændring i beholderstørrelse, foretages ved henvendelse fra grundejeren eller dennes repræsentant til Middelfart Affald & Genbrug med mindst 4 ugers varsel. 
	§11.4 Beholdere 
	 
	jvnf. § 10.4 
	 
	§11.5 Kapacitet for beholdere 
	 
	jvnf. § 10.5 
	 
	§11.6 Anbringelse af beholdere 
	 
	jvnf. § 10.6 
	 
	§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
	 
	Jvnf. § 10.7 
	 
	§11.8 Renholdelse af beholdere 
	 
	Grundejer skal holde opsamlingsmateriellet rent. 
	 
	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 opsamlingsmateriellet for grundejers regning 
	 
	Middelfart Kommune forestår rengøring og vedligehold af offentligt tilgængeligt opsamlingsmateriel. 
	 
	 
	§11.9 Afhentning af papaffald 
	 
	Jvnf. § 10.9 
	 
	 
	  
	§12 Ordning for glasemballageaffald 
	 
	§12.1 Hvad er glasemballageaffald 
	 
	Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. 
	 
	Ved glasemballage forstås f.eks.: 
	 rene flasker 
	 rene flasker 
	 rene flasker 

	 rent konservesglas 
	 rent konservesglas 


	 
	Ordningen for glas/og flasker omfatter ikke: 
	 Drikkeglas 
	 Drikkeglas 
	 Drikkeglas 

	 Vinduesglas 
	 Vinduesglas 

	 Porcelæn 
	 Porcelæn 

	 Glas/flasker som er forurenet af fødevarer 
	 Glas/flasker som er forurenet af fødevarer 

	 Kemikalier og lignende. 
	 Kemikalier og lignende. 


	 
	Genanvendelig glasemballage skal være ren og holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. 
	 
	§12.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for glasemballage gælder for alle husholdninger i Middelfart Kommune. 
	 
	Alle husholdninger i kommunen er forpligtet til at benytte indsamlingsordningen i form af henteordningen for glasemballage. 
	 
	§12.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Husholdningerne skal sortere glasemballage fra til genanvendelse. 
	 
	Indsamlingsordningen for glasemballage er en henteordning. 
	 
	Til indsamling af glasemballage fra husholdninger, der er omfattet af villaordningen, der omfatter enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde, m.v. anvendes fortrinsvis to-rumsbeholdere, hvor beholderne er opdelt i to rum med en skillevæg (henholdsvis til glas og metal).   
	Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, sommerhusområder m.v. opsamles glasemballage i et-rumsbeholder eller i en to-rumsbeholder (henholdsvis til glas og metal). I tilfældet af kubeløsninger og nedgravede løsninger, kan disse også være rumopdelt.  
	 
	Husholdninger i ejendomme med fællesløsninger kan anvende henteordningen (ruteindsamling), hvis grundejeren er tilmeldt ordningen og opfylder betingelserne herfor. 
	 
	Til- og afmelding, herunder ændring i beholderstørrelse, foretages ved henvendelse fra grundejeren eller dennes repræsentant til Middelfart Affald & Genbrug med mindst 4 ugers varsel. 
	§12.4 Beholdere 
	 
	Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasemballage. 
	 
	Beholdere kan være både "mobile beholdere" og "stationært opsamlingsmateriel". 
	 
	Ved "mobile beholdere" forstås: 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 

	2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 
	2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 


	 
	Mobile beholdere leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
	 
	Beholdere som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. 
	 
	Hvor ejendommen har facade mod fortov og hvor forholdene udelukker anbringelse af beholdere i bygningen eller bag ved bygningen, kan sække undtagelsesvis anvendes efter tilladelse fra Middelfart Kommune 
	 
	Ved "stationært opsamlingsmateriel" forstås opsamlingsmateriel, der tømmes med en kranbil, f.eks.: 
	 
	1. Delvist nedgravede beholdere 
	1. Delvist nedgravede beholdere 
	1. Delvist nedgravede beholdere 

	2. Helt nedgravede beholdere 
	2. Helt nedgravede beholdere 

	3. Kuber 
	3. Kuber 


	 
	Kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
	 
	Middelfart Kommune kan ved nyopførelse af boligområder o. lign. pålægge grundejer at indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel jf. § 7.4. 
	 
	Grundejere som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel skal sørge for vedligehold og nyindkøb i henhold til kommunens retningslinjer for etablering og drift af stationært opsamlingsmateriel. 
	 
	Hvis en grundejer på eget initiativ ønsker at etablere helt eller delvist nedgravede beholdere, skal udformning og placering ske efter anvisning fra Middelfart Affald og Genbrug, så det sikres at tømning er mulig. 
	 
	Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært indsamlingsudstyr i udvalgte områder af Middelfart Kommune.  
	 
	I områder, hvor Middelfart Kommune etablerer stationært opsamlingsmateriel til glasemballage skal disse benyttes.  
	 
	Hvis lokale forhold gør det nødvendigt kan kommunalbestyrelsen stille yderligere krav til beholdere. 
	 
	Villaordning 
	Til indsamling af glas- og metalemballage fra boliger, der er omfattet af villaordningen, der omfatter enfamilieboliger m.v. anvendes fortrinsvis to- rumsbeholdere, hvor beholderne er opdelt i to rum med en skillevæg. Borgeren må ikke fjerne eller flytte skillevæggen. 
	 
	Beholderen må kun anvendes til glas- og metalemballage og skal benyttes efter Affald & 
	Genbrugs anvisninger bl.a. i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. 
	 
	I nogle områder af kommunen vil det, på grund af adgangsforholdene, være nødvendigt at anvende sække til indsamlingen af både glas- og metalemballage, indtil der er etableret fællesløsninger i området. 
	 
	De beholdere, der er godkendte til glas- og metalemballage, fremgår af 
	De beholdere, der er godkendte til glas- og metalemballage, fremgår af 
	middelfart.dk/affald
	middelfart.dk/affald

	.  

	 
	Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen og mod betaling af et gebyr, ændre den tildelte beholder til en anden beholder. 
	 
	Ny ordning - Fællesordning 
	 
	Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, sommerhuse m.v. opsamles glasemballage og metalemballage hver for sig i hver sin et- rumsbeholder eller kube eller i en to-rumsbeholder.  
	 
	Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen, ændre den tildelte beholder til en anden beholderstørrelse. 
	 
	§12.5 Kapacitet for beholdere 
	 
	Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
	 
	Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. 
	 
	Der anvendes 2-hjulede beholdere ved husholdninger med individuel affaldsløsning, som f.eks. villaer, rækkehuse, landbrugsejendomme, samt ejendomme med beboelser for én til og med fire beboelser. 
	 
	I sommerhusområder og ved større beboelsesejendomme med over fire beboelser tilknyttet fælles affaldsløsning kan der udover ovenstående beholder vælges 3- og 4 hjulede beholdere eller stationært opsamlingsmateriel. 
	 
	Beholderstørrelsen aftales mellem den enkelte grundejer eller dennes repræsentant og Middelfart Affald & Genbrug. 
	 
	Har ejendommen ikke plads til den tilstrækkelige beholderkapacitet, er husholdningerne på ejendommen, forpligtet til at benytte bringeordningen til en af kommunens genbrugspladser eller anden fællesløsning for glas, som må benyttes af alle kommunens husholdninger. 
	 
	§12.6 Anbringelse af beholdere 
	 
	Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal anbringes/placeres ved det fortov eller den vej, hvorfra affaldet afhentes, jf. bilag 1- retningslinjer for afhentning af beholdere i Middelfart Kommune. 
	 
	Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til nærmeste kørevej, jf. bilag 1. 
	 
	Ved etagebyggeri og lign. er grundejeren eller dennes repræsentant ansvarlig for, at der er fri og uhindret adgang til beholderen på tømmedagen. 
	 
	Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej der afhentes fra på en ejendom. Hvis ejendommens skel ikke forefindes i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan Middelfart Kommune afgøre, hvor afhentningsstedet skal placeres. 
	 
	Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, kan Middelfart Kommune forlange at opsamlingsmateriellet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 
	 
	Afhentningsstedet for beholderne skal være placeret, så afhentning af affaldet, kan foretages efter Middelfart Kommunes retningslinjer. Det gælder også, hvis der tilkøbes afhentning på standplads, jf. § 9.9. 
	 
	Mobile beholdere skal være sat ud til tømning, senest kl. 06:00 på tømmedagen. 
	 
	Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum, skal det aftales med Affald & Genbrug, hvor afhentningsstedet er på tømmedagen. I særlige tilfælde og efter aftale med Affald & Genbrug, kan affaldsrum være afhentningssted.  
	 
	Midlertidig anbringelse af affaldsbeholder på fortov eller andet offentligt areal må ikke være til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. 
	 
	Ved boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse, hvor der er klyngeafhentning, etableres de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Affald & Genbrug. 
	 
	Ved midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren ansvaret for renholdelse omkring den midlertidige standplads. 
	 
	§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
	 
	Der må kun afleveres ren glasemballage i henteordningen gældende for både husholdninger med individuel affaldsløsning og husholdninger med fælles affaldsløsning. 
	 
	Ved fælles affaldsløsninger, hvor der anvendes beholdere skal affaldet anbringes sorteret i beholderne. Der må ikke blandes andet affald end glasemballage sammen i rummet til glas i beholderne. 
	 
	Beholderne må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes. Indholdet må ikke faststampes eller på anden måde komprimeres så tømning vanskeliggøres. 
	 
	Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis der inden tømningen konstateres fejlsortering. 
	 
	Hvis grundejeren ikke inden et af kommunen varslet tidspunkt fjerner det uønskede affald, vil der blive iværksat en specialtømning mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til dækning af omkostninger til transport og frasortering af det fejlsorterede affald. 
	 
	§12.8 Renholdelse af beholdere 
	 
	Grundejer skal holde opsamlingsmateriellet rent. 
	 
	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. 
	§12.9 Afhentning af glasemballageaffald 
	 
	Standardydelsen for afhentning af glasemballage er, at tømning af beholdere sker hver 8. uge. I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger. Ved ændringen af tømningsdagen eller ved forskydninger på grund af helligdage annonceres i dagspressen og på Affald & Genbrugs hjemmeside. 
	 
	Ved husholdninger med fælles affaldsløsninger, f.eks. etageboliger, sommerhuse og lignende, tømmes beholderne til glasemballage efter behov, dog med udgangspunkt i tømning hver 8.uge. 
	 
	Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
	Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
	middelfart.dk/affald
	middelfart.dk/affald

	. Alle årets tømninger for en ejendom, lægges så vidt muligt på samme ugedag. 

	 
	Middelfart Kommune tilbyder ekstra ydelser, som fremgår af gældende gebyrblad 
	 
	Ansøgning om afhentning af beholdere på standplads rettes til Middelfart Affald & Genbrug, som i hvert enkelt tilfælde skal godkende placeringen. Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Hvis ejendommen er godkendt for afhentning på standplads for dagrenovation, jf. § 9.9, er denne godkendelse også gældende for glasemballage. 
	 
	 
	Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. 
	 
	Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning, skal mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
	 
	Middelfart Kommune kan ændre tømningshyppigheden i bestemte bebyggelser eller ejendomme med henvisning til begrænset plads til beholdere eller optimering af ruteplanerne. 
	 
	§13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 
	 
	§13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald 
	 
	 
	Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. 
	 
	Ved metal forstås rent metalemballage f.eks.: 
	 konservesdåser 
	 konservesdåser 
	 konservesdåser 

	 øl- og sodavandsdåser 
	 øl- og sodavandsdåser 

	 mindre gryder 
	 mindre gryder 

	 rørstumper og andre lignende små metaldele. 
	 rørstumper og andre lignende små metaldele. 


	 
	Ordningen for metal omfatter ikke: 
	 metal med indbygget elektronik 
	 metal med indbygget elektronik 
	 metal med indbygget elektronik 

	 skarpe metalgenstande 
	 skarpe metalgenstande 

	 metal der er forurenet af fødevarer 
	 metal der er forurenet af fødevarer 

	 kemikalier o. lign. 
	 kemikalier o. lign. 


	 
	Genanvendelig metalemballage skal være ren og holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. 
	 
	§13.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for metalemballage gælder for alle husholdninger i Middelfart Kommune. 
	 
	Alle husholdninger i kommunen er forpligtet til at benytte indsamlingsordningen i form af henteordningen for metalemballage. 
	 
	§13.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Husholdningerne skal sortere metalemballage fra til genanvendelse. 
	 
	Indsamlingsordningen for metalemballage er en henteordning. 
	 
	Til indsamling af metalemballage fra husholdninger, der er omfattet af villaordningen, der omfatter enfamilieboliger, enkelte sommerhuse som ikke er en del af et sommerhusområde, m.v. anvendes fortrinsvis to-rumsbeholdere, hvor beholderne er opdelt i to rum med en skillevæg (henholdsvis til glas og metal).   
	Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, sommerhusområder m.v. opsamles metalemballage i et-rumsbeholder eller i en to-rumsbeholder (henholdsvis til glas og metal). I tilfældet af kubeløsninger og nedgravede løsninger, kan disse også være rumopdelt.  
	 
	Husholdninger i ejendomme med fællesløsninger kan anvende henteordningen (ruteindsamling), hvis grundejeren er tilmeldt ordningen og opfylder betingelserne herfor. 
	 
	Til- og afmelding, herunder ændring i beholderstørrelse, foretages ved henvendelse fra grundejeren eller dennes repræsentant til Middelfart Affald & Genbrug med mindst 4 ugers varsel. 
	 
	§13.4 Beholdere 
	Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalemballage. 
	 
	Beholdere kan være både "mobile beholdere" og "stationært opsamlingsmateriel". 
	 
	Ved "mobile beholdere" forstås: 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 
	1. To, tre og fire hjulede beholdere 

	2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 
	2. Sække (anvendes kun undtagelsesvis og efter godkendelse) 


	 
	Mobile beholdere leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
	 
	Beholdere som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. 
	 
	Hvor ejendommen har facade mod fortov og hvor forholdene udelukker anbringelse af beholdere i bygningen eller bag ved bygningen, kan sække undtagelsesvis anvendes efter tilladelse fra Middelfart Kommune 
	 
	Ved "stationært opsamlingsmateriel" forstås opsamlingsmateriel, der tømmes med en kranbil, f.eks.: 
	 
	1. Delvist nedgravede beholdere 
	1. Delvist nedgravede beholdere 
	1. Delvist nedgravede beholdere 

	2. Helt nedgravede beholdere 
	2. Helt nedgravede beholdere 

	3. Kuber 
	3. Kuber 


	 
	Kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
	 
	Middelfart Kommune kan ved nyopførelse af boligområder o.lign.pålægge grundejer at indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel jf. § 7.4. 
	 
	Grundejere som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel skal sørge for vedligehold og nyindkøb i henhold til kommunens retningslinjer for etablering og drift af stationært opsamlingsmateriel. 
	 
	Hvis en grundejer på eget initiativ ønsker at etablere helt eller delvist nedgravede beholdere, skal udformning og placering ske efter anvisning fra Middelfart Affald & Genbrug, så det sikres at tømning er mulig. 
	 
	Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært indsamlingsudstyr i udvalgte områder af Middelfart Kommune.  
	 
	I områder, hvor Middelfart Kommune etablerer stationært opsamlingsmateriel til metalemballage skal disse benyttes.  
	 
	Hvis lokale forhold gør det nødvendigt kan kommunalbestyrelsen stille yderligere krav til beholdere. 
	 
	Villaordning 
	 
	Til indsamling af glas- og metalemballage fra boliger, der er omfattet af villaordningen, der omfatter enfamilieboliger m.v. anvendes fortrinsvis to- rumsbeholdere, hvor beholderne er opdelt i to rum med en skillevæg. Borgeren må ikke fjerne eller flytte skillevæggen. 
	 
	Beholderen må kun anvendes til glas- og metalemballage og skal benyttes efter Affald & Genbrugs anvisninger bl.a. i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. 
	 
	I nogle områder af kommunen vil det, på grund af adgangsforholdene, være nødvendigt at anvende sække til indsamlingen af både glas- og metalemballage, indtil der er etableret fællesløsninger i området. 
	 
	De beholdere, der er godkendte til glas- og metalemballage, fremgår af 
	De beholdere, der er godkendte til glas- og metalemballage, fremgår af 
	middelfart.dk/affald
	middelfart.dk/affald

	. 

	 
	Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen og mod betaling af et gebyr, ændre den tildelte beholder til en anden beholder. 
	 
	Ny ordning - Fællesordning 
	 
	Ved husholdninger omfattet af fællesordningen, der omfatter etageboliger, sommerhuse m.v. opsamles glasemballage og metalemballage hver for sig i hver sin et- rumsbeholder eller kube eller i en to-rumsbeholder.  
	 
	Borgere og grundejere kan, efter aftale med kommunen, ændre den tildelte beholder til en anden beholderstørrelse. 
	 
	§13.5 Kapacitet for beholdere 
	 
	Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
	 
	Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af kommunalbestyrelsen. 
	 
	Der anvendes 2-hjulede beholdere ved husholdninger med individuel affaldsløsning, som f.eks. villaer, rækkehuse, landbrugsejendomme, samt ejendomme med beboelser for én til og med fire beboelser. 
	 
	I sommerhusområder og ved større beboelsesejendomme med over fire beboelser tilknyttet fælles affaldsløsning kan der udover ovenstående beholder vælges 3- og 4 hjulede beholdere eller stationært opsamlingsmateriel. 
	 
	Beholderstørrelsen aftales mellem den enkelte grundejer eller dennes repræsentant og Middelfart Affald & Genbrug. 
	 
	Har ejendommen ikke plads til den tilstrækkelige beholderkapacitet, er husholdningerne på ejendommen, forpligtet til at benytte bringeordningen til en af kommunens genbrugspladser eller anden fællesløsning for metal, som må benyttes af alle kommunens husholdninger. 
	 
	§13.6 Anbringelse af beholdere 
	 
	Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal anbringes/placeres ved det fortov eller den vej, hvorfra affaldet afhentes, jf. bilag 1- retningslinjer for afhentning af beholdere i Middelfart Kommune. 
	 
	Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til nærmeste kørevej, jf. bilag 1. 
	 
	Ved etagebyggeri og lign. er grundejeren eller dennes repræsentant ansvarlig for, at der er fri og uhindret adgang til beholderen på tømmedagen. 
	 
	Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej der afhentes fra på en ejendom. Hvis ejendommens skel ikke forefindes i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan Middelfart Kommune afgøre, hvor afhentningsstedet skal placeres. 
	 
	Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer 
	uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, kan Middelfart Kommune forlange at opsamlingsmateriellet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 
	 
	Afhentningsstedet for beholderne skal være placeret, så afhentning af affaldet, kan foretages efter Middelfart Kommunes retningslinjer. Det gælder også, hvis der tilkøbes afhentning på standplads, jf. § 9.9. 
	 
	Mobile beholdere skal være sat ud til tømning, senest kl. 06:00 på tømmedagen. 
	 
	Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum, skal det aftales med Affald & Genbrug, hvor afhentningsstedet er på tømmedagen. I særlige tilfælde og efter aftale med Affald & Genbrug, kan affaldsrum være afhentningssted.  
	 
	Midlertidig anbringelse af affaldsbeholder på fortov eller andet offentligt areal må ikke være til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. 
	 
	Ved boligforeninger og andre steder med tæt bebyggelse, hvor der er klyngeafhentning, etableres de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Affald & Genbrug. 
	 
	Ved midlertidig anbringelse af opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren ansvaret for renholdelse omkring den midlertidige standplads. 
	 
	§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
	 
	Der må kun afleveres ren metalemballage i henteordningen gældende for både husholdninger med individuel affaldsløsning og husholdninger med fælles affaldsløsning. 
	 
	Ved fælles affaldsløsninger, hvor der anvendes beholdere skal affaldet anbringes sorteret i beholderne. Der må ikke blandes andet affald end metalemballage sammen i rummet til metal i beholderne. 
	 
	Beholderne må ikke fyldes mere end at låget kan lukkes. Indholdet må ikke faststampes eller på anden måde komprimeres så tømning vanskeliggøres. 
	 
	Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis der inden tømningen konstateres fejlsortering. 
	 
	Hvis grundejeren ikke inden et af kommunen varslet tidspunkt fjerner det uønskede affald, vil der blive iværksat en specialtømning mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til dækning af omkostninger til transport og frasortering af det fejlsorterede affald. 
	 
	§13.8 Renholdelse af beholdere 
	 
	Grundejer skal holde opsamlingsmateriellet rent. 
	 
	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. 
	§13.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald 
	 
	Standardydelsen for afhentning af metalemballage er, at tømning af beholdere sker hver 8. uge. I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger. Ved ændringen af tømningsdagen eller ved forskydninger på grund af helligdage annonceres i dagspressen og på Affald & Genbrugs hjemmeside. 
	 
	Ved husholdninger med fælles affaldsløsninger, f.eks. etageboliger, sommerhuse og lignende, tømmes beholderne til metalemballage efter behov, dog med udgangspunkt i tømning hver 8.uge. 
	 
	Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
	Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
	middelfart.dk/affald
	middelfart.dk/affald

	. Alle årets tømninger for en ejendom, lægges så vidt muligt på samme ugedag. 

	 
	Middelfart Kommune tilbyder ekstra ydelser, som fremgår af gældende gebyrblad 
	 
	Ansøgning om afhentning af beholdere på standplads rettes til Middelfart Affald & Genbrug, som i hvert enkelt tilfælde skal godkende placeringen. Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Hvis ejendommen er godkendt for afhentning på standplads for dagrenovation, jf. § 9.9, er denne godkendelse også gældende for metal emballage. 
	 
	Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. 
	 
	Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning, skal mobile beholdere og stationært opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
	 
	Middelfart Kommune kan ændre tømningshyppigheden i bestemte bebyggelser eller ejendomme med henvisning til begrænset plads til beholdere eller optimering af ruteplanerne. 
	 
	 
	  
	§14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 
	 
	§14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald 
	 
	Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. 
	 
	Ved plastemballage forstås, f.eks: 
	 Plastflasker 
	 Plastflasker 
	 Plastflasker 

	 Plastdunke uden faremærker.  
	 Plastdunke uden faremærker.  


	Ordningen omfatter ikke: 
	 Plastflasker og -dunke som er forurenet af fødevarer, kemikalier o. lign. 
	 Plastflasker og -dunke som er forurenet af fødevarer, kemikalier o. lign. 
	 Plastflasker og -dunke som er forurenet af fødevarer, kemikalier o. lign. 


	 
	Genanvendelig plastemballage skal være rent og holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald. 
	 
	§14.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for plastemballage gælder for alle husholdninger  i Middelfart Kommune. 
	 
	Husholdninger med helårsbeboelse og individuel affaldsløsning er forpligtet til at benytte indsamlingsordningen ved at bringe plasten til en af kommunens genbrugspladser (bringeordningen for plastemballage). 
	 
	Husholdninger som ikke bebos hele året, f.eks. sommerhuse og kolonihaver o. lign., er forpligtet til at bringe plasten til en af kommunens genbrugspladser. 
	 
	§14.3 Beskrivelse af ordningen 
	Ordningen er en bringeordning. 
	 
	Alle husholdningerne i kommunen er forpligtet til at bringe plastemballage til en af kommunens genbrugspladser. 
	 
	Ved aflevering skal affaldet sorteres efter gældende modtageregler og placeres i de anviste containere. 
	 
	 
	  
	§15 Ordning for genbrugspladsen(-erne) 
	Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 
	 
	§15.1 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Middelfart Kommune. 
	 
	Virksomheder udenfor Middelfart Kommune kan mod betaling benytte kommunens genbrugspladser. 
	 
	 
	§15.2 Adgang til genbrugspladsen(-erne) 
	 
	Forud for benyttelse af genbrugspladserne 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. 
	 
	Føreren af køretøjet skal medbringe registreringsattest, som dokumentation for vogntogets tilladte totalvægt, som skal fremvises for genbrugspladsens personale på forlangende. 
	 
	§15.3 Sortering på genbrugspladsen(-erne) 
	 
	På genbrugspladserne kan husholdningerne eller dennes repræsentant aflevere alle typer sorteret husholdningsaffald, som genbrugspladsen kan modtage. 
	 
	Viceværter fra boligforeninger, bosteder og døgninstitutioner, der afleverer beboernes affald skal have et id-kort, som fås ved henvendelse til Middelfart Kommune. 
	 
	Undtaget herfor er dagrenovation og dagrenovationslignende erhvervsaffald. 
	 
	Sommerhuse kan aflevere ekstra sække med dagrenovation til genbrugspladsens personale på Middelfart Genbrugsplads, Fynsvej 100, 5500 Middelfart - sækken være Middelfart Kommunes røde "ekstra sække". 
	 
	Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. 
	 
	Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne. 
	 
	Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. 
	 
	 
	 
	§16 Ordning for PVC-affald 
	 
	§16.1 Hvad er PVC-affald 
	 
	Ved PVC-affald forstås f.eks.: 
	 
	 Vinyl herunder grammofonplader af vinyl  
	 Vinyl herunder grammofonplader af vinyl  
	 Vinyl herunder grammofonplader af vinyl  

	 Persienner af plast 
	 Persienner af plast 

	 Svømmebassiner og havebassiner, badedyr og bolde af plast  
	 Svømmebassiner og havebassiner, badedyr og bolde af plast  

	 Haveslanger, græsplænekanter, plastbelagt trådhegn  
	 Haveslanger, græsplænekanter, plastbelagt trådhegn  

	 Skriveunderlag, dækkeservietter af plast 
	 Skriveunderlag, dækkeservietter af plast 

	 Ventilationsslanger af plast, tætningslister  
	 Ventilationsslanger af plast, tætningslister  

	 Kunstlæderprodukter, som f.eks. kufferter, tasker og sko  
	 Kunstlæderprodukter, som f.eks. kufferter, tasker og sko  

	 Lampeskærme af plast, voksdug, bruseforhæng af plast  
	 Lampeskærme af plast, voksdug, bruseforhæng af plast  

	 Regntøj og gummistøvler, rengøringshandsker 
	 Regntøj og gummistøvler, rengøringshandsker 

	 Måtter med gummibagsider, puslepuder, vugge- og sengeunderlag  
	 Måtter med gummibagsider, puslepuder, vugge- og sengeunderlag  

	 Dræn-, vand- og kloakrør af plast 
	 Dræn-, vand- og kloakrør af plast 

	 Tagrender og nedløbsrør i plast 
	 Tagrender og nedløbsrør i plast 

	 Trapezplader, elektrikerrør og ledningskanaler 
	 Trapezplader, elektrikerrør og ledningskanaler 


	 
	 
	§16.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for PVC -affald er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i Middelfart Kommune. 
	 
	§16.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Ordningen er en bringeordning. PVC-affald skal bringes til en af kommunens genbrugspladser. 
	 
	Ved afleveringen skal affaldet sortereres efter gældende modtageregler og placeres i de anviste containere. 
	 
	§17 Ordning for imprægneret træ 
	 
	§17.1 Hvad er imprægneret træ 
	 
	Ved imprægneret træ forstås træ, der er behandlet med imprægneringsmidler, der indeholder f.eks. krom, kobber, arsen (CCA), tin og kreosot. 
	 
	§17.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for imprægneret træ er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i Middelfart Kommune. 
	 
	§17.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. 
	 
	Ordningen er en bringeordning. Imprægneret træ skal bringes til en af kommunens genbrugspladser. 
	 
	Ved afleveringen skal affaldet sorteres efter gældende modtageregler og placeres i de anviste containere /båse. 
	 
	§18 Ordning for farligt affald 
	 
	§18.1 Hvad er farligt affald 
	 
	Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. 
	Ved farligt affald forstås f.eks.:  
	 Insekt- og plantegifte 
	 Insekt- og plantegifte 
	 Insekt- og plantegifte 

	 Kemikalier (syre, baser, fotovæsker, acetone, terpentin m.m.)  
	 Kemikalier (syre, baser, fotovæsker, acetone, terpentin m.m.)  

	 Klude forurenet med kemikalier 
	 Klude forurenet med kemikalier 

	 Maling, lak og lim Olie og benzin  
	 Maling, lak og lim Olie og benzin  

	 Rengøringsmidler  
	 Rengøringsmidler  

	 Spraydåser 
	 Spraydåser 

	 Termometre og andet kviksølvholdigt affald 
	 Termometre og andet kviksølvholdigt affald 


	 
	Udover det omfatter ordningen problemaffald. Ved problemaffald forstås f.eks. lavenergi- 
	/sparerpærer, skarpe genstande som f.eks. skår, knive, barberblade, sakse og lignende. Ordningen omfatter ikke: 
	 Medicin og kanyler - skal afleveres på apoteket, § 18.10  
	 Medicin og kanyler - skal afleveres på apoteket, § 18.10  
	 Medicin og kanyler - skal afleveres på apoteket, § 18.10  

	 Ammunition og eksplosivt affald - kontakt beredskabet  
	 Ammunition og eksplosivt affald - kontakt beredskabet  

	 Batterier, jf. §20 
	 Batterier, jf. §20 

	 Elektriske og elektroniske produkter, jf. §19 
	 Elektriske og elektroniske produkter, jf. §19 


	 
	 
	 
	§18.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for farligt affald er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i Middelfart Kommune. 
	 
	§18.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Ordningen er en bringeordning. 
	 
	Farligt affald skal afleveres på en af kommunens genbrugspladser. Inden aflevering skal borgeren eller grundejeren henvende sig til pladspersonalet. 
	 
	Det skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen. Alternativt skal der påsættes mærkat eller lign., der tydeligt angiver indholdet. 
	 
	Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. 
	 
	§18.10 Øvrige ordninger 
	 
	Medicinrester, brugte kanyler og tom medicinemballage skal afleveres på apoteket. 
	§19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 
	 
	 
	§19.1 Hvad er WEEE 
	 
	WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. 
	 
	Ved WEEE-affald (elskrot) forstås f.eks.: 
	 
	 Fjernsyn, videomaskiner, radioer, cd-afspillere, højtalere  
	 Fjernsyn, videomaskiner, radioer, cd-afspillere, højtalere  
	 Fjernsyn, videomaskiner, radioer, cd-afspillere, højtalere  

	 Pc'ere, telefoner 
	 Pc'ere, telefoner 

	 El-tandbørster 
	 El-tandbørster 

	 Hårde hvidevarer, herunder kølemøbler  
	 Hårde hvidevarer, herunder kølemøbler  

	 El-værktøj 
	 El-værktøj 

	 Lysstofrør og sparepærer Elektrisk/elektronisk legetøj  
	 Lysstofrør og sparepærer Elektrisk/elektronisk legetøj  

	 Andet elektronisk/elektrisk affald 
	 Andet elektronisk/elektrisk affald 


	 
	§19.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for WEEE -affald er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i Middelfart Kommune. 
	 
	 
	§19.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. 
	 
	Ordningen er en bringeordning. Elskrot skal bringes til en af kommunens genbrugspladser. 
	 
	 
	§19.10 Øvrige ordninger 
	 
	Elskrot der ikke er omfattet af indsamlingsordningen (bringeordning), kan ved henvendelse anvises til behandlingsanlæg. 
	 
	Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 
	 
	 
	 
	 
	 
	§20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 
	 
	§20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer 
	 
	Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet 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 akumulatorer kan f.eks. være: 
	 
	 Nikkel- cadmium batterier - NiCd (genopladelige batterier til f.eks. mobiltelefoner, el- værktøj, videokameraer og bærbar elektronik) 
	 Nikkel- cadmium batterier - NiCd (genopladelige batterier til f.eks. mobiltelefoner, el- værktøj, videokameraer og bærbar elektronik) 
	 Nikkel- cadmium batterier - NiCd (genopladelige batterier til f.eks. mobiltelefoner, el- værktøj, videokameraer og bærbar elektronik) 

	 Litiumbatterier - Li (til f.eks. kameraer og småt elektronik) Litium-ion batterier (Li-ion) 
	 Litiumbatterier - Li (til f.eks. kameraer og småt elektronik) Litium-ion batterier (Li-ion) 

	 Nikkel-metalhybrid - NiMH (genopladelige batterier til f.eks. mobiltelefoner, el- værktøj, videokameraer og bærbar elektronik) 
	 Nikkel-metalhybrid - NiMH (genopladelige batterier til f.eks. mobiltelefoner, el- værktøj, videokameraer og bærbar elektronik) 

	 Kviksølvsbatterier 
	 Kviksølvsbatterier 

	 Knapcellebatterier (til f.eks. ure, høreapparater, småt legetøj, lommeregner o. lign.)  
	 Knapcellebatterier (til f.eks. ure, høreapparater, småt legetøj, lommeregner o. lign.)  

	 Brunstens- og alkaliske batterier (til f.eks. legetøj, lommelygter, radioer o. lign.) 
	 Brunstens- og alkaliske batterier (til f.eks. legetøj, lommelygter, radioer o. lign.) 


	 
	Batterier skal holdes adskilt fra det øvrige affald. 
	 
	§20.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for batterier er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i Middelfart Kommune. 
	 
	 
	§20.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Ordningen for bærbare batterier og akkumulatorer er en indsamlingsordning, som består af to dele: 
	 
	 En bringeordning, hvor batterier og akkumulatorer afleveres på en af Middelfart Kommunes genbrugspladser eller i batteribeholderne ved kubestationerne. 
	 En bringeordning, hvor batterier og akkumulatorer afleveres på en af Middelfart Kommunes genbrugspladser eller i batteribeholderne ved kubestationerne. 
	 En bringeordning, hvor batterier og akkumulatorer afleveres på en af Middelfart Kommunes genbrugspladser eller i batteribeholderne ved kubestationerne. 

	 En henteordning, hvor små batterier kan lægges i en gennemsigtig plastpose på papirspanden på afhentningsdagen. Se ordning for papir i § 10 i dette regulativ. 
	 En henteordning, hvor små batterier kan lægges i en gennemsigtig plastpose på papirspanden på afhentningsdagen. Se ordning for papir i § 10 i dette regulativ. 


	 
	Husholdninger som ikke er med i papirordningen og derved ikke har en papirbeholder skal benytte bringe ordningen og aflevere batterierne på en af kommunens genbrugspladser. 
	 
	§20.4 Beholdere 
	 
	Almindelige husholdninger kan anvende alm. gennemsigtige frostposer, som ikke overstiger følgende mål 25 x 45 cm. Det svarer til en frostpose med rumindhold på 6 liter. 
	 
	Etageboliger med minicontainere til papir kan anvende en gennemsigtig plastsæk. Hver sæk må max veje 15 kg. 
	 
	 
	§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
	 
	Almindelige husholdninger med papirbeholder kan på tømmedagen lægge en eller flere gennemsigtige poser med batterier på låget af papirbeholderen. 
	 
	Etageboliger kan lægge en gennemsigtig plastsæk på låget af minicontaieren til papir på tømmedagen. 
	 
	Alle mindre batterier der anvendes i husholdningen og som fysiske kan være i frostposen medtages. 
	 
	Alle større batterier og akkumulatorer til biler mv. skal afleveres på genbrugspladsen. 
	 
	Posen med batterier skal ligge løst på låget af beholderen eller minicontaineren, og må ikke være fastgjort med snor eller lignende. Fastgjorte poser vil ikke blive medtaget og vil kunne medføre at papirbeholderen ikke tømmes. 
	 
	 
	  
	§21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 
	 
	§21.1 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 
	1. Genanvendelige materialer 
	1. Genanvendelige materialer 

	2. Ikke genanvendelige materialer 
	2. Ikke genanvendelige materialer 


	Det genanvendelige bygge og anlægsaffald skal være uforurenet og må f.eks. ikke indeholde: 
	1. Imprægneret træ 
	1. Imprægneret træ 
	1. Imprægneret træ 

	2. Tjære 
	2. Tjære 

	3. Sod 
	3. Sod 

	4. Rester af maling og lak, metal og plast 
	4. Rester af maling og lak, metal og plast 


	Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås f.eks. tegl, beton, mursten. 
	 
	§21.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordning for bygge- og anlægsaffald gælder for alle private husholdninger og sommerhuse i Middelfart Kommune. 
	 
	Affald fra nedrivnings- og renoveringsopgaver skal anmeldes til kommunen 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. 
	 
	§21.3 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. 
	 
	Ved nedrivninger eller renoveringsopgaver undersøges, om bygningen, anlægget eller dele heraf er fra perioden 1950-1977. Et det tilfældet, skal foretages screening af, om bygningen indeholder PCB, jf. § 24. 
	 
	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. 
	 
	 
	  
	§22 Ordning for haveaffald 
	 
	§22.1 Hvad er haveaffald 
	 
	Ved haveaffald forstås f.eks. grene, blade, afklippet græs, stauder. 
	 
	§22.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for haveaffald er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i Middelfart Kommune. 
	 
	§22.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Ordningen er en bringeordning. Haveaffald skal bringes til en af kommunens genbrugspladser medmindre affaldet komposteres på egen grund under hygiejniske forhold. 
	 
	§22.10 Øvrige ordninger 
	 
	Rent og tørt haveaffald må afbrændes på egen grund under visse forudsætninger: 
	 
	 Haveaffald må afbrændes i perioden 1. december - 1. marts - undtaget er byzone og sommerhusområder, hvor afbrænding af haveaffald ikke er tilladt. 
	 Haveaffald må afbrændes i perioden 1. december - 1. marts - undtaget er byzone og sommerhusområder, hvor afbrænding af haveaffald ikke er tilladt. 
	 Haveaffald må afbrændes i perioden 1. december - 1. marts - undtaget er byzone og sommerhusområder, hvor afbrænding af haveaffald ikke er tilladt. 

	 Der må afbrændes rent og tørt haveaffald Sankt Hans aften.  
	 Der må afbrændes rent og tørt haveaffald Sankt Hans aften.  

	 Der må afbrændes rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser 
	 Der må afbrændes rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser 


	 
	Afbrænding af haveaffald må efter Middelfart Kommunes skøn ikke give anledning til røggener. Afbrænding må kun foretages fra solopgang til solnedgang. 
	 
	Afbrænding er kun tilladt, hvis bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v., er overholdt. 
	 
	Ansøgning om tilladelse til afbrænding af markhegn og lign udenfor perioden 1. dec - 1. marts. 
	 
	Der kan i nogen tilfælde gives tilladelse til afbrænding af have- parkaffald, hvis mængderne er så store så de kan sammenlignes med erhvervsmæssig karakter. Ansøgning om afbrænding skal indsendes minimum 14 dage før afbrændingen ønskes. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dokumentation for følgende forhold vil indgå i kommunens overvejelser om at give tilladelse: 
	 
	1. At området ligger i landzone 
	1. At området ligger i landzone 
	1. At området ligger i landzone 

	2. At omfanget færdsel ved afhentning af hugst affald er ødelæggende for området 
	2. At omfanget færdsel ved afhentning af hugst affald er ødelæggende for området 

	3. At hensynet til floraens forskelligartethed og fortsatte tilstedeværelse i området bedst tilgodeses ved at bevare lysåbne forhold 
	3. At hensynet til floraens forskelligartethed og fortsatte tilstedeværelse i området bedst tilgodeses ved at bevare lysåbne forhold 

	4. At afbrænding kun sker med mange års intervaller 
	4. At afbrænding kun sker med mange års intervaller 

	5. At afbrænding sker på den lokalitet, hvor have/parkaffaldet er frembragt. 
	5. At afbrænding sker på den lokalitet, hvor have/parkaffaldet er frembragt. 


	 
	Afbrænding af have/parkaffald skal altid overholde gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm. kvas, haveaffald og bål m.m. 
	 
	Afbrænding af andet affald er ikke tilladt. 
	 
	  
	§23 Ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk bioaffald 
	 
	§23.1 Hvad er hjemmekompostering af vegetabilsk bioaffald 
	 
	Ved vegetabilsk bioaffald forstås f.eks.: 
	 
	 Affald fra grønsager og frugt, både rå og tilberedt  
	 Affald fra grønsager og frugt, både rå og tilberedt  
	 Affald fra grønsager og frugt, både rå og tilberedt  

	 Blomster og potteplanter 
	 Blomster og potteplanter 

	 Kaffegrums og teblade, inkl. filtre  
	 Kaffegrums og teblade, inkl. filtre  

	 Skaller fra æg og nødder 
	 Skaller fra æg og nødder 


	 
	Vegetabilsk bioaffald omfatter ikke dagrenovation, som f.eks. madrester, der indeholder animalsk affald, som f.eks. kød, fisk, sovs, ben, fedt o. lign. 
	 
	§23.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for hjemmekompostering af vegetabilsk affald er gældende for alle private husholdninger og sommerhuse i Middelfart Kommune. 
	 
	§23.3 Beskrivelse af ordningen 
	Vegetabilsk affald kan komposteres på egen grund, i stedet for at benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. 
	 
	I det omfang affaldet ikke komposteres på den matrikel, hvor affaldet er frembragt, er husholdningen forpligtet til at benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. 
	 
	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. 
	 
	§23.4 Beholdere 
	 
	Kompostering af vegetabilsk bioaffald skal ske i en dertil indrettet 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. 
	 
	Middelfart Kommune afgør om en beholder er en egnet kompostbeholder. 
	 
	§23.6 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. 
	 
	§23.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
	 
	Husholdningens hjemmekompostering og midlertidige opbevaring af affald må ikke efter Middelfart Kommunes skøn udgøre risiko for forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme eller udgøre risiko for/medføre tilhold af skadedyr. 
	 
	Den ved komposteringen dannede kompost skal anvendes på grundejerens /brugerens egen grund eller på 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. 
	 
	§23.10 Øvrige ordninger 
	 
	Middelfart Kommune tillader ikke anvendelse af køkkenkværne, som findeler affaldet og leder det til renseanlægget sammen med spildevandet. 
	 
	§24 Ordning for PCB-holdigt affald 
	 
	§24.1 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 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. 
	 
	§24.2 Hvem gælder ordningen for 
	 
	Ordningen for PCB-holdigt affald gælder for alle private husholdninger og sommerhuse i Middelfart Kommune 
	 
	 
	§24.3 Beskrivelse af ordningen 
	 
	Anvisningsordning 
	 
	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 
	Kontakt Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen for spørgsmål omkring grænseværdier - skema kan også ses på hjemmesiden 
	middelfart.dk/affald.
	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. 
	 
	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 anvisnnger skal følges. 
	 
	Indsamling og transport 
	 
	Grundejeren eller dennes repræsentant - skal som affaldsproducent - 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 godt). 
	 
	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. 
	 
	Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem grundejer og modtageanlægget og/eller transportøren. 
	Bilag 1: Placering af beholdere ved ejendomme på landet 
	 
	 
	 
	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 
	• Adgangsvejen skal have 
	• Adgangsvejen skal have 


	en passende bredde og højde, være jævn og have et kørefast underlag. 
	• Afhentningspladsen skal 
	• Afhentningspladsen skal 
	• Afhentningspladsen skal 


	være hensigtsmæssigt indrettet. 
	• Affaldsbeholderen skal vende 
	• Affaldsbeholderen skal vende 
	• 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 afhentning af dagrenovation 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. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Husk at tænde lyset i den mørke tid. 
	 
	 
	 
	 
	Hunde skal holdes inde på tømningsdagen. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	t 
	 
	 
	Vejen hen til affaldsbeholderen skal være jævn og have et fast underlag. 
	 
	 
	Vend håndtaget udad. 
	 
	Afhentningsplads med fast underlag som for eksempel fliser. 
	 
	 
	 
	Frihøjden under udhæng og træer skal være mindst 2,20 meter. 
	 
	Der skal være et frirum på ca. 4 x 4 meter. 
	 
	 
	 
	Kørearealet skal kunne tåle tung trafik/ kørsel med lastbil 
	 
	Vend! 
	 
	 
	 
	 
	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 
	Du må ikke fylde affaldsbeholderen 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. 
	Bilag 2: Placering af beholdere ved vej eller fortov i byen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Side 51 
	 
	 
	 
	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 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hunde skal holdes 
	inde på tømningsdagen. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Affaldsbeholderne skal stå 
	på et fast og jævnt underlag.     
	 
	 
	Vend håndtaget udad. 
	 
	 
	 
	Der skal være et frirum på mindst 4 x 4 meter. 
	Husk at tænde lyset i den mørke tid. 
	På tømmedagen skal beholderne sættes frem til vejen eller fortovet 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	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. 
	 
	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. 
	Bilag 3: Placering af beholdere ved afhentning inde på egen grund i byen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Side 54 
	 
	 
	 
	Sådan skal dine affaldsbeholdere stå, når du har afhentning inde på egen grund i byen 
	Din renovationsmedarbejder henter mange affaldsbeholdere på 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 til renovationsbilen uden forhindringer. Du kan læse mere på middelfart.dk/affald 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Frihøjden under udhæng og træer skal være mindst 2,2 meter. 
	 
	 
	 
	Vend hånd- taget udad. 
	 
	Hunde skal holdes 
	inde på tømningsdagen. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Beholderen skal være synlig fra renovationsbilens holdeplads. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Husk at 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ud Til vejen 
	   Affaldsbeholderne skal stå 
	på et fast og jævnt underlag. 
	Vejen ind til affaldsbeholderne skal være så kort som muligt, og højst 20 m. 
	 
	Vejen skal være jævn og have et fast underlag. Desuden må adgangsvejen kun have en mindre hældning. 
	 
	Der skal være mindst 1 meter fri bredde. 
	Der skal være et frirum på mindst 4 x 4 meter. 
	tænde lyset i den mørke tid. 
	Kan du ikke opfylde kravene, kan du ikke godkendes til at få afhentet affald på egen grund. Så skal du stille beholderen til dagrenovation/papir ud til vejen senest kl. 6.00 på tømningsdagen 
	 
	 
	 
	Er der en låge, skal den kunne stå åben. 
	 
	 
	 
	du skal være ekstra opmærksom på følgende: 
	 
	let at køre på 
	Vejen hen til affaldsbeholderne skal have et plant og stabilt un- derlag af f.eks. fliser, asfalt eller beton. 
	Det duer ikke med grus, græs eller brosten. Der må ikke være stigninger, trin eller trapper. 
	Overfyldt 
	Du må ikke fylde affaldsbehol- derne mere, end at låget kan lukkes tæt. 
	Affaldssække må kun fyldes til den stiplede linje og må højst veje 15 kg. Husk, at du kan købe en ekstra sæk til ekstra affald. 
	Rengøring af beholder 
	Du skal sørge for at holde din beholder ren. 
	 
	 
	Bredde og højde 
	Vejen ind til affaldsbeholderne skal være mindst 1 meter bred og have en frihøjde på mindst 2,2 meter. 
	Er der en låge, skal den kunne stå åben af sig selv. 
	 
	 
	 
	Styr på hunden 
	Har du hund, skal den holdes væk fra affaldsbeholderne på tømningsdagen. 
	 
	Håndtag udad 
	Vend håndtaget ud mod renova- tionsmedarbejderen, så han ikke skal vride affaldsbeholderen rundt, når han henter den. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pak det ind 
	Skarpe og spidse genstande, vådt eller støvende affald skal pakkes forsvarligt ind, før du lægger det i beholderen. 
	 
	Tilkørsforhold 
	Husk at beskære træer og buske, så de ikke vokser ud over vejen, hvor renovationsbilen skal køre. Der skal være et frirum på mindst 4 x 4 meter. 
	 
	 
	 
	 
	Fri adgang 
	Der må ikke stå biler, cykler, barnevogne eller andet i vejen for renovationsmedarbejderen. Vejen ind til affaldsbeholderne skal være mindst 1 meter bred og have en frihøjde på mindst 2,2 meter. 
	 
	 
	lYS i MØRKeT 
	Sørg for at tænde lys, hvis det er mørkt, så renovationsmed- arbejderen let kan hente dine affaldsbeholdere. 
	 
	Afhentningsstedet Affaldsbeholderne skal stå på et fast og jævnt underlag af for eksempel fliser. Beholderen skal være synlig fra renovations- bilens holdeplads. 
	 
	Om vinteren 
	Sørg for at rydde for sne, når renovationsmedarbejderen kommer. 
	Husk at gruse, hvis det er glat. 
	Information til kommuner om kontaktperson: Navn: Maria Friis Jensen E-mail: maria.friisjensen@middelfart.dk 
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