
Ændringer til Regulativ for husholdningsaffald
§ 7 - BEMYNDIGELSE

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

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

NY § 9 - Tilmelding og afmelding

Var tidligere beskrevet under ordning for dagrenovation

§ 10 - NY ordning for madaffald

§ 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 15.2, 16.2, 18.2, 19.2, 20.2 - Hvem gælder ordningen for (i regulativet: ordning for madaffald, papiraffald, papaffald, 

glasaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkevarekartonaffald, tekstilaffald, restaffald, haveaffald)

Der skal gælde de samme affaldsordninger for sommerhus/fritidshuse, som for almindelige boliger. Det er fortsat ikke muligt at fritage et 

sommerhus/fritidshus for tilmelding til affaldsordningerne.

Fritidshuse tilmeldes mad/rest, genbrugscontainer, miljøkasse, glas/flasker, storskrald, genbrugsplads (fed = tilføjelser)

Byrådet kan træffe beslutning om der skal fastsættes og vedtages differentierede gebyrer for fritidshuse.

Byrådet skal træffe beslutning om hvilke ordninger der er obligatoriske for kommunale enheder. Herefter tilføjes disse ved ordningerne.

§ 10.2, § 11.2, § 12.2 §13.2 § 14.2 § 15.2 § 16.2 § 19.2  - Hvem gælder ordningen for (i regulativet: ordning for madaffald, papiraffald, papaffald, 

glasaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkevarekartonaffald, restaffald)

Ordningen kan tilbydes til virksomheder, der producerer affald, der i art og mængde svarer til en husholdnings.

Virksomheder vil kunne tilmeldes rest/mad, genbrugscontainer, glas/flasker. 

§ 16 - NY ordning for mad- og drikkekartoner

§ 18 - Ny ordning for tekstilaffald

Er ordningen obligatorisk for kommunale?

§ 19 - Ordning for restaffald (tidl. § 9 - Ordning for dagrenovation)

Den nye indsamling af mad- og restaffald i to-kammer beholder med tømning hver 14. dag beskrives.

Der bliver ikke mulighed for at vælge ugetømning. Kun særligt udvalgte adresser fortsætter på ugetømning  (f.eks. boligselskaber og 

institutioner), indtil Rebild Kommune er klar til tømning af evt. større containere.

§ 19.6 - Ordning for restaffald, placering af beholdere

Det tilføjes at containere skal være synlige på tømmedag.

Tilføjet at ved nybyggeri/ombygning skal affaldsbeholdere mv. være placeret i samme niveau som tilkørsel for renovationsafhentningen (jf. BR18 

Tilføjet at grusveje/skovveje kræver løbende vedligehold for at renovationsbilerne kan køre forsvarligt.

Tilføjet at container kan blive efterladt ved vejen efter tømning, hvis der  ikke er ryddet sne/saltet.

Afgørelser vedrørende adgangsveje kan træffes af Kommunalbestyrelsen  på baggrund af dette regulativ.Ændret til Forvaltningen. 

Slettet særligt afsnit om ramper ved skrånende adgangsveje ml. 10-25 %. Afsnittet har aldrig fundet anvendelse. Der findes ingen steder med den 

slags adgangsveje og der bør heller ikke etableres steder med sådanne adgangsveje.

§ 19.7 - Ordning for restaffald - Anvendelse og fyldning af beholdere

Tilføjet at beholder kan afvises, hvis restaffaldet ikke er forsvarligt emballeret.

§ 19.9 - Ordning for restaffald - Afhentning af restaffald

Slettet afsnit om afhentning hver uge i byområder og hver 14. dag i landområder

§ 20.4 - Ordning for haveaffald - Beholdere

Tilføjet at haveaffald afleveres i papirsække til storskrald og at ved aflevering på genbrugsplads skal sække tømmes.

§ 20.5 - Ordning for haveaffald - Kapacitet for beholdere

Tilføjet at det er borgers ansvar at sække med haveaffald til storskrald ikke overfyldes, og de må ikke

stå for længe før afhentning, så de går i opløsning. En sæk må veje maks. 15 kg.

§ 20.6 - Ordning for haveaffald - Anbringelse af beholdere

Tilføjet at sække med haveaffald til storskrald skal placeres ved fortov eller vej senest kl. 7 på afhentningsdagen

§ 20.7 - Ordning for haveaffald - Anvendelse og fyldning af beholdere

Tilføjet at papirsække med haveaffald til storskrald ikke må fyldes mere, end at der stadig er plads til at få ordentligt greb i sækken 

§ 23 - Ordning for affald til kompostering - SLETTES - hjemmekompostering er beskrevet under Ordning for madaffald

§ 29 - Regler for afbrænding

Det er slettet at haveaffald kan afbrændes i landzone 1. dec. til 1. marts. Afbrænding kun lovligt i forbindelse med Skt. Hans bål.

NY § 30 - Nedgravede affaldsløsninger

Var før beskrevet under dagrenovation.

Det foreslås obligatorisk at etablere nedgravede med alle følgende løsninger: mad- og restaffald, papir/pap, plast/metal/mad- og drikkekartoner, 

glas.

§ 31 - Affaldsordninger for fritidshuse - SLETTES

Paragraffen udgår, sommerhuse/fritidshuse tilføjes ved hver ordning som gælder for dem.

Fritidshuse tilmeldes obligatorisk de samme ordninger som almindelige boliger, så de 10 fraktioner KAN indsamles ved fritidshuse.

Det er fortsat ikke muligt at opnå fritagelse for affaldsgebyrer for fritidshuse.

Bilag 3 om skrånende adgangsveje 10 - 25 % er SLETTET.


