
Bilag 3 

Standardregulativ for husholdningsaffald, jf. § 3, stk. 3 

§ 1 Formål 

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

og grundejere i [. . . ] Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø 

og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. 

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers 

omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende 

kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af 

affaldsindsamlingen og -håndteringen. 

§ 2 Lovgrundlag 

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

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 

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

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). 

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af 

elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). 

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 

(batteribekendtgørelsen). 

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 

§ 3 Definitioner 

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

gældende lovgrundlag. 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvende de i affaldsbekendtgørelsen, 

affaldsaktørbekendtgøren og miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt 

definitioner gældende i anden lovgivning. 

  
 



§ 4 Gebyrer 

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt 

affaldsaktørbekendtgørelsen. 

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver 

størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside. 

§ 5 Klage m.v. 

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke 

påklages til anden administrativ myndighed. 

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt 

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

kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der 

er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. 

§ 6 Overtrædelse og straf 

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde. 

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

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

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

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

besparelser. 

§ 7 Bemyndigelse 

  

(Skal udfyldes) 

  

Valgfri tekst: 

  

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget [angivelse af navnet på udvalget] til at træffe 

afgørelser efter dette regulativ. 

  

Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget [angivelse af navnet på 

forvaltningen] til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 

  

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget [angivelse af navnet på forvaltningen] til at 

træffe afgørelser efter dette regulativ. 

  

Fritekst: 



  

Kommunalbestyrelsen skal her beskrive hvilke bemyndigelser, der gives til udvalg 

og forvaltningen. 

  
 

§ 8 Ikrafttrædelse 

Regulativet træder i kraft den [. . . ]. 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

[Tidligere gældende regulativer i kommunen] 

  
 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [dd.mm.åååå]. 

[…f.eks. Borgmester] […f.eks. Kommunaldirektør] 

§ 9 Tilmelding/afmelding 

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle bestemmelser om til- og afmelding, f.eks. om det skal ske ved 

månedsskift, med en frist på 14 dage, dags dato, hvem der er ansvarlig for til- og 

afmelding m.m. 

  
 

§ 10 Ordning for madaffald 

(Frivillig at udfylde indtil den 1. juli 2021) 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

  
 

§ 10.1 Hvad er madaffald 



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

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at indsætte piktogram for madaffald, 

jf. bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved madaffald i henhold til bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  
 

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer madaffald på 

ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme. 

  
 

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen 



  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at i 

sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, erstattes en henteordning med 

en bringeordning for madaffald i en del af kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at på 

ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere erstattes særskilt indsamling af 

madaffald med en indsamlingsordning, hvor madaffald indsamles sammen med 

restaffald. 

  

Valgfri tekst: 

  

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

matrikel, hvor husholdningen er beliggende. 

  
 

§ 10.4 Beholdere 

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

beholdere til madaffald. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune. 

  

Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune. 

  

Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra 

kommunalbestyrelsen. 

  



Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning 

fra kommunalbestyrelsen. 

  

Det påhviler […] Kommune at vedligeholde og udskifte beholdere. 

  

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere. 

  

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

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. 

  

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere 

krav til beholdere. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om at flere husholdninger kan 

dele beholdere. 

  
 

§ 10.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at 

overfyldning undgås. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at 

overfyldning undgås. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring 

beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov, særlige forhold 

ved affaldsskakte m.m. 

  
 



§ 10.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

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

klemmes fast i beholderen. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle yderligere krav. 

  
 

§ 10.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 10.9 Afhentning af madaffald 

  

(skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  



Kommunalbestyrelsen beskriver forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle 

forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 11 Ordning for papiraffald 

§ 11.1 Hvad er papiraffald 

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

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at indsætte piktogram for 

papiraffald, jf. bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved papiraffald i henhold til bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  
 

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  



Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer papiraffald på 

ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme. 

  
 

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at i 

sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, erstattes en henteordning med 

en bringeordning for papiraffald i en del af kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at på 

ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere erstattes en henteordning med en 

bringeordning for papiraffald i hele kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

kombineret indsamling af papiraffald og papaffald. 

  
 

§ 11.4 Beholdere 

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

beholdere til papiraffald. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune. 

  

Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune. 

  

Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren. 



  

Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra 

kommunalbestyrelsen. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning 

fra kommunalbestyrelsen. 

  

Det påhviler […] Kommune at vedligeholde og udskifte beholdere. 

  

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere. 

  

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

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. 

  

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere 

krav til beholdere. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om at flere husholdninger kan 

dele beholdere. 

  
 

§ 11.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at 

overfyldning undgås. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at 

overfyldning undgås. 

  

Fritekst: 



  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring 

beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 11.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til placering af beholder, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst: 

  

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

klemmes fast i beholderen. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle yderligere krav. 

  
 

§ 11.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 11.9 Afhentning af papiraffald 

  

(Skal udfyldes) 



  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle 

forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 11.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang papiraffald ikke håndteres ved de 

nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 12 Ordning for papaffald 

§ 12.1 Hvad er papaffald 

Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 

affaldsbekendtgørelsen. 

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at indsætte piktogram for papaffald, 

jf. bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved papaffald i henhold til bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  
 

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  



Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer papaffald på 

ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme. 

  
 

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at i 

sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, erstattes en henteordning med 

en bringeordning for papaffald i en del af kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at på 

ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere erstattes en henteordning med en 

bringeordning for papaffald i hele kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

kombineret indsamling af papaffald og papiraffald. 

  
 

§ 12.4 Beholdere 



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

beholdere til papaffald. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune. 

  

Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune. 

  

Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra 

kommunalbestyrelsen. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning 

fra kommunalbestyrelsen. 

  

Det påhviler […] Kommune at vedligeholde og udskifte beholdere. 

  

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere. 

  

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

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. 

  

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere 

krav til beholdere. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om at flere husholdninger kan 

dele beholdere. 

  
 

§ 12.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  



Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at 

overfyldning undgås. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at 

overfyldning undgås. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring 

beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 12.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til placering af beholder, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst: 

  

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

klemmes fast i beholderen. 

  

Fritekst: 

  



Eventuelle yderligere krav. 

  
 

§ 12.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 12.9 Afhentning af papaffald 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle 

forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 12.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang papaffald ikke håndteres ved de 

nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 13 Ordning for glasaffald 

§ 13.1 Hvad er glasaffald 

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

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  



Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at indsætte piktogram for glasaffald, 

jf. bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved glasaffald i henhold til bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  
 

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer glasaffald på 

ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme. 

  
 

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  



Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at i 

sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, erstattes en henteordning med 

en bringeordning for glasaffald i en del af kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at på 

ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere erstattes en henteordning med en 

bringeordning for glasaffald i hele kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

kombineret indsamling af glasaffald og metalaffald. 

  
 

§ 13.4 Beholdere 

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

beholdere til glasaffald. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune. 

  

Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune. 

  

Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra 

kommunalbestyrelsen. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning 

fra kommunalbestyrelsen. 

  

Det påhviler […] Kommune at vedligeholde og udskifte beholdere. 

  

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere. 

  

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

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. 



  

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere 

krav til beholdere. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om at flere husholdninger kan 

dele beholdere. 

  
 

§ 13.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at 

overfyldning undgås. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at 

overfyldning undgås. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring 

beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 13.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 



§ 13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst: 

  

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

klemmes fast i beholderen. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle yderligere krav. 

  
 

§ 13.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 13.9 Afhentning af glasaffald 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle 

forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 13.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  



Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang glasaffald ikke håndteres ved de 

nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 14 Ordning for metalaffald 

§ 14.1 Hvad er metalaffald 

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

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at indsætte piktogram for 

metalaffald, jf. bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved metalaffald i henhold til bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  
 

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 



  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer metalaffald på 

ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme. 

  
 

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at i 

sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, erstattes en henteordning med 

en bringeordning for metalaffald i en del af kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at på 

ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere erstattes en henteordning med en 

bringeordning for metalaffald i hele kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

kombineret indsamling af metalaffald og glasaffald, om kombineret indsamling af 

metalaffald og plastaffald eller om kombineret indsamling af plastaffald, mad- og 

drikkekartonaffald og metalaffald. 

  
 

§ 14.4 Beholdere 

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

beholdere til metalaffald. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune. 

  



Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune. 

  

Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra 

kommunalbestyrelsen. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning 

fra kommunalbestyrelsen. 

  

Det påhviler […] Kommune at vedligeholde og udskifte beholdere. 

  

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere. 

  

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

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. 

  

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere 

krav til beholdere. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om at flere husholdninger kan 

dele beholdere. 

  
 

§ 14.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at 

overfyldning undgås. 

  



Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at 

overfyldning undgås. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring 

beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 14.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst: 

  

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

klemmes fast i beholderen. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle yderligere krav. 

  
 

§ 14.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til renholdelse af beholderne. 



  
 

§ 14.9 Afhentning af metalaffald 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle 

forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 14.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang metalaffald ikke håndteres ved de 

nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 15 Ordning for plastaffald 

§ 15.1 Hvad er plastaffald 

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

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at indsætte piktogram for plastaffald, 

jf. bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved plastaffald i henhold til bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen. 

  
 

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  



Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer plastaffald på 

ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme. 

  
 

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at i 

sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, erstattes en henteordning med 

en bringeordning for plastaffald i en del af kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at på 

ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere erstattes en henteordning med en 

bringeordning for plastaffald i hele kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

kombineret indsamling af plastaffald og metalaffald, om kombineret indsamling af 



plastaffald og mad- og drikkekartonaffald eller om kombineret indsamling af 

plastaffald, mad- og drikkekartonaffald og metalaffald. 

  
 

§ 15.4 Beholdere 

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

anviste beholdere til plastaffald. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune. 

  

Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune. 

  

Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra 

kommunalbestyrelsen. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning 

fra kommunalbestyrelsen. 

  

Det påhviler […] Kommune at vedligeholde og udskifte beholdere. 

  

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere. 

  

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

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. 

  

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere 

krav til beholdere. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om at flere husholdninger kan 

dele beholdere. 

  
 

§ 15.5 Kapacitet for beholdere 



  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at 

overfyldning undgås. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at 

overfyldning undgås. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring 

beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 15.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst: 

  

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

klemmes fast i beholderen. 



  

Fritekst: 

  

Eventuelle yderligere krav. 

  
 

§ 15.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 15.9 Afhentning af plastaffald 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle 

forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 15.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde): 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang plastaffald ikke håndteres ved de 

nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald 

(Skal senest udfyldes den 1. juli 2021) 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 



  

  
 

§ 16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald 

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 

affaldsbekendtgørelsen. 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at indsætte piktogram for mad- og 

drikkekartonaffald, jf. bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved mad- og drikkekartonaffald i henhold til bilag 6 til 

affaldsbekendtgørelsen. 

  
 

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 



  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer mad- og 

drikkekartonaffald på ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme. 

  
 

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at i 

sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, erstattes en henteordning med 

en bringeordning for mad- og drikkekartonaffald i en del af kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at på 

ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere erstattes en henteordning med en 

bringeordning for mad- og drikkekartonaffald i hele kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

kombineret indsamling af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald eller om 

kombineret indsamling af plastaffald, mad- og drikkekartonaffald og metalaffald. 

  
 

§ 16.4 Beholdere 

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

anviste beholdere til mad- og drikkekartonaffald. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune. 

  

Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune. 

  

Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren. 



  

Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra 

kommunalbestyrelsen. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning 

fra kommunalbestyrelsen. 

  

Det påhviler […] Kommune at vedligeholde og udskifte beholdere. 

  

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere. 

  

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

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. 

  

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere 

krav til beholdere. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om at flere husholdninger kan 

dele beholdere. 

  
 

§ 16.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at 

overfyldning undgås. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at 

overfyldning undgås. 

  

Fritekst: 



  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring 

beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 16.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst: 

  

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

klemmes fast i beholderen. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle yderligere krav. 

  
 

§ 16.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald 

  

(Skal udfyldes) 



  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle 

forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 16.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang mad- og drikkekartonaffald ikke 

håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 17 Ordning for farligt affald 

§ 17.1 Hvad er farligt affald 

Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at indsætte piktogram for farligt 

affald, jf. bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved farligt affald i henhold til bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen. 

  
 

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  



Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer farligt affald på 

ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme. 

  
 

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at i 

sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, erstattes en henteordning med 

en bringeordning for farligt affald i hele kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at på 

ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere erstattes en henteordning med en 

bringeordning for farligt affald i hele kalenderåret. 

  
 

§ 17.4 Beholdere 

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

beholdere til farligt affald. 

  



(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune. 

  

Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune. 

  

Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra 

kommunalbestyrelsen. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning 

fra kommunalbestyrelsen. 

  

Det påhviler […] Kommune at vedligeholde og udskifte beholdere. 

  

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere. 

  

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

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. 

  

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere 

krav til beholdere. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om at flere husholdninger kan 

dele beholdere. 

  
 

§ 17.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  



Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at 

overfyldning undgås. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at 

overfyldning undgås. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring 

beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 17.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst: 

  

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

klemmes fast i beholderen. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle yderligere krav. 

  
 

§ 17.8 Renholdelse af beholdere 



  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 17.9 Afhentning af farligt affald 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle 

forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 17.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang farligt affald ikke håndteres ved de 

nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 18 Ordning for tekstilaffald 

(Frivillig at udfylde indtil den 1. julianuar 20232) 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

  
 

§ 18.1 Hvad er tekstilaffald 

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

  



(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at indsætte piktogram for 

tekstilaffald, jf. bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved tekstilaffald i henhold til bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  
 

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om 

undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer tekstilaffald på 

ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme. 

  
 

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen 

  



(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at i 

sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, erstattes en henteordning med 

en bringeordning for tekstilaffald i en del af kalenderåret. 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at formulere bestemmelser om, at på 

ikke-brofaste øer med færre end 200 indbyggere erstattes en henteordning med en 

bringeordning for tekstilaffald i hele kalenderåret. 

  
 

§ 18.4 Beholdere 

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

beholdere til tekstilaffald. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune. 

  

Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune. 

  

Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra 

kommunalbestyrelsen. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning 

fra kommunalbestyrelsen. 

  

Det påhviler […] Kommune at vedligeholde og udskifte beholdere. 

  

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere. 

  



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

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. 

  

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere 

krav til beholdere. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om at flere husholdninger kan 

dele beholdere. 

  
 

§ 18.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at 

overfyldning undgås. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at 

overfyldning undgås. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring 

beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 18.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  



Kommunalbestyrelsen beskriver krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst: 

  

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

klemmes fast i beholderen. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle yderligere krav. 

  
 

§ 18.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 18.9 Afhentning af tekstilaffald 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle 

forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 18.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde) 

  



Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang tekstilaffald ikke håndteres ved de 

nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 19 Henteordning for restaffald 

§ 19.1 Hvad er restaffald 

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen. 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at indsætte piktogram for restaffald, 

jf. bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved restaffald i henhold til bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen. 

  
 

§ 19.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, herunder 

eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. 

  

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

  

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

  

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

  



Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan vælge eventuelt at formulere bestemmelser om 

undtagelser for benyttelsespligten, f.eks. hvis der ikke forekommer restaffald på 

ubebyggede grunde og/eller i ubenyttede ejendomme. 

  
 

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen 

  

Valgfri tekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan vælge at formulere bestemmelser om, at i 

sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, erstattes en henteordning for 

restaffald med en bringeordning i en del af kalenderåret. 

  
 

§ 19.4 Beholdere 

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

beholdere til restaffald. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune. 

  

Beholderes leveres af, tilhører og vedligeholdes af […] Kommune. 

  



Beholdere leveres af […] Kommune og betales af grundejeren. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra 

kommunalbestyrelsen. 

  

Borgeren og grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning 

fra kommunalbestyrelsen. 

  

Det påhviler […] Kommune at vedligeholde og udskifte beholdere. 

  

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere. 

  

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

kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. 

  

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere 

krav til beholdere. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle andre eller yderligere krav, herunder krav om at flere husholdninger kan 

dele beholdere. 

  
 

§ 19.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at 

overfyldning undgås. 

  

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – 

efter forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at 

overfyldning undgås. 

  



Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt vælge at uddybe med forhold omkring 

beholdertype og antal beholdere, ekstraordinært kapacitetsbehov, særlige forhold 

ved affaldsskakte m.m. 

  
 

§ 19.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

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

klemmes fast i beholderen. 

  

Sod og aske 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. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle yderligere krav. 

  
 

§ 19.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Skal udfyldes) 



  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 19.9 Afhentning af restaffald 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver forhold omkring tømningshyppighed, eventuelle 

forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 20 Ordning for haveaffald 

(Frivillig at udfylde indtil den 31. december 2023) 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

  
 

§ 20.1 Hvad er haveaffald 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen skal her beskrive, hvad der forstås ved haveaffald. 

  
 

§ 20.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  



Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  
 

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  

Valgfri tekst: 

  

Borgeren og grundejeren kan kompostere haveaffaldet på den matrikel, hvor 

husholdningen er beliggende. 

  
 

§ 20.4 Beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, 

eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse m.v. 

  
 

§ 20.5 Kapacitet for beholdere 



  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, 

overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 20.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og 

fyldningen af beholderne. 

  
 

§ 20.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 20.9 Afhentning af haveaffald 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 



  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, 

eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 20.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde): 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang haveaffald ikke håndteres ved de 

nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne] 

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads[-er] til modtagelse af affald. 

§ 21.1 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Genbrugsplads[en eller -erne] er forbeholdt borgere og grundejere i […] Kommune. 

  

Genbrugsplads[en eller -erne] er forbeholdt borgere og grundejere i [. . . ]. 

  

Fritekst: 

  

Beskrivelse af øvrige eller andre krav – f.eks. hvis der er indgået aftale om brug af 

genbrugspladser med andre kommuner. 

  
 

§ 21.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller –erne] 

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

(Frivillig at udfylde) 

  



Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Forud for benyttelse af genbrugsplads[-en eller –erne] skal borgeren eller 

grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er 

bosiddende i […] Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af 

sygesikringsbevis el.lign. 

  

Fritekst: 

  

Eventuelle øvrige bestemmelser om adgangen. 

  
 

§ 21.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne] 

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der 

efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet 

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

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

På genbrugsplads[-en eller –erne] kan borgeren og grundejeren aflevere alle former 

for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. 

  

Undtaget herfra er dog restaffald og madaffald. 

  

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

på genbrugsplads[-en eller -erne]. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. 

  

Fritekst: 

  

Eventuel uddybning af begrænsning i, hvad der modtages på genbrugspladsen. 

  
 

§ 22 Ordning for PVC-affald 

§ 22.1 Hvad er PVC-affald 

  

(Skal udfyldes) 



  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen skal her beskrive, hvad der forstås ved PVC-affald. 

  

Der bør angives eksempler på genanvendeligt og ikke-genanvendeligt PVC-affald. 

  
 

§ 22.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  
 

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  
 

§ 22.4 Øvrige ordninger 



  

(Frivillig at udfylde): 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. 

storskraldsordninger eller at i det omfang PVC-affald ikke håndteres ved de nævnte 

ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 23 Ordning for imprægneret træ 

§ 23.1 Hvad er imprægneret træ 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen skal her beskrive, hvad der forstås ved imprægneret træ. 

  
 

§ 23.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 



  

Fritekst: 

  
 

§ 23.3 Beskrivelse af ordningen 

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  
 

§ 23.4 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde): 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang imprægneret træ ikke håndteres ved 

de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 

§ 24.1 Hvad er WEEE 

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

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved WEEE. 

  
 

§ 24.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  



Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  
 

§ 24.3 Beskrivelse af ordningen 

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

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

modtage affaldet. 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  
 

§ 24.4 Beholdere 

  

(Frivillig at udfylde). 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, 

eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse m.v. 



  
 

§ 24.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, 

overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 24.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholder, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 24.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen og 

fyldningen af beholderne. 

  
 

§ 24.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 24.9 Afhentning af WEEE 

  



(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, 

eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 24.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde): 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang WEEE ikke håndteres ved de nævnte 

ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 

§ 25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer 

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller 

knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og 

ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. 

  

(Frivillig af udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her eventuelt vælge at uddybe med eksempler på, hvad 

der forstås ved batterier og akkumulatorer. 

  
 

§ 25.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  



Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  
 

§ 25.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Kommunalbestyrelsen skal her sikre, at ordningen opfylder kravene i 

batteribekendtgørelsen. 

  

Poseordning: 

Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i 

poser ovenpå låget af borgerens og grundejerens beholder til dagrenovation. 

  

Boksordning: 

Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i 

den til formålet udleverede boks til farligt affald. 

  

Batteribeholderordning: 

Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til 

de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber. 

  

Miljøbilordning: 



Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afleveres af borgeren og grundejeren til 

miljøbilen. 

  

Fritekst: 

  
 

§ 25.4 Beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, 

eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse, m.v. 

  
 

§ 25.5 Kapacitet for beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, 

overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 25.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 25.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  



Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen af 

beholderne. 

  
 

§ 25.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 25.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, 

eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 25.10 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig af udfylde): 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang bærbare batterier og akkumulatorer 

ikke håndteres ved de nævnte ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

§ 26 Ordning for bygge- og anlægsaffald 

§ 26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald 

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen 

over affald (EAK-koder). 

  

(Frivillig at udfylde) 

  



Kommunalbestyrelsen beskriver yderligere, hvad der forstås ved bygge- og 

anlægsaffald. 

  

Fritekst: 

  
 

§ 26.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst 

  
 

§ 26.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen, herunder om ordningen 

etableres som en anvisnings- eller indsamlingsordning. 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver særlige krav til emballering og opbevaring. 

  
 

§ 27 Ordning for […] 

§ 27.1 Hvad er […] 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan her fastsætte bestemmelser om andre ordninger, end de 

som er beskrevet i de foregående paragraffer. 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver, hvad der forstås ved den pågældende 

affaldsfraktion. 

  
 

§ 27.2 Hvem gælder ordningen for 

  

(Skal udfyldes) 



  

Fritekst: 

  

Valgfri tekst (Der skal være mulighed for at sætte ét eller flere krydser): 

  

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

  

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

  

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

  

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

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

helårsrenovation. 

  

Ordningen gælder for ejendomme i […] Kommune, der er tilsluttet 

sommerhusrenovation. 

  

Fritekst: 

  
 

§ 27.3 Beskrivelse af ordningen 

  

(Skal udfyldes) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver indholdet i ordningen. 

  
 

§ 27.4 Beholdere 

  

(frivillig at udfylde). 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver beholdertype, herunder særlige krav hertil, 

eventuelle krav til hvem, der anskaffer beholder, vedligeholdelse m.v. 

  
 

§ 27.5 Kapacitet for beholdere 



  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til beholdertype og antal beholdere, 

overfyldning, ekstraordinært kapacitetsbehov m.m. 

  
 

§ 27.6 Anbringelse af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til placering af beholdere, herunder 

opstillingsstedet, adgangsveje m.m. 

  
 

§ 27.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav omkring anvendelsen af 

beholderne. 

  
 

§ 27.8 Renholdelse af beholdere 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle krav til renholdelse af beholderne. 

  
 

§ 27.9 Afhentning af [. . . ] 

  

(Frivillig at udfylde) 

  

Fritekst: 



  

Kommunalbestyrelsen beskriver eventuelle forhold omkring tømningshyppighed, 

eventuelle forskydninger i tømningen, ændringer i tømningsfrekvens m.m. 

  
 

§ 28 Øvrige ordninger 

  

(Frivillig at udfylde): 

  

Fritekst: 

  

Kommunalbestyrelsen kan eventuelt beskrive øvrige ordninger, f.eks. om 

storskraldsordninger eller om, at i det omfang affaldet ikke håndteres ved de nævnte 

ordning(er), skal genbrugspladsen benyttes. 

  
 

 


