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§1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra
alle borgere og grundejere i Hjørring Kommune med henblik på at forebygge forurening,
uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at
fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale
affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe
rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i
forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§2 Lovgrundlag

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

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

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

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

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

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
(batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§3 Definitioner

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

§5 Klage m.v.

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

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

§6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

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

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

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

§7 Bemyndigelse

Side 2



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

§8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 01-04-2022.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Regulativ for Husholdningsaffald for Hjørring kommune, godkendt 13-06-2018
Regulativ for Husholdningsaffald for Hjørring kommune, godkendt 04-09-2015
Regulativ for Husholdningsaffald for Hjørring kommune, godkendt 27-08-2014

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15-03-2022.

Formand for Teknik og Miljøudvalget Søren Homann         Direktøren for Teknik- og
Miljøforvaltningen Bettina Hedeby Madsen

§9 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Til- og afmelding foretages til Hjørring Kommunes affaldsgruppe
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§10 Ordning for madaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 1. juli 2021)

§10.1 Hvad er madaffald

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

Sorteringskriterierne for madaffaldet kan findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

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

Virksomheder i blandet bolig erhverv kan tilslutte sig ordningen.

Fritagelse

Ejere af ubebyggede grunde samt ejendomme der har stået eller vil stå ubeboede i mindst 3
måneder, kan fritages for ordningen, hvis der ikke forekommer madaffald på ejendommen.

Ejendomme der benyttes som sommerhuse, skal være med i en renovationsordning.

Når der tages stilling til en fritagelse, vil det altid være den faktiske benyttelse, der er
grundlaget for beslutningen.

Borgere der pga. fysiske eller psykiske handicap ikke kan sortere deres affald, kan blive
fritaget for at deltage i ordningen. Fritagelsen gives ved henvendelse til Hjørring Kommunes

Side 4



affaldsgruppe.

Ordningen for sommerhuse: Indsamlingsordningen for mad er først fuldt implementeret i
hele området for sommerhuse fra januar 2023. Kravet om tilslutning til ordningen gælder
først, når et sommerhus er omfattet af ordningen.

Kolonihavehuse: Ordningen er endnu ikke gældende for kolonihavehuse, men vil blive

implementeret løbende og senest ved udgangen af næste planperiode i 2026.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Containerordning

Alle helårshuse og sommerhuse er som udgangspunkt tilmeldt en containerordning, tilknyttet
den enkelte boligenhed (helårshuse eller sommerhuse). Madaffald opbevares enten i todelte
containere med restaffald i det andet rum, eller har sin egen container. En eller flere
boligenheder kan slå sig sammen om en affaldsø, hvor man har større containere og en
bestykning, der dækker det aktuelle behov.

Såfremt en eller flere boligenheder ønsker en fælles løsning, skal deltagerne fremsende et
ønske herom til Hjørring Kommune, Deltagerne skal angive et areal, som de har råderet over.
Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå og forestår
selv opkrævningen. Betalingen for restaffaldet foretages af en kontaktperson på vegne af alle
tilsluttede til Hjørring Kommune.

Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer

Fællesløsning med nedgravede containere

Hvis det er hensigtsmæssigt, kan containerløsningen erstattes af en nedgravet fællesløsning.

Det kan være, hvis en grundejerforening, en udlejer eller en boligforening ønsker det. Ønsket
kan være begrundet i, at der ellers vil være uhensigtsmæssigt mange containere, eller at
skraldebilen ikke kan indsamle affald ved flere af boligenhederne f.eks. pga. vejens
beskaffenhed, fredningsbestemmelser eller tilsvarende. Hvis Hjørring Kommune har et egnet
areal, kan det stilles til rådighed ellers skal grundejerne selv stille et egnet areal til rådighed.

Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå, eller
tilmelder sig som enkelt boenhed med den takst, der er angivet i takstbladet.

Grundejeren der ikke kan eller vil leve op til adgangsforholdene, kan henvises til at bruge
nærmeste nedgravede affaldsløsning

Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.

En ordning pr område
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Sommerhuse og helårshuse er tilsluttet den ordning, der er gældende for det område
boligenheden ligger i. Formålet er at sikre en kørsel, der tilgodeser miljø og økonomi bedst
muligt.

Poser til madaffald

Hjørring kommune udleverer hvert år plastposer til madaffaldet. Madaffaldet skal samles i de
udleverede poser, som skal lukkes inden de lægges i beholderne til madaffald. De
husholdninger der ikke har tilstrækkeligt antal poser i de udleverede, kan købe ekstra poser
via kommunens selvbetjeningsordning eller i butikker.

Finansiering

Ordningen for madaffald er finansieret via indsamlingsgebyret for genbrugsmaterialer. En
husstand kan få så meget kapacitet, som der er behov for, som en del af gebyret. Udbringning
og hjemtagning af containere er ikke omfattet af gebyret.

Fejlsortering

Hvis der konstateres fejlsorteringen, vil madaffaldet blive tømt i rummet til restaffald,
grundejeren skal betale den omkostning, det er ved tømning af restaffaldet jf gældende
takstblad. Hvis der efter gentagne advarsler, stadig fejlsorteres betaler grundejeren herudover
et sorteringsgebyr jf. gældende takstblad.

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.

Madaffald samles ind i beholdere med hjul eller i nedgravede beholdere.

Beholdere leveres af og tilhører Hjørring Kommune.

Der kan med kommunalbestyrelsen træffes aftale om eget indkøb af beholdere.
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Grundejeren skal erstatte beholdere, som er blevet væk eller ødelagt, hvis det skyldes at
borgeren ikke har passet på beholderen, f.eks. ved blæst, hærværk eller brand.

Hjørring Kommune erstatter beholdere, der går i stykker pga slidtage.

Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som
kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

§10.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Ejendomme skal være tilmeldt med den nødvendige affaldsvolumen, så affaldsvolumen
svarer til den faktiske benyttelse.

For sommerhuse med sortering, der udlejes, er fastsat mindstekrav for volumen i forhold til
det antal personer, sommerhuset udlejes til.

Mindstekravet som er fordelt på 4 rum:

2 - 6 personer 480 l

7- 8 personer 620 l

9 -10 personer 760 l

11-16 personer 1000 l

Hvis sommerhuset benyttes af flere end 16 personer, aftales kapaciteten med forvaltningen I
særlige begrundede tilfælde kan volumengrænserne ændres.

Sommerhuse der er tilsluttet en fælles løsning, tilmeldes med de andele der svarer til husets
benyttelse af ordningen.
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§10.6 Anbringelse af beholdere

Affaldsbeholderne skal anbringes, så der sikres et godt arbejdsmiljø for de skraldemænd, der
skal tømme beholderne.

For beholdere på hjul gælder, at den maksimale gåafstand fra beholder til skraldebil må
være 35 m.
Underlaget, som beholderen skal køres på, skal være plant, jævnt og kørefast
Det skal så vidt muligt undgås, at skraldemanden skal transportere beholderen på
stigninger. Hvis det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt, at undgå stigninger,
er den maksimale stigning, der kan accepteres 10%. Ved nybyggeri vil der kun
undtagelsesvist, blive accepteret større stigning end 5%.
Området omkring beholderne skal holdes fri for plantevækst og beholderen skal
uhindret kunne hentes fra standpladsen.
Beholdere der er størrer end 240 l, skal placeres på fast underlag og således at
beholderen kan tømmes fra standpladsen, mindre transport på fliser eller andet fast
underlag kan accepteres.
Nedgravede beholdere skal placeres, så skraldemanden kan tømme beholderen uden
risiko fra den øvrige trafik.
Nedgravede beholdere i helårsbebyggelser må som udgangspunkt ikke stå længere væk
end 75 m fra en tilsluttet bolig. Længere gåafstande kan accepteres, hvis der er forhold,
der taler for det.
Nedgravede beholdere i sommerhusområder, må som udgangspunkt ikke stå længere
væk end 300 m fra et tilsluttet sommerhus. Længere gåafstande kan accepteres, hvis
der er forhold, der taler for det.

For at en placering af en beholder kan accepteres, er det en forudsætning, at skraldebilen kan
vende på vejen, hvis vejen ikke er gennemgående. Som vej regnes også en indkørsel til en
ejendom. De aktuelle krav til vendeforhold kan ses på kommunens hjemmeside.

Hvis der er gode oversigtsforhold, kan det accepteres at skraldebilen skal bakke op til 50 m.

Hensyn til tilgængelighed

Ved indretning af fællesløsninger, hvor flere personer deler en eller flere containere, skal
adgangsvejene etableres, så de opfylder krav om tilgængelighed for handicappede borgere.
Containerne i fællesløsningen skal placeres, så der er nem og direkte adgang til alle
containere. Der skal som minimum være en container til hvert rum, der skal sorteres i, som
har en indkasthøjde og et indkast som er egnet for handicappede, børn og andre personer der
kan have svært ved at nå høje indkast eller løfte tunge låg.

Specialafhentning

Hvis forholdene taler for det, kan Hjørring Kommune fravige et eller flere af ovenstående

krav - i disse tilfælde fastsættes et gebyr for specialafhentning. De forhold der kan føre til en
special afhentning kan både omhandle de fysiske forhold på adressen, men også beboerens
psykiske og fysiske formåen, kan berettige til en specialafhentning.
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Hvis forholdene ikke taler for en specialafhentning, kan grundejeren henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning.

Krav til veje og vendepladser

En forudsætning for at skraldebilen kan køre på en vej eller indkørsel er at vejen som
minimum er 3 m bred. Der skal være fast, jævnt underlag. Kørevej og rabat skal holdes fri for
bevoksning i en højde af 4,5 m.

Der hvor chaufføren skal stige ud af skraldebilen, skal der være en jævn udstigningsplads på
mindst ½ m. Øvrige krav til adgangsforhold findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

§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.

Hvis der 2 gange konstateres overfyldning, kan Hjørring Kommune – efter forudgående
skriftligt varsel – ved 3. gang, der er overfyldning tilmelde ejendommen yderligere
affaldsvolumen, således at overfyldning undgås

§10.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgerens ansvar, at holde beholderen ren. Hvis beholderen er uhygiejnisk og beskidt
kan Hjørring Kommune efter en advarsel, rengøre containeren på borgerens regning.

§10.9 Afhentning af madaffald

Madaffaldet opbevares enten i hjulcontainere eller i nedgravede beholdere. Madaffald i
hjulcontainerne, indsamles sammen med restaffaldet, men i et separat rum. Indsamlingen
foregår som ruteindsamling hver 14 dag.

Madaffaldet kan også samles i nedgravede beholdere, der tømmes efter behov, dog minimum
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hver 14. dag.

Sommerhuse

Sommerhuse skal som minimum være tilmeldt med 26 årlige tømninger. I områder med
sommerhuse, er der mulighed for ugetømning i sommerhøjsæsonen. Uden for højsæsonnen er
der mulighed for 14 dages indsamling eller mere behovsstyret afhentning. Der kan hele året
bestilles ekstra tømninger, disse udføres på næste tømningsdag i et 14 dages interval. Der
udgives årligt en kalender over afhentningerne i sommerhusområderne.

Sommerhuse kan også være tilmeldt 14 dages afhentning hele året.

§11 Ordning for papiraffald

§11.1 Hvad er papiraffald

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

Papiraffaldet må blandes med pap.

§11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

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

§11.3 Beskrivelse af ordningen
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Containerordning

Alle helårshuse og sommerhuse er som udgangspunkt tilmeldt en containerordning, tilknyttet
den enkelte boligenhed (helårshuse eller sommerhuse). Papir og papaffald opbevares enten i
todelte containere med plast, metal og mad- og drikkekartonner i det andet rum, eller har sin
egen container.

En eller flere boligenheder kan slå sig sammen om en affaldsø, hvor man har større
containere og en bestykning, der dækker det aktuelle behov.

Såfremt en eller flere boligenheder ønsker en fælles løsning, skal deltagerne fremsende et
ønske herom til Hjørring Kommune, Deltagerne skal angive et areal, som de har råderet over.
Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå og forestår
selv opkrævningen. Betalingen for restaffaldet foretages af en kontaktperson på vegne af alle
tilsluttede til Hjørring Kommune.

Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.

Fællesløsning med nedgravede containere

Hvis det er hensigtsmæssigt, kan containerløsningen erstattes af en nedgravet fællesløsning.

Det kan være, hvis en grundejerforening, en udlejer eller en boligforening ønsker det. Ønsket
kan være begrundet i, at der ellers vil være uhensigtsmæssigt mange containere, eller at
skraldebilen ikke kan indsamle affald ved flere af boligenhederne f.eks. pga. vejens
beskaffenhed, fredningsbestemmelser eller tilsvarende. Hvis Hjørring Kommune har et egnet
areal, kan det stilles til rådighed ellers skal grundejerne selv stille et egnet areal til rådighed.

Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå, eller
tilmelder sig med den takst, der er angivet i takstbladet.

Grundejeren der ikke kan eller vil leve op til adgangsforholdene, kan henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning

Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.

En ordning pr område

Sommerhuse og helårshuse er tilsluttet den ordning, der er gældende for det område
boligenheden ligger i. Formålet er at sikre en kørsel, der tilgodeser miljø og økonomi bedst
muligt.

Finansiering

Ordningen er finansieret via indsamlingsgebyret for genbrugsmaterialer. En husstand kan få
så meget kapacitet, som der er behov for, som en del af gebyret, dog max 240 l container til
papir og pap pr. genbrugsgebyr. Udbringning og hjemtagning af containere er ikke omfattet
af gebyret.

Fejlsortering

Hvis der konstateres fejlsortering, vil affaldet blive tømt i rummet til restaffald, grundejeren
skal betale den omkostning, der er ved tømning af restaffaldet jf gældende takstblad. Hvis der
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efter gentagne advarsler, stadig fejlsorteres betaler grundejeren herudover et sorteringsgebyr
jf. gældende takstblad.

Affaldet lægges løst i containerne.

§11.4 Beholdere

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

Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som
kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere.

Beholdere leveres af og tilhører [...] Kommune.

Grundejeren skal erstatte beholdere, som er blevet væk eller ødelagt, hvis det skyldes at
borgeren ikke har passet på beholderen, f.eks. ved blæst, hærværk eller brand.

Hjørring Kommune erstatter beholdere, der går i stykker pga slidtage.

§11.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Ejendomme skal være tilmeldt med den nødvendige affaldsvolumen, så affaldsvolumen
svarer til den faktiske benyttelse.
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For sommerhuse med sortering, der udlejes, er fastsat mindstekrav for volumen i forhold til
det antal personer, sommerhuset udlejes til.

Mindstekravet som er fordelt på 4 rum:

2 - 6 personer 480 l

7- 8 personer 620 l

9 -10 personer 760 l

11-16 personer 1000 l

Hvis sommerhuset benyttes af flere end 16 personer, aftales kapaciteten med forvaltningen I
særlige begrundede tilfælde kan volumengrænserne ændres.

Sommerhuse der er tilsluttet en fælles løsning, tilmeldes med de andele der svarer til husets
benyttelse af ordningen.

§11.6 Anbringelse af beholdere

Affaldsbeholderne skal anbringes, så der sikres et godt arbejdsmiljø for de skraldemænd, der
skal tømme beholderne.

For beholdere på hjul gælder, at den maksimale gåafstand fra beholder til skraldebil må
være 35 m.
Underlaget, som beholderen skal køres på, skal være plant, jævnt og kørefast
Det skal så vidt muligt undgås, at skraldemanden skal transportere beholderen på
stigninger. Hvis det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt, at undgå stigninger,
er den maksimale stigning der kan accepteres 10%. Ved nybyggeri vil der kun
undtagelsesvist, blive accepteret større stigning end 5%.
Området omkring beholderne skal holdes fri for plantevækst og beholderen skal
uhindret kunne hentes fra standpladsen.
Beholdere der er størrer end 240 l, skal placeres på fast underlag og således at
beholderen kan tømmes fra standpladsen, mindre transport på fliser eller andet fast
underlag kan accepteres.
Nedgravede beholdere skal placeres, så skraldemanden kan tømme beholderen uden
risiko fra den øvrige trafik.
Nedgravede beholdere i helårsbebyggelser må som udgangspunkt ikke stå længere væk
end 75 m fra en tilsluttet bolig. Længere gåafstande kan accepteres, hvis der er forhold,
der taler for det.
Nedgravede beholdere i sommerhusområder, må som udgangspunkt ikke stå længere
væk end 300 m fra et tilsluttet sommerhus. Længere gåafstande kan accepteres, hvis
der er forhold, der taler for det.

For at en placering af en beholder kan accepteres, er det en forudsætning, at skraldebilen kan
vende på vejen, hvis vejen ikke er gennemgående. Som vej regnes også en indkørsel til en

Side 13



ejendom. De aktuelle krav til vendeforhold kan ses på kommunens hjemmeside.
Hvis der er gode oversigtsforhold, kan det accepteres at skraldebilen skal bakke op til 50 m.
Hensyn til tilgængelighed
Ved indretning af fællesløsninger, hvor flere personer deler en eller flere containere, skal
adgangsvejene etableres, så de opfylder krav om tilgængelighed for handicappede borgere.
Containerne i fællesløsningen skal placeres, så der er nem og direkte adgang til alle
containere. Der skal som minimum være en container til hvert rum, der skal sorteres i, som
har en indkasthøjde og et indkast som er egnet for handicappede, børn og andre personer der
kan have svært ved at nå høje indkast eller løfte tunge låg.
Specialafhentning
Hvis forholdene taler for det, kan Hjørring Kommune fravige et eller flere af ovenstående
krav - i disse tilfælde fastsættes et gebyr for specialafhentning. De forhold der kan føre til en
special afhentning kan både omhandle de fysiske forhold på adressen, men også beboerens
psykiske og fysiske formåen, kan berettige til en specialafhentning.
Hvis forholdene ikke taler for en specialafhentning, kan grundejeren henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning.
Krav til veje og vendepladser
En forudsætning for at skraldebilen kan køre på en vej eller indkørsel er at vejen som
minimum er 3 m bred. Der skal være fast, jævnt underlag. Kørevej og rabat skal holdes fri for
bevoksning i en højde af 4,5 m.
Der hvor chaufføren skal stige ud af skraldebilen, skal der være en jævn udstigningsplads på
mindst ½ m. Øvrige krav til adgangsforhold findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

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

Hvis der 2 gange konstateres overfyldning, kan Hjørring Kommune – efter forudgående

skriftligt varsel – ved 3. gang, der er overfyldning tilmelde ejendommen yderligere
affaldsvolumen, således at overfyldning undgås.

§11.8 Renholdelse af beholdere
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Det er borgerens ansvar at holde beholderen ren. Hvis beholderen er uhygiejnisk og beskidt
kan Hjørring Kommune efter en advarsel, rengøre containeren på borgerens regning.

§11.9 Afhentning af papiraffald

Papir og papaffaldet opbevares enten i hjulcontainere eller i nedgravede beholdere.

Papir og papaffald i hjulcontainerne, indsamles sammen med plast, metal, mad- og
drikkekartonner, men i et separat rum. Indsamlingen foregår som ruteindsamling hver 4. uge.
Hvis udviklingen i borgernes sortering og affaldsmængderne taler for det kan Teknik og
Miljøudvalget, beslutte at ændre indsamlingsintervallet, uden der skal en ny regulativændring
til.

Papir og papaffald kan også samles i nedgravede beholdere, der tømmes efter behov.

Sommerhuse

I områder med sommerhuse, er der mulighed for hyppigere tømning end 4 ugers intervallet i
sommerhøjsæsonen.. Der udgives årligt en kalender over afhentningerne i
sommerhusområderne.

§12 Ordning for papaffald

§12.1 Hvad er papaffald

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

Pap fra husstandene indsamles sammen med papir i samme fraktion.

§12.2 Hvem gælder ordningen for
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Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

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

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Containerordning

Alle helårshuse og sommerhuse er som udgangspunkt tilmeldt en containerordning, tilknyttet

den enkelte boligenhed (helårshuse eller sommerhuse). Pap og papiraffald opbevares enten i
todelte containere med plast, metal og mad- og drikkekartonner i det andet rum, eller har sin
egen container. En eller flere boligenheder kan slå sig sammen om en affaldsø, hvor man har
større containere og en bestykning, der dækker det aktuelle behov.

Såfremt en eller flere boligenheder ønsker en fælles løsning, skal deltagerne fremsende et
ønske herom til Hjørring Kommune, Deltagerne skal angive et areal, som de har råderet over.
Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå og forestår
selv opkrævningen. Betalingen for restaffaldet foretages af en kontaktperson på vegne af alle
tilsluttede til Hjørring Kommune.

Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.

Fællesløsning med nedgravede containere

Hvis det er hensigtsmæssigt, kan containerløsningen erstattes af en nedgravet fællesløsning.

Det kan være, hvis en grundejerforening, en udlejer eller en boligforening ønsker det. Ønsket
kan være begrundet i, at der ellers vil være uhensigtmæssigt mange containere, eller at
skraldebilen ikke kan indsamle affald ved flere af boligenhederne f.eks. pga. vejens
beskaffenhed, fredningsbestemmelser eller tilsvarende. Hvis Hjørring Kommune har et egnet
areal, kan det stilles til rådighed ellers skal grundejerne selv stille et egnet areal til rådighed.

Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå, eller
tilmelder sig som enkelt boenhed med den takst, der er angivet i takstbladet.kontakt

Grundejeren der ikke kan eller vil leve op til adgangsforholdene, kan henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning

Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.

En ordning pr område

Sommerhuse og helårshuse er tilsluttet den ordning, der er gældende for det område
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boligenheden ligger i. Formålet er at sikre en kørsel, der tilgodeser miljø og økonomi bedst
muligt.

Finansiering

Ordningen er finansieret via indsamlingsgebyret for genbrugsmaterialer. Hver husstand kan
højest få en 240 l container til papir og pap stillet til rådighed for genbrugsgebyret.

Udbringning og hjemtagning af containere er ikke omfattet af gebyret.

Fejlsortering

Hvis der konstateres fejlsortering, vil affaldet blive tømt i rummet til restaffald, grundejeren
skal betale den omkostning, det er ved tømning af restaffaldet jf gældende takstblad. Hvis der
efter gentagne advarsler, stadig fejlsorteres betaler grundejeren herudover et sorteringsgebyr
jf. gældende takstblad.

Affaldet lægges løst i containeren.

§12.4 Beholdere

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

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

Beholdere leveres af og tilhører [...] Kommune.

§12.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.
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Ejendomme skal være tilmeldt med den nødvendige affaldsvolumen, så affaldsvolumen
svarer til den faktiske benyttelse.

For sommerhuse med sortering, der udlejes, er fastsat mindstekrav for volumen i forhold til
det antal personer, sommerhuset udlejes til.

Mindstekravet som er fordelt på 4 rum:

2 - 6 personer 480 l
7- 8 personer 620 l
9 -10 personer 760 l
11-16 personer 1000 l

Hvis sommerhuset benyttes af flere end 16 personer, aftales kapaciteten med forvaltningen I
særlige begrundede tilfælde kan volumengrænserne ændres.

Sommerhuse der er tilsluttet en fælles løsning, tilmeldes med de andele der svarer til husets
benyttelse af ordningen.

§12.6 Anbringelse af beholdere

Affaldsbeholderne skal anbringes, så der sikres et godt arbejdsmiljø for de skraldemænd, der
skal tømme beholderne.

For beholdere på hjul gælder, at den maksimale gåafstand fra beholder til skraldebil må
være 35 m.
Underlaget, som beholderen skal køres på, skal være plant, jævnt og kørefast
Det skal så vidt muligt undgås, at skraldemanden skal transportere beholderen på
stigninger. Hvis det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt, at undgå stigninger,
er den maksimale stigning der kan accepteres 10%. Ved nybyggeri vil der kun
undtagelsesvist, blive accepteret større stigning end 5%.
Området omkring beholderne skal holdes fri for plantevækst og beholderen skal
uhindret kunne hentes fra standpladsen.
Beholdere der er størrer end 240 l, skal placeres på fast underlag og således at
beholderen kan tømmes fra standpladsen, mindre transport på fliser eller andet fast
underlag kan accepteres.
Nedgravede beholdere skal placeres, så skraldemanden kan tømme beholderen uden
risiko fra den øvrige trafik.
Nedgravede beholdere i helårsbebyggelser må som udgangspunkt ikke stå længere væk
end 75 m fra en tilsluttet bolig. Længere gåafstande kan accepteres, hvis der er forhold,
der taler for det.
Nedgravede beholdere i sommerhusområder, må som udgangspunkt ikke stå længere
væk end 300 m fra et tilsluttet sommerhus. Længere gåafstande kan accepteres, hvis
der er forhold, der taler for det.

For at en placering af en beholder kan accepteres, er det en forudsætning, at skraldebilen kan
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vende på vejen, hvis vejen ikke er gennemgående. Som vej regnes også en indkørsel til en
ejendom. De aktuelle krav til vendeforhold kan ses på kommunens hjemmeside.
Hvis der er gode oversigtsforhold, kan det accepteres at skraldebilen skal bakke op til 50 m.
Hensyn til tilgængelighed
Ved indretning af fællesløsninger, hvor flere personer deler en eller flere containere, skal
adgangsvejene etableres, så de opfylder krav om tilgængelighed for handicappede borgere.
Containerne i fællesløsningen skal placeres, så der er nem og direkte adgang til alle
containere. Der skal som minimum være en container til hvert rum, der skal sorteres i, som
har en indkasthøjde og et indkast som er egnet for handicappede, børn og andre personer der
kan have svært ved at nå høje indkast eller løfte tunge låg.
Specialafhentning
Hvis forholdene taler for det, kan Hjørring Kommune fravige et eller flere af ovenstående
krav - i disse tilfælde fastsættes et gebyr for specialafhentning. De forhold der kan føre til en
special afhentning kan både omhandle de fysiske forhold på adressen, men også beboerens
psykiske og fysiske formåen, kan berettige til en specialafhentning.
Hvis forholdene ikke taler for en specialafhentning, kan grundejeren henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning.
Krav til veje og vendepladser
En forudsætning for at skraldebilen kan køre på en vej eller indkørsel, er at vejen som
minimum er 3 m bred. Der skal være fast, jævnt underlag. Kørevej og rabat skal holdes fri for
bevoksning i en højde af 4,5 m.
Der hvor chaufføren skal stige ud af skraldebilen, skal der væren en jævn udstigningsplads på
mindst ½ m. Øvrige krav til adgangsforhold findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

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

§12.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgerens ansvar at holde beholderen ren. Hvis beholderen er uhygiejnisk og beskidt
kan Hjørring Kommune efter en advarsel, rengøre containeren på borgerens regning.
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§12.9 Afhentning af papaffald

Papir og papaffaldet opbevares enten i hjulcontainere eller i nedgravede beholdere.

Papir og papaffald i hjulcontainerne, indsamles sammen med plast, metal, mad og
drikkekartonner, men i et separat rum. Indsamlingen foregår som ruteindsamling hver 4. uge.

Papir og papaffald kan også samles i nedgravede beholdere, der tømmes efter behov.

Sommerhuse

I områder med sommerhuse, er der mulighed for hyppigere tømning end 4 ugers intervallet i
sommerhøjsæsonen. Der udgives årligt en kalender over afhentningerne i
sommerhusområderne.

§13 Ordning for glasaffald

§13.1 Hvad er glasaffald

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

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

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

§13.3 Beskrivelse af ordningen
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Glas indsamles i kuber. Kuberne er placeret centrale steder i Hjørring Kommune. Fortrinsvis
ved indkøbscentre, skoler og andre steder hvor mange mennesker naturligt har sin færden.

Glaskuberne drives af RENONORD AVV.

§13.4 Beholdere

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

§13.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

RENONORD AVV skal sikre, at der er den nødvendige kapacitet til stede.

§13.6 Anbringelse af beholdere

RENONORD AVV sørger for placering af kuberne. Grundejerforeninger og andre
interesseorganisationer kan stille forslag om placering af kuber, RENONORD AVV afgør
sammen  med Hjørring Kommune om placeringen er hensigtsmæssig

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Kuberne må ikke overfyldes, RENONORD AVV skal sikre at kuberne tømmes, så
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overfyldning undgås.

§13.8 Renholdelse af beholdere

Det er RENONORD AVVsansvar at sikre at kuberne er rengjorte og hygiejniske.

§13.9 Afhentning af glasemballageaffald

Kuberne tømmes efter behov.

§14 Ordning for metalaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen

Virksomheder i blandet bolig erhverv kan mod betaling tilslutte sig ordningen.

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
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§14.3 Beskrivelse af ordningen

Containerordning

Alle helårshuse og sommerhuse er som udgangspunkt tilmeldt en containerordning, tilknyttet
den enkelte boligenhed (helårshuse eller sommerhuse). Metalaffald opbevares sammen med
plast og  mad- og drikkekartonner enten i todelte containere med papir og pap i det andet
rum, eller har sin egen container sammen med  plast og  mad- og drikkekartonner. En eller
flere boligenheder kan slå sig sammen om en affaldsø, hvor man har større containere og en
bestykning, der dækker det aktuelle behov.
Såfremt en eller flere boligenheder ønsker en fælles løsning, skal deltagerne fremsende et
ønske herom til Hjørring Kommune, Deltagerne skal angive et areal, som de har råderet over.
Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå og forestår
selv opkrævningen. Betalingen for restaffaldet foretages af en kontaktperson på vegne af alle
tilsluttede til Hjørring Kommune.
Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.
Fællesløsning med nedgravede containere
Hvis det er hensigtsmæssigt, kan containerløsningen erstattes af en nedgravet fællesløsning.
Det kan være, hvis en grundejerforening, en udlejer eller en boligforening ønsker det. Ønsket
kan være begrundet i, at der ellers vil være uhensigtmæssigt mange containere, eller at
skraldebilen ikke kan indsamle affald ved flere af boligenhederne f.eks. pga. vejens
beskaffenhed, fredningsbestemmelser eller tilsvarende. Hvis Hjørring Kommune har et egnet
areal, kan det stilles til rådighed ellers skal grundejerne selv stille et egnet areal til rådighed.
Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå, eller
tilmelder sig som enkelt boenhed med den takst, der er angivet i takstbladet.kontakt
Grundejeren der ikke kan eller vil leve op til adgangsforholdene, kan henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning
Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.
En ordning pr område
Sommerhuse og helårshuse er tilsluttet den ordning, der er gældende for det område
boligenheden ligger i. Formålet er at sikre en kørsel, der tilgodeser miljø og økonomi bedst
muligt.
Finansiering
Ordningen er finansieret via indsamlingsgebyret for genbrugsmaterialer. En husstand kan få
så meget kapacitet, som der er behov for, som en del af gebyret. Udbringning og hjemtagning
af containere er ikke omfattet af gebyret.
Fejlsortering
Hvis der konstateres fejlsortering, vil affaldet blive tømt i rummet til restaffald, grundejeren
skal betale den omkostning, det er ved tømning af restaffaldet jf gældende takstblad. Hvis der
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efter gentagne advarsler, stadig fejlsorteres betaler grundejeren herudover et sorteringsgebyr
jf. gældende takstblad.
Affaldet lægges løst i containeren.

§14.4 Beholdere

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

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune.

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

§14.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Ejendomme skal være tilmeldt med den nødvendige affaldsvolumen, så affaldsvolumen
svarer til den faktiske benyttelse.

For sommerhuse med sortering, der udlejes, er fastsat mindstekrav for volumen i forhold til
det antal personer, sommerhuset udlejes til.
Mindstekravet som er fordelt på 4 rum:

2 - 6 personer 480 l
7- 8 personer 620 l
9 -10 personer 760 l
11-16 personer 1000 l
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Hvis sommerhuset benyttes af flere end 16 personer, aftales kapaciteten med forvaltningen I
særlige begrundede tilfælde kan volumengrænserne ændres.
Sommerhuse der er tilsluttet en fælles løsning, tilmeldes med de andele der svarer til husets
benyttelse af ordningen.

§14.6 Anbringelse af beholdere

Affaldsbeholderne skal anbringes, så der sikres et godt arbejdsmiljø for de skraldemænd, der
skal tømme beholderne.

For beholdere på hjul gælder, at den maksimale gåafstand fra beholder til skraldebil må
være 35 m.
Underlaget, som beholderen skal køres på, skal være plant, jævnt og kørefast
Det skal så vidt muligt undgås, at skraldemanden skal transportere beholderen på
stigninger. Hvis det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt, at undgå stigninger,
er den maksimale stigning der kan accepteres 10%. Ved nybyggeri vil der kun
undtagelsesvist, blive accepteret større stigning end 5%.
Området omkring beholderne skal holdes fri for plantevækst og beholderen skal
uhindret kunne hentes fra standpladsen.
Beholdere der er størrer end 240 l, skal placeres på fast underlag og således at
beholderen kan tømmes fra standpladsen, mindre transport på fliser eller andet fast
underlag kan accepteres.
Nedgravede beholdere skal placeres, så skraldemanden kan tømme beholderen uden
risiko fra den øvrige trafik.
Nedgravede beholdere i helårsbebyggelser må som udgangspunkt ikke stå længere væk
end 75 m fra en tilsluttet bolig. Længere gåafstande kan accepteres, hvis der er forhold,
der taler for det.
Nedgravede beholdere i sommerhusområder, må som udgangspunkt ikke stå længere
væk end 300 m fra et tilsluttet sommerhus. Længere gåafstande kan accepteres, hvis
der er forhold, der taler for det.

For at en placering af en beholder kan accepteres, er det en forudsætning, at skraldebilen kan
vende på vejen, hvis vejen ikke er gennemgående. Som vej regnes også en indkørsel til en
ejendom. De aktuelle krav til vendeforhold kan ses på kommunens hjemmeside.
Hvis der er gode oversigtsforhold, kan det accepteres at skraldebilen skal bakke op til 50 m.
Hensyn til tilgængelighed
Ved indretning af fællesløsninger, hvor flere personer deler en eller flere containere, skal
adgangsvejene etableres, så de opfylder krav om tilgængelighed for handicappede borgere.
Containerne i fællesløsningen skal placeres, så der er nem og direkte adgang til alle
containere. Der skal som minimum være en container til hvert rum, der skal sorteres i, som
har en indkasthøjde og et indkast som er egnet for handicappede, børn og andre personer der
kan have svært ved at nå høje indkast eller løfte tunge låg.
Specialafhentning
Hvis forholdene taler for det, kan Hjørring Kommune fravige et eller flere af ovenstående
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krav - i disse tilfælde fastsættes et gebyr for specialafhentning. De forhold der kan føre til en
special afhentning kan både omhandle de fysiske forhold på adressen, men også beboerens
psykiske og fysiske formåen, kan berettige til en specialafhentning.
Hvis forholdene ikke taler for en specialafhentning, kan grundejeren henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning.
Krav til veje og vendepladser
En forudsætning for at skraldebilen kan køre på en vej eller indkørsel, er at vejen som
minimum er 3 m bred. Der skal være fast, jævnt underlag. Kørevej og rabat skal holdes fri for
bevoksning i en højde af 4,5 m.
Der hvor chaufføren skal stige ud af skraldebilen, skal der være en en jævn udstigningsplads
på mindst ½ m. Øvrige krav til adgangsforhold findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Hvis der 2 gange konstateres overfyldning, kan Hjørring Kommune – efter forudgående
skriftligt varsel – ved 3. gang, der er overfyldning tilmelde ejendommen yderligere
affaldsvolumen, således at overfyldning undgås.

§14.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgerens ansvar at holde beholderen ren. Hvis beholderen er uhygiejnisk og beskidt
kan Hjørring Kommune efter en advarsel, rengøre containeren på borgerens regning.

§14.9 Afhentning af metalaffald

Plast, metal og mad- og drikkekartonner opbevares enten i hjulcontainere eller i nedgravede
beholdere.

Plast, metal og mad- og drikkekartonner i hjulcontainerne, indsamles sammen med papir og
papaffald, men i et separat rum. Indsamlingen foregår som ruteindsamling hver 4. uge.

Plast, metal og mad- og drikkekartonner kan også samles i nedgravede beholdere, der
tømmes efter behov.
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Sommerhuse
I områder med sommerhuse, er der mulighed for hyppigere tømning end 4 ugers intervallet i
sommerhøjsæsonen. Der udgives årligt en kalender over afhentningerne i
sommerhusområderne.

§15 Ordning for plastaffald

§15.1 Hvad er plastaffald

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

Plastaffald indsamles sammen med metal og mad- og drikkekartonner.

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

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

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Containerordning

Alle helårshuse og sommerhuse er som udgangspunkt tilmeldt en containerordning, tilknyttet
den enkelte boligenhed (helårshuse eller sommerhuse). Plastlaffald opbevares sammen med
metal og  mad- og drikkekartonner enten i todelte containere med papir og pap i det andet
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rum, eller har sin egen container. En eller flere boligenheder kan slå sig sammen om en
affaldsø, hvor man har større containere og enbestykning, der dækker det aktuelle behov.
Såfremt en eller flere boligenheder ønsker en fælles løsning, skal deltagerne fremsende et
ønske herom til Hjørring Kommune. Deltagerne skal angive et areal, som de har råderet over.
Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå og forestår
selv opkrævningen. Betalingen for restaffaldet foretages af en kontaktperson på vegne af alle
tilsluttede til Hjørring Kommune.
Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.
Fællesløsning med nedgravede containere
Hvis det er hensigtsmæssigt, kan containerløsningen erstattes af en nedgravet fællesløsning.
Det kan være, hvis en grundejerforening, en udlejer eller en boligforening ønsker det. Ønsket
kan være begrundet i, at der ellers vil være uhensigtmæssigt mange containere, eller at
skraldebilen ikke kan indsamle affald ved flere af boligenhederne f.eks. pga. vejens
beskaffenhed, fredningsbestemmelser eller tilsvarende. Hvis Hjørring Kommune har et egnet
areal, kan det stilles til rådighed ellers skal grundejerne selv stille et egnet areal til rådighed.
Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå, eller
tilmelder sig som enkelt boenhed med den takst, der er angivet i takstbladet.
Grundejeren der ikke kan eller vil leve op til adgangsforholdene, kan henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning
Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.
En ordning pr område
Sommerhuse og helårshuse er tilsluttet den ordning, der er gældende for det område
boligenheden ligger i. Formålet er at sikre en kørsel, der tilgodeser miljø og økonomi bedst
muligt.
Finansiering
Ordningen er finansieret via indsamlingsgebyret for genbrugsmaterialer. En husstand kan få
så meget kapacitet, som der er behov for, som en del af gebyret. Udbringning og hjemtagning
af containere er ikke omfattet af gebyret.
Fejlsortering
Hvis der konstateres fejlsorteringen, vil affaldet blive tømt i rummet til restaffald,
grundejeren skal betale den omkostning, det er ved tømning af restaffaldet jf gældende
takstblad. Hvis der efter gentagne advarsler, stadig fejlsorteres betaler grundejeren herudover
et sorteringsgebyr jf. gældende takstblad.
Affaldet lægges løst i containeren.

§15.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald.
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Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune.

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.

Grundejeren skal erstatte beholdere, som er blevet væk eller ødelagt, hvis det skyldes at
borgeren ikke har passet på beholderen, f.eks. ved blæst, hærværk eller brand.

Hjørring Kommune erstatter beholdere, der går i stykker pga slidtage.

§15.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

§15.6 Anbringelse af beholdere

Affaldsbeholderne skal anbringes, så der sikres et godt arbejdsmiljø for de skraldemænd, der
skal tømme beholderne.

For beholdere på hjul gælder, at den maksimale gåafstand fra beholder til skraldebil må
være 35 m.
Underlaget, som beholderen skal køres på, skal være plant, jævnt og kørefast
Det skal så vidt muligt undgås, at skraldemanden skal transportere beholderen på
stigninger. Hvis det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt, at undgå stigninger,
er den maksimale stigning der kan accepteres 10%. Ved nybyggeri vil der kun
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undtagelsesvist, blive accepteret større stigning end 5%.
Området omkring beholderne skal holdes fri for plantevækst og beholderen skal
uhindret kunne hentes fra standpladsen.
Beholdere der er størrer end 240 l, skal placeres på fast underlag og således at
beholderen kan tømmes fra standpladsen, mindre transport på fliser eller andet fast
underlag kan accepteres.
Nedgravede beholdere skal placeres, så skraldemanden kan tømme beholderen uden
risiko fra den øvrige trafik.
Nedgravede beholdere i helårsbebyggelser må som udgangspunkt ikke stå længere væk
end 75 m fra en tilsluttet bolig. Længere gåafstande kan accepteres, hvis der er forhold,
der taler for det.
Nedgravede beholdere i sommerhusområder, må som udgangspunkt ikke stå længere
væk end 300 m fra et tilsluttet sommerhus. Længere gåafstande kan accepteres, hvis
der er forhold, der taler for det.

For at en placering af en beholder kan accepteres, er det en forudsætning, at skraldebilen kan
vende på vejen, hvis vejen ikke er gennemgående. Som vej regnes også en indkørsel til en
ejendom. De aktuelle krav til vendeforhold kan ses på kommunens hjemmeside.
Hvis der er gode oversigtsforhold, kan det accepteres at skraldebilen skal bakke op til 50 m.
Hensyn til tilgængelighed
Ved indretning af fællesløsninger, hvor flere personer deler en eller flere containere, skal
adgangsvejene etableres, så de opfylder krav om tilgængelighed for handicappede borgere.
Containerne i fællesløsningen skal placeres, så der er nem og direkte adgang til alle
containere. Der skal som minimum være en container til hvert rum, der skal sorteres i, som
har en indkasthøjde og et indkast som er egnet for handicappede, børn og andre personer der
kan have svært ved at nå høje indkast eller løfte tunge låg.
Specialafhentning
Hvis forholdene taler for det, kan Hjørring Kommune fravige et eller flere af ovenstående
krav - i disse tilfælde fastsættes et gebyr for specialafhentning. De forhold der kan føre til en
special afhentning kan både omhandle de fysiske forhold på adressen, men også beboerens
psykiske og fysiske formåen, kan berettige til en specialafhentning.
Hvis forholdene ikke taler for en specialafhentning, kan grundejeren henvises til at bruge 
nærmeste nedgravede affaldsløsning.
Krav til veje og vendepladser
En forudsætning for at skraldebilen kan køre på en vej eller indkørsel er, at vejen som
minimum er 3 m bred. Der skal være fast, jævnt underlag. Kørevej og rabat skal holdes fri for
bevoksning i en højde af 4,5 m.
Der hvor chaufføren skal stige ud af skraldebilen, skal der være en en jævn udstigningsplads
på mindst ½ m. Øvrige krav til adgangsforhold findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
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Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i
beholderen.

§15.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgerens ansvar at holde beholderen ren. Hvis beholderen er uhygiejnisk og beskidt
kan Hjørring Kommune efter en advarsel, rengøre containeren på borgerens regning

§15.9 Afhentning af plastaffald

Plast, metal og mad- og drikkekartonner opbevares enten i hjulcontainere eller i nedgravede
beholdere.

Plast, metal og mad- og drikkekartonnerd i hjulcontainerne, indsamles sammen med papir og
papaffald, men i et separat rum. Indsamlingen foregår som ruteindsamling hver 4. uge.

Plast, metal og mad- og drikkekartonner kan også samles i nedgravede beholdere, der
tømmes efter behov.

Sommerhuse

I områder med sommerhuse, er der mulighed for hyppigere tømning end 4 ugers intervallet i
sommerhøjsæsonen. Der udgives årligt en kalender over afhentningerne i
sommerhusområderne.

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald

(Skal senest udfyldes den 1. juli 2021)

Mad- og drikkekartonner indsamles sammen med plast- og metalaffald
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§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald

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

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

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

Virksomheder i blandet bolig erhverv kan mod betaling tilslutte sig ordningen.

Fritagelse

Ejere af ubebyggede grunde samt ejendomme der har stået eller vil stå ubeboede i mindst 3
måneder, kan fritages ordningen, hvis der ikke forekommer papaffald på ejendommen.
Ejendomme der benyttes som sommerhuse, skal være med i en renovationsordning.
Når der tages stilling til en fritagelse, vil det altid være den faktiske benyttelse, der er
grundlaget for beslutningen.
Borgere der pga. fysiske eller psykiske handicap ikke kan sortere deres affald, kan blive
fritaget for at deltage i ordningen. Fritagelsen gives ved henvendelse til Hjørring Kommunes
affaldsgruppe.
Ordningen for sommerhuse: Indsamlingsordningen for pap er først fuldt implementeret i
hele området for sommerhuse fra januar 2023. Kravet om tilslutning til ordningen gælder
først, når et sommerhus er omfattet af ordningen.
Kolonihavehuse: Ordningen er endnu ikke gældende for kolonihavehuse, men vil blive
implementeret løbende og senest ved udgangen af næste planperiode i 2026.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Containerordning
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Alle helårshuse og sommerhuse er som udgangspunkt tilmeldt en containerordning, tilknyttet
den enkelte boligenhed (helårshuse eller sommerhuse). Mad og drikkekartonner opbevares
sammen med plast- og  metalaffald enten i todelte containere med papir og pap i det andet
rum, eller har sin egen container. En eller flere boligenheder kan slå sig sammen om en
affaldsø, hvor man har større containere og en bestykning, der dækker det aktuelle behov.
Såfremt en eller flere boligenheder ønsker en fælles løsning, skal deltagerne fremsende et
ønske herom til Hjørring Kommune. Deltagerne skal angive et areal, som de har råderet over.
Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå og forestår
selv opkrævningen. Betalingen for restaffaldet foretages af en kontaktperson på vegne af alle
tilsluttede til Hjørring Kommune.
Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.
Fællesløsning med nedgravede containere
Hvis det er hensigtsmæssigt, kan containerløsningen erstattes af en nedgravet fællesløsning.
Det kan være, hvis en grundejerforening, en udlejer eller en boligforening ønsker det. Ønsket
kan være begrundet i, at der ellers vil være uhensigtmæssigt mange containere, eller at
skraldebilen ikke kan indsamle affald ved flere af boligenhederne f.eks. pga. vejens
beskaffenhed, fredningsbestemmelser eller tilsvarende. Hvis Hjørring Kommune har et egnet
areal, kan det stilles til rådighed ellers skal grundejerne selv stille et egnet areal til rådighed.
Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå, eller
tilmelder sig som enkelt boenhed med den takst, der er angivet i takstbladet.
Grundejeren der ikke kan eller vil leve op til adgangsforholdene, kan henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning.
Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.
En ordning pr område
Sommerhuse og helårshuse er tilsluttet den ordning, der er gældende for det område
boligenheden ligger i. Formålet er at sikre en kørsel, der tilgodeser miljø og økonomi bedst
muligt.
Finansiering
Ordningen er finansieret via indsamlingsgebyret for genbrugsmaterialer. En husstand kan få
så meget kapacitet, som der er behov for, som en del af gebyret. Udbringning og hjemtagning
af containere er ikke omfattet af gebyret.
Fejlsortering
Hvis der konstateres fejlsortering, vil affaldet blive tømt i rummet til restaffald, grundejeren
skal betale den omkostning, der er ved tømning af restaffaldet jf gældende takstblad. Hvis der
efter gentagne advarsler, stadig fejlsorteres betaler grundejeren herudover et sorteringsgebyr
jf. gældende takstblad.
Affaldet lægges løst i containeren.

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

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune.

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

§16.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Ejendomme skal være tilmeldt med den nødvendige affaldsvolumen, så affaldsvolumen
svarer til den faktiske benyttelse.

For sommerhuse med sortering, der udlejes, er fastsat mindstekrav for volumen i forhold til
det antal personer, sommerhuset udlejes til.
Mindstekravet som er fordelt på 4 rum:

2 - 6 personer 480 l
7- 8 personer 620 l
9 -10 personer 760 l
11-16 personer 1000 l

Hvis sommerhuset benyttes af flere end 16 personer, aftales kapaciteten med forvaltningen I
særlige begrundede tilfælde kan volumengrænserne ændres.
Sommerhuse der er tilsluttet en fælles løsning, tilmeldes med de andele der svarer til husets
benyttelse af ordningen.

§16.6 Anbringelse af beholdere
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Affaldsbeholderne skal anbringes, så der sikres et godt arbejdsmiljø for de skraldemænd, der
skal tømme beholderne.

For beholdere på hjul gælder, at den maksimale gåafstand fra beholder til skraldebil må
være 35 m.
Underlaget, som beholderen skal køres på, skal være plant, jævnt og kørefast
Det skal så vidt muligt undgås, at skraldemanden skal transportere beholderen på
stigninger. Hvis det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt, at undgå
stigninger,er den maksimale stigning der kan accepteres 10%. Ved nybyggeri vil der
kun undtagelsesvist, blive accepteret større stigning end 5%.
Området omkring beholderne skal holdes fri for plantevækst og beholderen skal
uhindret kunne hentes fra standpladsen.
Beholdere der er størrer end 240 l, skal placeres på fast underlag og således at
beholderen kan tømmes fra standpladsen, mindre transport på fliser eller andet fast
underlag kan accepteres.
Nedgravede beholdere skal placeres, så skraldemanden kan tømme beholderen uden
risiko fra den øvrige trafik.
Nedgravede beholdere i helårsbebyggelser må som udgangspunkt ikke stå længere væk
end 75 m fra en tilsluttet bolig. Længere gåafstande kan accepteres, hvis der er forhold,
der taler for det.
Nedgravede beholdere i sommerhusområder, må som udgangspunkt ikke stå længere
væk end 300 m fra et tilsluttet sommerhus. Længere gåafstande kan accepteres, hvis
der er forhold, der taler for det.

For at en placering af en beholder kan accepteres, er det en forudsætning, at skraldebilen kan
vende på vejen, hvis vejen ikke er gennemgående. Som vej regnes også en indkørsel til en
ejendom. De aktuelle krav til vendeforhold kan ses på kommunens hjemmeside.
Hvis der er gode oversigtsforhold, kan det accepteres at skraldebilen skal bakke op til 50 m.
Hensyn til tilgængelighed
Ved indretning af fællesløsninger, hvor flere personer deler en eller flere containere, skal
adgangsvejene etableres, så de opfylder krav om tilgængelighed for handicappede borgere.
Containerne i fællesløsningen skal placeres, så der er nem og direkte adgang til alle
containere. Der skal som minimum være en container til hvert rum, der skal sorteres i, som
har en indkasthøjde og et indkast som er egnet for handicappede, børn og andre personer der
kan have svært ved at nå høje indkast eller løfte tunge låg.
Specialafhentning
Hvis forholdene taler for det, kan Hjørring Kommune fravige et eller flere af ovenstående
krav - i disse tilfælde fastsættes et gebyr for specialafhentning. De forhold der kan føre til en
special afhentning kan både omhandle de fysiske forhold på adressen, men også beboerens
psykiske og fysiske formåen, kan berettige til en specialafhentning.
Hvis forholdene ikke taler for en specialafhentning. kan grundejeren henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning.
Krav til veje og vendepladser
En forudsætning for at skraldebilen kan køre på en vej eller indkørsel, er at vejen som
minimum er 3 m bred. Der skal være fast, jævnt underlag. Kørevej og rabat skal holdes fri for
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bevoksning i en højde af 4,5 m.
Der hvor chaufføren skal stige ud af skraldebilen skal der vær en en jævn udstigningsplads på
mindst ½ m. Øvrige krav til adgangsforhold findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

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

§16.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgerens ansvar at holde beholderen ren. Hvis beholderen er uhygiejnisk og beskidt
kan Hjørring Kommune efter en advarsel, rengøre containeren på borgerens regning.

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald

Plast, metal og mad- og drikkekartonner opbevares enten i hjulcontainere eller i nedgravede
beholdere.

Plast, metal og mad- og drikkekartonner i hjulcontainerne, indsamles sammen med plast,
metal, mad og drikkekartonner, men i et separat rum. Indsamlingen foregår som
ruteindsamling hver 4. uge.

Plast, metal og mad- og drikkekartonner kan også samles i nedgravede beholdere, der
tømmes efter behov.

Sommerhuse

I områder med sommerhuse, er der mulighed for hyppigere tømning end 4 ugers intervallet
i sommerhøjsæsonen.

Der udgives årligt en kalender over afhentningerne i sommerhusområderne.
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§17 Ordning for farligt affald

§17.1 Hvad er farligt affald

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

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

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

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Farligt affald husstandsindsamles i røde miljøkasser. Kasserne udleveres til alle husstande og
sommerhuse.

Kasserne indsamles med rest og madaffaldet efter behov. Når borgeren ønsker kassen byttet,
sættes den ud til rest- og madaffaldet. Skraldemanden vil ved næste tømning erstatte den
fyldte kasse med en tom.

Fritagelse

Ejere af ubebyggede grunde samt ejendomme der har stået eller vil stå ubeboede i mindst 3
måneder, kan fritages ordningen, hvis der ikke forekommer dagrenovation på ejendommen.

Ejendomme der benyttes som sommerhuse, kan ikke fritages for at være tilmeldt
renovationsordningen.

Når der tages stilling til en fritagelse, vil det altid være den faktiske benyttelse, der er 

grundlaget for beslutningen.
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Kolonihavehuse: Ordningen er endnu ikke gældende for kolonihavehuse, men vil blive
implementeret løbende og senest ved udgangen af næste planperiode i 2026.

§17.4 Beholdere

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

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune.

§17.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Ved ombytning af en fyldt kasse, må den ikke være mere fyldt end at låget kan lukkes.
Kassen må ved afhentning ikke veje mere end 12 kg.

§17.6 Anbringelse af beholdere

Den røde miljøkasse stilles ovenpå rest/ madcontainere, når den skal byttes.

§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

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

§17.8 Renholdelse af beholdere

Affald der lægges i kassen, skal være forsvarligt emballeret. Mindre dele skal pakkes
sammen fx skal batterier samles i en pose eller anden passende beholder

§17.9 Afhentning af farligt affald

Den røde miljøkasse hentes efter behov sammen med rest- og madaffaldet.

§17.10 Øvrige ordninger

Farligt affald kan også afleveres på genbrugspladserne.

§18 Ordning for tekstilaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 1. januar 2022)

Ordningen for indsamling af tekstilaffald afventer nationale retningslinjer. 

§18.1 Hvad er tekstilaffald
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Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Indtil der evt. kommer en landsdækkende ordning, kan tekstilaffald afleveres på
genbrugspladserne

§18.4 Beholdere

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

Det nærmere omstændigheder for indsamlingsordningen kendes ikke. Mht genbrugspladserne
henvises til afsnit 21

§18.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
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Der er ikke udleveret beholdere.

§18.6 Anbringelse af beholdere

Der er ingen retningslinjer

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

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

klemmes fast i beholderen.

§18.8 Renholdelse af beholdere

Der er ingen retningslinjer

§18.9 Afhentning af tekstilaffald

Der er ingen retningslinjer

§19 Henteordning for restaffald

§19.1 Hvad er restaffald
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Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

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

Virksomheder der frembringer dagrenovationslignende affald, skal være med i den
kommunale ordning, med mindre de er tilsluttet en anden ordning for deres
dagrenovationslignende affald.

Fritagelse
Ejere af ubebyggede grunde samt ejendomme der har stået eller vil stå ubeboede i mindst 3
måneder, kan fritages ordningen, hvis der ikke forekommer dagrenovation på ejendommen.
Ejendomme der benyttes som sommerhuse, skal være med i en renovationsordning.
Når der tages stilling til en fritagelse, vil det altid være den faktiske benyttelse, der er
grundlaget for beslutningen.

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Containerordning

Alle helårshuse og sommerhuse er som udgangspunkt tilmeldt en containerordning, tilknyttet
den enkelte boligenhed (helårshuse eller sommerhuse). Restaffald opbevares enten i todelte
containere med madaffald i det andet rum, eller har sin egen container. En eller flere
boligenheder kan slå sig sammen om en affaldsø, hvor man har større containere og en
bestykning, der dækker det aktuelle behov.

Såfremt en eller flere boligenheder ønsker en fælles løsning, skal deltagerne fremsende et
ønske herom til Hjørring Kommune. Deltagerne skal angive et areal, som de har råderet over.
Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå og forestår
selv opkrævningen. Betalingen for restaffaldet foretages af en kontaktperson på vegne af alle
tilsluttede til Hjørring Kommune.
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Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.

Fællesløsning med nedgravede containere

Der kan etableres fællesløsning med nedgravede containere, hvis en grundejerforening, en
udlejer eller en boligforening ønsker det. Ønsket kan være begrundet i, at der ellers vil være
uhensigtmæssigt mange containere, eller at skraldebilen ikke kan indsamle affald ved flere af
boligenhederne f.eks. pga. vejens beskaffenhed, fredningsbestemmelser eller tilsvarende.
Hvis Hjørring Kommune har et egnet areal, kan det stilles til rådighed ellers skal grundejerne
selv stille et egnet areal til rådighed.

Deltagerne aftaler indbyrdes, hvordan opkrævningen af restaffaldet skal foregå, eller
tilmelder sig med den takst, der er angivet i takstbladet.

Grundejeren der ikke kan eller vil leve op til adgangsforholdene, kan henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning

Alle boenheder betaler fortsat for indsamling af genbrugsmaterialer.

En ordning pr område

Sommerhuse og helårshuse er tilsluttet den ordning, der er gældende for det område
boligenheden ligger i. Formålet er at sikre en kørsel, der tilgodeser miljø og økonomi bedst
muligt.

Restaffald samles så vidt muligt i poser, inden det lægges i beholderne til restaffald.

§19.4 Beholdere

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

Beholdere leveres af og tilhører […] Kommune.

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

Grundejeren skal erstatte beholdere, som er blevet væk eller ødelagt, fordi borgeren ikke har
passet på den, f.eks. ved blæst, hærværk eller brand.

Hjørring Kommune erstatter beholdere, der går i stykker pga slidtage.
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§19.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter
forudgående skriftligt varsel – ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås.

Ejendomme skal være tilmeldt med den nødvendige affaldsvolumen, så affaldsvolumen
svarer til den faktiske benyttelse.

For sommerhuse med sortering, der udlejes, er fastsat mindstekrav for volumen i forhold til
det antal personer, sommerhuset udlejes til.
Mindstekravet som er fordelt på 4 rum:

2 - 6 personer 480 l
7- 8 personer 620 l
9 -10 personer 760 l
11-16 personer 1000 l

Hvis sommerhuset benyttes af flere end 16 personer, aftales kapaciteten med forvaltningen I
særlige begrundede tilfælde kan volumengrænserne ændres.
Sommerhuse der er tilsluttet en fælles løsning, tilmeldes med de andele der svarer til husets
benyttelse af ordningen.

§19.6 Anbringelse af beholdere

Affaldsbeholderne skal anbringes, så der sikres et godt arbejdsmiljø for de skraldemænd, der
skal tømme beholderne.

For beholdere på hjul gælder, at den maksimale gåafstand fra beholder til skraldebil må
være 35 m.
Underlaget, som beholderen skal køres på, skal være plant, jævnt og kørefast
Det skal så vidt muligt undgås, at skraldemanden skal transportere beholderen på
stigninger. Hvis det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt, at undgå
stigninger,er den maksimale stigning, der kan accepteres 10%. Ved nybyggeri vil der
kun undtagelsesvist, blive accepteret større stigning end 5%.
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Området omkring beholderne skal holdes fri for plantevækst og beholderen skal
uhindret kunne hentes fra standpladsen.
Beholdere der er størrer end 240 l, skal placeres på fast underlag og således at
beholderen kan tømmes fra standpladsen, mindre transport på fliser eller andet fast
underlag kan accepteres.
Nedgravede beholdere skal placeres, så skraldemanden kan tømme beholderen uden
risiko fra den øvrige trafik.
Nedgravede beholdere i helårsbebyggelser må som udgangspunkt ikke stå længere væk
end 75 m fra en tilsluttet bolig. Længere gåafstande kan accepteres, hvis der er forhold,
der taler for det.
Nedgravede beholdere i sommerhusområder, må som udgangspunkt ikke stå længere
væk end 300 m fra et tilsluttet sommerhus. Længere gåafstande kan accepteres, hvis
der er forhold, der taler for det.

For at en placering af en beholder kan accepteres, er det en forudsætning, at skraldebilen kan
vende på vejen, hvis vejen ikke er gennemgående. Som vej regnes også en indkørsel til en
ejendom. De aktuelle krav til vendeforhold kan ses på kommunens hjemmeside.
Hvis der er gode oversigtsforhold, kan det accepteres at skraldebilen skal bakke op til 50 m.
Hensyn til tilgængelighed
Ved indretning af fællesløsninger, hvor flere personer deler en eller flere containere, skal
adgangsvejene etableres, så de opfylder krav om tilgængelighed for handicappede borgere.
Containerne i fællesløsningen skal placeres, så der er nem og direkte adgang til alle
containere. Der skal som minimum være en container til hvert rum, der skal sorteres i, som
har en indkasthøjde og et indkast som er egnet for handicappede, børn og andre personer der
kan have svært ved at nå høje indkast eller løfte tunge låg.
Specialafhentning
Hvis forholdene taler for det, kan Hjørring Kommune fravige et eller flere af ovenstående
krav - i disse tilfælde fastsættes et gebyr for specialafhentning. De forhold der kan føre til en
special afhentning kan både omhandle de fysiske forhold på adressen, men også beboerens
psykiske og fysiske formåen, kan berettige til en specialafhentning.
Hvis forholdene ikke taler for en specialafhentning. kan grundejeren henvises til at bruge
nærmest nedgravede affaldsløsning.
Krav til veje og vendepladser
En forudsætning for at skraldebilen kan køre på en vej eller indkørsel er at vejen som
minimum er 3 m bred. Der skal være fast, jævnt underlag. Kørevej og rabat skal holdes fri for
bevoksning i en højde af 4,5 m.
Der hvor chaufføren skal stige ud af skraldebilen, skal der være en jævn udstigningsplads på
mindst ½ m. Øvrige krav til adgangsforhold findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
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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.

§19.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgerens ansvar at holde beholderen ren. Hvis beholderen er uhygiejnisk og beskidt
kan Hjørring Kommune efter en advarsel, rengøre containeren på borgerens regning

§19.9 Afhentning af restaffald

Restaffald i hjulcontainerne, indsamles sammen med madaffald, men i et separat rum.
Indsamlingen foregår som ruteindsamling hver 2. uge.

Restaffald kan også samles i nedgravede beholdere, der tømmes efter behov.

Sommerhuse

Sommerhuse skal som minimum være tilmeldt med 26 årlige tømninger. I områder med
sommerhuse, er der mulighed for ugetømning i sommerhøjsæsonen. Uden for højsæsonnen er
der mulighed for 14 dages indsamling eller mere behovsstyret afhentning. Der kan hele året
bestilles ekstra tømninger, disse udføres på næste tømningsdag i et 14 dages interval. Der
udgives årligt en kalender over afhentningerne i sommerhusområderne.

Sommerhuse kan også være tilmeldt 14 dages afhentning hele året.
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§20 Ordning for haveaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 31. december 2023)

§20.1 Hvad er haveaffald

haveaffald er affald fra private haver

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Haveaffald henvises til aflevering på genbrugspladserne.

Borgeren og grundejeren kan kompostere haveaffaldet på den matrikel, hvor husholdningen

er beliggende.

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

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads(-er) til modtagelse af affald.
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§21.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladsen(-erne) er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i [...] Kommune.

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

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

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

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der efter
affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af
personalet på genbrugsplads[-en eller -erne].

På 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.

Rest og madaffald må i særlige tilfælde afleveres på genbrugspladserne. Disse tilfælde vil
altid være annoncerede.
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§22 Ordning for PVC-affald

§22.1 Hvad er PVC-affald

PVC kan findes i en lang række genanvendelige og ikke genanvendelige plastprodukter som
f.eks:

 afløbrør, haveslanger, havemøbler og tagrender.

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§22.3 Beskrivelse af ordningen

PVC affald skal indsamles til genanvendelse eller deponering. PVC affaldet kan afleveres på
genbrugspladserne.

§23 Ordning for imprægneret træ

§23.1 Hvad er imprægneret træ

Imprægneret træ er træ der er behandlet, så det er mere modstandsdygtigt overfor svamp og
råd.
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§23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§23.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Imprægneret træ kan afleveres
på genbrugspladserne.

§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.

§24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

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

Det elektroniske affald kan afleveres på genbrugspladserne, mindre produkter kan afleveres i
de røde miljøkasser.

§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.

§25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

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

§25.3 Beskrivelse af ordningen
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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.

§25.5 Kapacitet for beholdere

Alle boenheder kan få eller har fået en rød kasse til farligt affald. Her i kan man også aflevere
batterier. Batterierne skal være emballerede, inden de lægges i kassen.

§25.6 Anbringelse af beholdere

Den røde miljøkasse placeres ved eller på restaffaldscontainere, derefter ombyttes den ved
næste afhentning af restaffald

§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).
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§26.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for borgere, sommerhusejere og grundejere i Hjørring Kommune

§26.3 Beskrivelse af ordningen

Bygge- og anlægsaffald kan afleveres på genbrugspladserne

§27 Ordning for afhentning af storskrald

§27.1 Hvad er visse former for storskrald?

Storskrald er affald der stammer fra almindelig brug i private husholdninger. Ved storskrald
forstås eksempelvis:

Kasserede møbler
Større indboeffekter
Hårde hvidevarer
Cykler
Gulvtæpper
Madrasser
Olietanke der er særlige regler vedr. rengøring og afhentning af olietanke
Døre og vinduer og lignende bygningsaffald

Haveaffald og affald fra nedrivning, ombygning, oprydning, loppemarkeder mv. er ikke
omfattet af ordningen.

Følgende er en ikke fyldstændig liste, men eksempler på affald, som ikke er omfattet af
afhentningsordningen:

Haveaffald
Affald fra nedrivning og ombygning
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Murbrokker
Biler
Tagplader
Hegnselementer

§27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen

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

§27.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamling af storskrald fra husholdningerne er en henteordning, der skal sikre, at indsamling
og bortskaffelse af storskrald fra private husstande, sker med mest mulig genanvendelse.

Ordningens formål er at give de borgere, som ikke selv kan transportere større bohaveeffekter
til genbrugspladserne, mulighed for at få afhentet dette.

RENONORD AVV afhenter storskrald hos private husholdninger og ved sommerhuse efter
henvendelse til RENONORD AVV og efter RENONORD AVVs  anvisninger.

Der afhentes maksimalt ca. 100 kg svarende til ca. 1 m3 (olietanke undtaget).

Adgangen til storskraldet skal være fri og let fremkommelig, herunder ryddet for sne og
glatføre/gruset efter behov.

Affaldet skal emballeres sådan, at det kan læsses på lastbilen af én person.
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Information til kommuner om kontaktperson:
Navn: Anne Birgitte Gehrt
E-mail: anne.birgitte.gehrt@hjoerring.dk
Tlf. nr.: 7233 6762

Regulativet er vedtaget d. 15-03-2022 og er trådt i kraft d. 01-04-
2022


