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§ 1 Formål 
 
Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle 
borgere og grundejere i Fredericia 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 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 
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Miljø- og Teknikudvalget til at træffe afgørelser efter dette 
regulativ.  
 
Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknik & Miljø forvaltningen til at træffe 
afgørelser efter dette regulativ. 
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§ 8 Ikrafttrædelse 
 
Regulativet træder i kraft den 01-07-2021. 

 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 
Fredericia Kommunes regulativ for husholdningsaffald af 6. december 2011. 

 
 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den xx-xx-2021. 
 
 
Borgmester xx Kommunaldirektør xx 

 
 
§9 Tilmelding/afmelding 

 
Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 
 
Til- og afmelding kan kun foretages af ejendommens ejer eller dennes administrator. Til- 
og afmelding kan kun ske ved henvendelse til Fredericia Kommune, Affald & Genbrug. 

 

Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, skal godkende afmelding af en beholder. Ved 
midlertidig afmelding skal afmelding være af mindst 6 måneders varighed. 

 

Tilmeldinger af beholdere foretages af grundejeren ved henvendelse til Fredericia 
Kommune, Affald & Genbrug. Ændringer af beholderantal og størrelse sker ligeledes ved 
henvendelse til Fredericia Kommune, Affald & Genbrug. 

 

Det påhviler grundejeren eller ejendommens administrator at meddele Fredericia 
Kommune, Affald & Genbrug, hvis der sker ændringer, som kan medføre en regulering af 
pålignet gebyr, herunder en forøgelse eller reduktion af beholdervolumen, fraflytning, 
nedlæggelse eller lignende.  

 

Tilmelding og omvalg/bytning kan ske løbende. Ændringerne vil ske senest 14 dage efter 
Fredericia Kommune har modtaget bestillingen. 

 

Regulering af gebyret som følge af tilmelding eller ændringer af beholdere bliver foretaget 
til den 1. i næste måned efter levering af beholderen. 

 



Side 4

 
 
§ 10 Ordning for madaffald 

 
§ 10.1 Hvad er madaffald 
 

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

 

Madaffald er i denne sammenhæng vegetabilsk og animalsk bioaffald og er eksempelvis 
alle former for madrester (både rå og tilberedte) herunder kød og kødben, fisk, ris og 
pasta, grøntsager og grøntsagstoppe, kartofler, fedt og sovs, ost, frugt, brød og kager, 
pålæg, æg og æggeskaller, nødder og nøddeskaller, kaffegrums og kaffefiltre, teblade og 
tefiltre samt køkkenrulle fra brug i køkkenet og blomsterbuketter. 

 
 
§ 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.  
 
Ordningen gælder også for kommunale institutioner samt virksomheder, som 
er beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, hvis de producerer en 
mængde madaffald svarende til en almindelig husstand. Det er Fredericia 
Kommune, Affald & Genbrug, der afgør, om mængden svarer til en almindelig 
husstand. 
 
Tilslutningspligten til ordningen for madaffald påhviler grundejeren eller dennes 
repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer madaffald af 
ubetydeligt omfang. Fredericia Kommune vurderer, om omfanget er 
ubetydeligt. 
 
 

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Madaffaldsordningen er omfattet af en indsamlingsordning i form af en 
henteordning. 
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Madaffald opsamles i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til 
restaffald og et rum til madaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og 
kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, 
skal madaffald opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede containere, idet 
der mindst skal være én beholder til madaffald. 
 
Regulativets § 10.4 og Bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg 
mellem forskellige beholderstørrelser. 
 
 

§ 10.4 Beholdere 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen 
anviste beholdere til madaffald. 
 
Beholderne leveres af og tilhører Fredericia Kommune. 
 
Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l dobbeltbeholdere (fordelt 
med 60% til restaffald, 40% til madaffald), der tømmes hver 14 dag. 
Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra og/eller større plastbeholdere i 
det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse 
flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én 
plastbeholder til madaffald. Det samme gør sig gældende for sommerhuse 
m.m. 
 
Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser". 
 
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Fredericia 
Kommunes gældende gebyrblad. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan efter konkret 
vurdering og godkendelse af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug opstille beholdere 
fælles for flere husstande til den udendørs opsamling. Det samme gør sig gældende for 
sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra 
gebyr kan opkræves. 
  
Hvor Fredericia Kommune vurderer, at der ikke kan anvendes plastbeholdere, 
skal der benyttes sække, som udleveres af Fredericia Kommune, Affald & 
Genbrug.  
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Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end 
almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, 
erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader 
forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren. 
 
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, 
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af indsamlingsmateriellet. 
Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille 
yderligere krav til beholdere. 
 
Nedgravede containere: 
 
De kommunalt uddelte beholdere kan ved etageboliger og tæt lav bebyggelse 
erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som 
skal godkendes af Fredericia Kommune.  
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan 
etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig 
gældende for sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en 
juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.  
 
Krav og vilkår til etablering af nedgravede containere er defineret i en særlig 
vejledning til etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på 
Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, 
som Fredericia Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere. 
 
Fredericia Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille 
yderligere krav til nedgravede containere. 
 

 
§ 10.5 Kapacitet for beholdere 
 
På enhver ejendom i Fredericia Kommune skal der være tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.  
 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
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Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre 
beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. 
 
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin 
ejendom. 
 
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det 
muligt at bestille en ekstratømning.  
 
Ekstratømninger bestilles via Fredericia Kommunes hjemmeside. Den udføres samme 
dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en hverdag. Hvis tømningen 
bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres 
ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de forskellige 
beholderstørrelser fremgår af Fredericia Kommunes gældende gebyrblad. 
Ekstratømninger opkræves særskilt. 
 
Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende, hvor der er 
fællesløsninger, skal der som minimum være opsat kapacitet svarende til det behov, som 
ejendommen/ejendommene genererer.  
 
 

§ 10.6 Anbringelse af beholdere 
 
Grundejere skal på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder 
kravene, ved skel ved udgang fra grunden og med håndtaget udad, og med uhindret 
adgang for renovatøren jf. Bilag 1. Hvor der efter aftale med Affald & Genbrug anvendes 
sækkeløsning på grund af særlige vilkår, skal sækkene anbringes, så krav om placering 
ved skel og med uhindret adgang for renovatøren er opfyldt. 
 
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan 
affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen 
inden kl. 6.00. Beholderen må ikke være til gene for hverken gående eller kørende trafik. 
 
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. 
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I Bilag 1 er angivet krav til placering 
og adgangsveje, som er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer 
for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. 
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Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, afgør, om placering af beholderen er i 
overensstemmelse med bestemmelserne angivet i Bilag 1. 
 
Det er muligt at tilkøbe afhentning op til 45 m fra skel. Det forudsætter, at placering og 
adgangsvej følger Arbejdstilsynets anvisninger og godkendes af Fredericia Kommune, 
Affald & Genbrug.  
 
For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af 
disse i vejledning til etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på 
Fredericia 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.  
 
Affaldet skal pakkes i plastikpose, som lukkes, inden det kommes i beholderen, af 
hygiejnemæssige årsager. Den samlede vægt af beholderen til madaffald og restaffald 
må ikke overstige 25 kg pr. 100 liter beholdervolumen. Hvor der er givet dispensation til 
brug af affaldssæk, må en affaldssæk ikke veje mere end 12 kg. Det er Fredericia 
Kommune, Affald & Genbrug, der afgør, om plastbeholderen / affaldssækken er for tung. 
 
Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. 
 
Beholdere, der gentagne gange indeholder fejlsorteret affald, vil efter forudgående varsel 
ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden næste ordinære 
tømning. 
 
 

§ 10.8 Renholdelse af beholdere 
 
Borgere og grundejere er selv ansvarlig for renholdelse af indsamlingsmateriellet. Se evt. 
vejledning på Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 10.9 Afhentning af madaffald 
 
Som udgangspunkt afhentes madaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.  
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Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, kan efter en konkret vurdering fastsætte 
alternativ tømningsfrekvens, som afviger fra 14. dagstømning, der udføres mod betaling. 
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser og mulige frekvenser fremgår af 
Fredericia Kommunes gældende gebyrblad.   
 
I forbindelse med helligdage kan der forekomme forskydninger i afhentningen. Der kan 
eventuelt ske ruteomlægning. I givet fald vil de berørte ejendomme blive informeret om de 
nye tømmedage inden ruteomlægningen. 
 
Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis restaffald og 
madaffald, så sammenblanding ikke sker. Affaldet fra nedgravede containere bliver 
afhentet af en kranbil. 
 
Hvis beholderen ikke kan tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, vil beholderen 
blive tømt ved næste ordinære tømning. Kommunalbestyrelsen kan alternativt anvise 
affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i 
midlertidigt opstillede affaldscontainere i nærområdet. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske 
noget fradrag i renovationsgebyret. 
 
Hvis en indskærpelse fra Fredericia Kommune ikke følges, kan Fredericia Kommune 
opkræve et særgebyr eller indgive en politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves 
ved: 
•Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald. 
•Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold. 
 
 

§ 11 Ordning for papiraffald 
 
§ 11.1 Hvad er papiraffald 
 
Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i Bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 
 
Papiraffald er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnede til genanvendelse, 
f.eks. aviser, uge-/distriktsblade, reklamer, tryksager, kuverter og skrivepapir.  
 
Papiraffald skal udsorteres med henblik på at blive indsamlet til genanvendelse. 
 
I beholdere til papir må der ikke afleveres plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner), 
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ringbind, hardcover bøger, selvkopierende papir, tilsmudset papir og lignende papiraffald 
samt bølgepap, papæsker, papkasser samt lignende affald af pap. 
 
 

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for 
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.  
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.  
 
Ordningen gælder også for kommunale institutioner samt virksomheder, som er 
beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, hvis de producerer en mængde 
papiraffald svarende til en almindelig husstand. Det er Fredericia Kommune, Affald & 
Genbrug, der afgør, om mængden svarer til en almindelig husstand. 
 
Tilslutningspligten til ordningen for papiraffald påhviler grundejeren eller dennes 
repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer papiraffald af ubetydeligt 
omfang. Fredericia Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt. 
 
 

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Papiraffald i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en 
henteordning og en genbrugspladsordning i form af en bringeordning. 
 
Genanvendeligt papir skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. 
 
Genanvendeligt papir indsamles af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, ved samtlige 
boligejendomme.  
 
Hver husholdning i enfamilieboliger får 2 gange årligt udleveret en rulle med klare 
plastsække. Der foretages indsamling 11 gange årligt. Sække skal sættes frem til skel på 
afhentningsdagen. 
 
I etageejendomme og lignende med miljøstation/affaldsrum afhentes genanvendeligt 
papir efter nærmere aftale. 
 
Endvidere indsamles genanvendeligt papir af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, på 
genbrugspladserne. 
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For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan 
dækkes af sække, skal papiraffald opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede 
containere, idet der mindst skal være én beholder til papiraffald. 
 
Regulativets § 11.4 og Bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem 
forskellige beholderstørrelser. 
 
I det omfang papiraffald ikke afleveres via indsamlingsordningen, kan genbrugspladserne 
benyttes. 
 
 

§ 11.4 Beholdere 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste 
beholdere til papiraffald. 
 
I Fredericia kommune gælder dog, at enfamilieboliger skal anvende de udleverede klare 
plastsække (og ikke beholdere) samt klistermærker med piktogram for papiraffald.  
 
Indsamlingsmateriel leveres af og tilhører Fredericia Kommune. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan efter konkret 
vurdering og godkendelse af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug opstille beholdere 
fælles for flere husstande til den udendørs opsamling. Det samme gør sig gældende for 
sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra 
gebyr kan opkræves. 
  
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug 
og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er 
endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 
 
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, 
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af indsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen 
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 
 
Nedgravede containere: 
 
De kommunalt uddelte beholdere kan ved etageboliger og tæt lav bebyggelse erstattes 
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med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af 
Fredericia Kommune.  
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den 
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det 
samme gør sig gældende for sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog 
være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves. 
 
Krav og vilkår til etablering af nedgravede containere er defineret i en særlig vejledning til 
etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes 
hjemmeside. 
 
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som 
Fredericia Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere. 
 
Fredericia Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til 
nedgravede containere. 
 
 

§ 11.5 Kapacitet for beholdere 
 
På enhver ejendom i Fredericia Kommune skal der være tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.  
 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, 
således at overfyldning undgås. 
 
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin 
ejendom. 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere eller nedgravede 
containere til papir, skal der som minimum være en tilgængelig kapacitet svarende til det 
behov, som ejendommen/ejendommene genererer. 
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§ 11.6 Anbringelse af beholdere 
 
Sække skal på afhentningsdagen stilles ved skel. Sække må ikke være til gene for 
hverken gående eller kørende trafik. Sække skal være lukket og forsynet med udleveret 
klistermærke med piktogram for papiraffald. Ekstra sække og klistermærker kan afhentes 
på Fredericia Kommunes genbrugspladser.  
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere, er der i Bilag 1 
angivet bestemmelser om adgangsveje til affaldsbeholdere og placering af 
affaldsbeholdere. 
 
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. 
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I Bilag 1 er angivet krav til placering 
og adgangsveje, som er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer 
for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. 
 
Ved husstande, hvor der etableres nedgravede containere, fremgår bestemmelser om 
adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af nedgravede containere. 
Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
 
Plastbeholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Affaldet må ikke presses 
ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen, og tømning derved 
vanskeliggøres. Som hovedregel må en plastbeholder ikke veje mere end 25 kg pr. 100 
liter beholdervolumen, og en affaldssæk må ikke veje mere end 12 kg. Det er Fredericia 
Kommune, Affald & Genbrug, der afgør, om plastbeholderen/affaldssækken er for tung. 
 
Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. 
 
Indsamlingsmateriel, der gentagne gange indeholder fejlsorteret affald, vil efter 
forudgående varsel ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden 
næste ordinære tømning. 
 
 

§ 11.8 Renholdelse af beholdere 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning, er brugerne selv ansvarlige for 
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renholdelse af indsamlingsmateriellet. 
 
 

§ 11.9 Afhentning af papiraffald 
 
Afhentning i husstandsindsamlingen foretages 11 gange årligt. Tidspunkter oplyses på 
Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 12 Ordning for papaffald 
 
§ 12.1 Hvad er papaffald 
 
Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i Bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 
 
Papaffald i Fredericia Kommune er rene og tørre papmaterialer, som er velegnede til 
genanvendelse. Dette er f.eks. rent og tørt bølgepap, karton, papæsker, sammenfoldede 
papkasser samt lignende affald af pap. 
 
 

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for 
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.  
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.  
 
Ordningen gælder også for kommunale institutioner samt virksomheder, som er 
beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, hvis de producerer en mængde 
papaffald svarende til en almindelig husstand. Det er Fredericia Kommune, Affald & 
Genbrug, der afgør, om mængden svarer til en almindelig husstand. 
 
Tilslutningspligten til ordningen for papaffald påhviler grundejeren eller dennes 
repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer papaffald af ubetydeligt 
omfang. Fredericia Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt. 
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§ 12.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Papaffald i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en 
henteordning og en genbrugspladsordning i form af en bringeordning. 
 
Genanvendeligt pap skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt pap 
indsamles af Fredericia Kommune, Affald og Genbrug, ved samtlige boligejendomme. 
Hver husholdning i enfamilieboliger får 2 gange årligt udleveret en rulle med klare 
plastsække. Der foretages indsamling 11 gange årligt. Sække skal sættes frem til skel på 
afhentningsdagen. 
 
I etageejendomme og lignende med miljøstation/affaldsrum afhentes genanvendeligt pap 
efter nærmere aftale. 
 
Endvidere indsamles genanvendeligt pap af Fredericia Kommune, Affald og Genbrug, på 
genbrugspladserne. 
 
For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan 
dækkes af sække, skal papaffald opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede 
containere, idet der mindst skal være én beholder til papaffald. 
 
Regulativets § 12.4 og Bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem 
forskellige beholderstørrelser. 
 
I det omfang papaffald ikke afleveres via indsamlingsordningen, kan genbrugspladserne 
benyttes. 
 
 

§ 12.4 Beholdere 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste 
beholdere til papaffald. 
 
I Fredericia kommune gælder dog, at enfamilieboliger skal anvende de udleverede klare 
plastsække (og ikke beholdere) samt klistermærker med piktogram for papaffald.  
 
Indsamlingsmateriel leveres af og tilhører Fredericia Kommune. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan efter konkret 
vurdering og godkendelse af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug opstille beholdere 
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fælles for flere husstande til den udendørs opsamling. Det samme gør sig gældende for 
sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra 
gebyr kan opkræves. 
  
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug 
og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er 
endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 
 
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, 
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af indsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen 
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 
 
Nedgravede containere: 
 
De kommunalt uddelte beholdere kan ved etageboliger og tæt lav bebyggelse erstattes 
med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af 
Fredericia Kommune.  
 
Krav og vilkår til etablering af nedgravede containere er defineret i en særlig vejledning til 
etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes 
hjemmeside. 
 
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som 
Fredericia Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere. 
 
Fredericia Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til 
nedgravede containere. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den 
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det 
samme gør sig gældende for sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog 
være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves. 
 
 

§ 12.5 Kapacitet for beholdere 
 
På enhver ejendom i Fredericia Kommune skal der være tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.  
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Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, 
således at overfyldning undgås. 
 
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin 
ejendom. 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere eller nedgravede 
containere til pap, skal der som minimum være en tilgængelig kapacitet det behov, som 
husstandene genererer.   
 
 

§ 12.6 Anbringelse af beholdere 
 
Sække skal på afhentningsdagen stilles ved skel. Sække må ikke være til gene for 
hverken gående eller kørende trafik. Sække skal være lukket og forsynet med udleveret 
klistermærke med piktogram for pap. Ekstra sække og klistermærker kan afhentes på 
Fredericia Kommunes genbrugspladser.  
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere, er der i Bilag 1 er 
angivet bestemmelser om adgangsveje til affaldsbeholdere og placering af 
affaldsbeholdere. 
 
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. 
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I Bilag 1 er angivet krav til placering 
og adgangsveje, som er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer 
for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. 
 
Ved husstande, hvor der etableres nedgravede containere, fremgår bestemmelser om 
adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af nedgravede containere. 
Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
 
Plastbeholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Affaldet må ikke presses 
ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen og tømning derved 
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vanskeliggøres. Som hovedregel må en plastbeholder ikke veje mere end 25 kg pr. 100 
liter beholdervolumen, og en affaldssæk må ikke veje mere end 12 kg. Det er Fredericia 
Kommune, der afgør, om plastbeholderen/affaldssækken er for tung. 
 
Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. 
 
Indsamlingsmateriel, der gentagne gange indeholder fejlsorteret affald, vil efter 
forudgående varsel ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden 
næste ordinære tømning. 
 
 

§ 12.8 Renholdelse af beholdere 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning, skal brugerne selv rengøre 
indsamlingsmateriellet. 
 
 

§ 12.9 Afhentning af papaffald 
 
Afhentning i husstandsindsamlingen foretages 11 gange årligt. Tidspunkter oplyses på 
Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 13 Ordning for glasaffald 
 
§ 13.1 Hvad er glasaffald 
 
Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i Bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 
 
Glasaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i 
emballagebekendtgørelsen. 
 
Glas er f.eks. tomme vin-, spiritus- eller andre flasker, husholdningsglas, syltetøjsglas 
eller anden fødevareemballage af glas, vaser af glas samt skår af de nævnte glastyper. 
Glasset skal være velegnet til genanvendelse. 
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§ 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.  
 
Ordningen gælder også for kommunale institutioner samt virksomheder, som er 
beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, hvis de producerer en mængde 
glasaffald svarende til en almindelig husstand. Det er Fredericia Kommune, Affald & 
Genbrug, der afgør, om mængden svarer til en almindelig husstand. 
 
Tilslutningspligten til ordningen for glasaffald påhviler grundejeren eller dennes 
repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer glasaffald af ubetydeligt 
omfang. Fredericia Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt. 
 
 

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Glasaffald i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en 
henteordning og en genbrugspladsordning i form af en bringeordning. 
 
Genanvendeligt glasaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. 
Genanvendeligt glasaffald indsamles af Fredericia Kommune, Affald og Genbrug, ved 
samtlige boligejendomme. Hver husholdning i enfamilieboliger får 2 gange årligt udleveret 
en rulle med klare plastsække. Der foretages indsamling 11 gange årligt. Sække skal 
sættes frem til skel på afhentningsdagen. 
 
I etageejendomme og lignende med miljøstation/affaldsrum afhentes genanvendeligt 
glasaffald efter nærmere aftale. 
 
Endvidere indsamles genanvendeligt glas af Fredericia Kommune, Affald og Genbrug, på 
genbrugspladserne. 
 
For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan 
dækkes af sække, skal glasaffald opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede 
containere, idet der mindst skal være én beholder til glasaffald. 
 
Regulativets § 13.4 og Bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem 
forskellige beholderstørrelser. 
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I det omfang glasaffald ikke afleveres via indsamlingsordningen, kan genbrugspladserne 
benyttes. 
 
 

§ 13.4 Beholdere 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald. 
 
I Fredericia kommune gælder dog, at enfamilieboliger skal anvende de udleverede klare 
plastsække (og ikke beholdere) samt klistermærker med piktogram for glasaffald.  
 
Indsamlingsmateriel leveres af og tilhører Fredericia Kommune. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan efter konkret 
vurdering og godkendelse af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug opstille beholdere 
fælles for flere husstande til den udendørs opsamling. Det samme gør sig gældende for 
sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra 
gebyr kan opkræves. 
 
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug 
og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er 
endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 
 
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, 
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af indsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen 
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 
 
Nedgravede containere: 
 
De kommunalt uddelte beholdere kan ved etageboliger og tæt lav bebyggelse erstattes 
med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af 
Fredericia Kommune.  
 
Krav og vilkår til etablering af nedgravede containere er defineret i en særlig vejledning til 
etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes 
hjemmeside. 
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Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som 
Fredericia Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere. 
 
Fredericia Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til 
nedgravede containere. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den 
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det 
samme gør sig gældende for sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog 
være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves. 
 
 

§ 13.5 Kapacitet for beholdere 
 
På enhver ejendom i Fredericia Kommune skal der være tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.  
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, 
således at overfyldning undgås. 
 
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin 
ejendom. 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere eller nedgravede 
containere til glasaffald, skal der som minimum være en tilgængelig kapacitet svarende til 
det behov, som husstandene genererer.   
 
 

§ 13.6 Anbringelse af beholdere 
 
Sække skal på afhentningsdagen stilles ved skel. Sække må ikke være til gene for 
hverken gående eller kørende trafik. Sække skal være lukket og forsynet med udleveret 
klistermærke med piktogram for glas. Ekstra sække og klistermærker kan afhentes på 
Fredericia Kommunes genbrugspladser.  
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere, er der i Bilag 1 er 
angivet bestemmelser om adgangsveje til affaldsbeholdere og placering af 
affaldsbeholdere. 
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Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. 
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I Bilag 1 er angivet krav til placering 
og adgangsveje, som er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer 
for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. 
 
Ved husstande, hvor der etableres nedgravede containere, fremgår bestemmelser om 
adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af nedgravede containere. 
Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
 
Plastbeholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Affaldet må ikke presses 
ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen og tømning derved 
vanskeliggøres. Som hovedregel må en plastbeholder ikke veje mere end 25 kg pr. 100 
liter beholdervolumen, og en affaldssæk må ikke veje mere end 12 kg. Det er Fredericia 
Kommune, der afgør, om plastbeholderen/affaldssækken er for tung. 
 
Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. 
 
Indsamlingsmateriel, der gentagne gange indeholder fejlsorteret affald, vil efter 
forudgående varsel ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden 
næste ordinære tømning. 
 
 

§ 13.8 Renholdelse af beholdere 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning, skal brugerne selv rengøre 
indsamlingsmateriellet. 
 
 

§ 13.9 Afhentning af glasaffald 
 
Afhentning i husstandsindsamlingen foretages 11 gange årligt. Tidspunkter oplyses på 
Fredericia Kommunes hjemmeside. 
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§ 14 Ordning for metalaffald 
 
§ 14.1 Hvad er metalaffald 
 
Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i Bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 
 
Metalaffald er f.eks. alu- og foliebakker, øl- og sodavandsdåser, konservesdåser af 
aluminium og hvidblik, metal fra fyrfadslys, kapsler og skruelåg af metal, redskaber i metal 
og lignende. 
 
Metalaffald må ikke være forurenet med madvarer eller have indeholdt nogen form for 
farligt affald. Ligeledes må sprayflasker ikke afleveres som metal. 
 
 

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for 
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.  
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.  
 
Ordningen gælder også for kommunale institutioner samt virksomheder, som er 
beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, hvis de producerer en mængde 
metalaffald svarende til en almindelig husstand. Det er Fredericia Kommune, Affald & 
Genbrug, der afgør, om mængden svarer til en almindelig husstand. 
 
Tilslutningspligten til ordningen for metalaffald påhviler grundejeren eller dennes 
repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer metalaffald af ubetydeligt 
omfang. Fredericia Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt. 
 
 

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Metalaffald i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en 
henteordning og en genbrugspladsordning i form af en bringeordning. 
 
Genanvendeligt metalaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. 
Genanvendeligt metalaffald indsamles af Fredericia Kommune, Affald og Genbrug, ved 
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samtlige boligejendomme.  
 
Hver husholdning i enfamilieboliger får 2 gange årligt udleveret en rulle med klare 
plastsække. Der foretages indsamling 11 gange årligt. Sække skal sættes frem til skel på 
afhentningsdagen. 
 
I etageejendomme og lignende med miljøstation/affaldsrum afhentes genanvendeligt 
metalaffald efter nærmere aftale.  
 
Endvidere indsamles genanvendeligt metalaffald af Fredericia Kommune, Affald og 
Genbrug, på genbrugspladserne. 
 
For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan 
dækkes af sække, skal metalaffald opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede 
containere, idet der mindst skal være én beholder til metalaffald. 
 
Regulativets § 14.4 og Bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem 
forskellige beholderstørrelser. 
 
I det omfang metalaffald ikke afleveres via indsamlingsordningen, kan genbrugspladserne 
benyttes. 
 
 

§ 14.4 Beholdere 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste 
beholdere til metalaffald. 
 
I Fredericia kommune gælder dog, at enfamilieboliger skal anvende de udleverede klare 
plastsække (og ikke beholdere) samt klistermærker med piktogram for metalaffald.  
 
Indsamlingsmateriel leveres af og tilhører Fredericia Kommune. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan efter konkret 
vurdering og godkendelse af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug opstille beholdere 
fælles for flere husstande til den udendørs opsamling. Det samme gør sig gældende for 
sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra 
gebyr kan opkræves. 
  
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug 
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og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er 
endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 
 
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, 
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af indsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen 
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 
 
Nedgravede containere: 
 
De kommunalt uddelte beholdere kan ved etageboliger og tæt lav bebyggelse erstattes 
med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af 
Fredericia Kommune.  
 
Krav og vilkår til etablering af nedgravede containere er defineret i en særlig vejledning til 
etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes 
hjemmeside. 
 
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som 
Fredericia Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere. 
 
Fredericia Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til 
nedgravede containere. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den 
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det 
samme gør sig gældende for sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog 
være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves. 
 
 

§ 14.5 Kapacitet for beholdere 
 
På enhver ejendom i Fredericia Kommune skal der være tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted. 
  
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, 
således at overfyldning undgås. 
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Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin 
ejendom. 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere eller nedgravede 
containere til metalaffald, skal der som minimum være en tilgængelig kapacitet svarende 
til det behov, som husstandene genererer. 
 
 

§ 14.6 Anbringelse af beholdere 
 
Sække skal på afhentningsdagen stilles ved skel. Sække må ikke være til gene for 
hverken gående eller kørende trafik. Sække skal være lukket og forsynet med udleveret 
klistermærke med piktogram for metal. Ekstra sække og klistermærker kan afhentes på 
Fredericia Kommunes genbrugspladser.  
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere, er der i Bilag 1 er 
angivet bestemmelser om adgangsveje til affaldsbeholdere og placering af 
affaldsbeholdere. 
 
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. 
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I Bilag 1 er angivet krav til placering 
og adgangsveje, som er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer 
for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. 
 
Ved husstande, hvor der etableres nedgravede containere, fremgår bestemmelser om 
adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af nedgravede containere. 
Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
 
Plastbeholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Affaldet må ikke presses 
ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen og tømning derved 
vanskeliggøres. Som hovedregel må en plastbeholder ikke veje mere end 25 kg pr. 100 
liter beholdervolumen, og en affaldssæk må ikke veje mere end 12 kg. Det er Fredericia 
Kommune, der afgør, om plastbeholderen/affaldssækken er for tung. 
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Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. 
 
Indsamlingsmateriel, der gentagne gange indeholder fejlsorteret affald, vil efter 
forudgående varsel ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden 
næste ordinære tømning. 
 
 

§ 14.8 Renholdelse af beholdere 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning, skal brugerne selv rengøre 
indsamlingsmateriellet. 
 
 

§ 14.9 Afhentning af metalaffald 
 
Afhentning i husstandsindsamlingen foretages 11 gange årligt. Tidspunkter oplyses på 
Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 15 Ordning for plastaffald 
 
§ 15.1 Hvad er plastaffald 
 
Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i Bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 
 
Ved plast forstås f.eks. plastflasker til drikkevarer, øvrige plastflasker og -dunke, bøtter og 
spande af plast, indkøbs- og fryseposer, plastbakker fra madvarer, urtepotter, plastfolie, 
plastbeholdere fra kosmetik, rengøringsmidler og personlig pleje samt bobleplast. 
Plasten skal være tom og uden låg. Den må ikke være forurenet med madvarer eller have 
indeholdt nogen form for farligt affald. 
 
 

§ 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.  
 
Ordningen gælder også for kommunale institutioner samt virksomheder, som er 
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beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, hvis de producerer en mængde 
plastaffald svarende til en almindelig husstand. Det er Fredericia Kommune, Affald & 
Genbrug, der afgør, om mængden svarer til en almindelig husstand. 
 
Tilslutningspligten til ordningen for plastaffald påhviler grundejeren eller dennes 
repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer plastaffald af ubetydeligt 
omfang. Fredericia Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt. 
 
 

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Plastaffald i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en 
henteordning og en genbrugspladsordning i form af en bringeordning. 
 
Genanvendeligt plastaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. 
Genanvendeligt plastaffald indsamles af Fredericia Kommune, Affald og Genbrug, ved 
samtlige boligejendomme.  
 
Hver husholdning i enfamilieboliger får 2 gange årligt udleveret en rulle med klare 
plastsække. Der foretages indsamling 11 gange årligt. Sække skal sættes frem til skel på 
afhentningsdagen. 
 
I etageejendomme og lignende med miljøstation/affaldsrum afhentes genanvendeligt 
plastaffald efter nærmere aftale. 
 
Endvidere indsamles genanvendeligt plastaffald af Fredericia Kommune, Affald og 
Genbrug, på genbrugspladserne. 
 
For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan 
dækkes af sække, skal plastaffald opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede 
containere, idet der mindst skal være én beholder til plastaffald. 
 
Regulativets § 15.4 og Bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem 
forskellige beholderstørrelser. 
 
I det omfang plastaffald ikke afleveres via indsamlingsordningen, kan genbrugspladserne 
benyttes. 
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§ 15.4 Beholdere 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste 
beholdere til plastaffald. 
 
I Fredericia kommune gælder dog, at enfamilieboliger skal anvende de udleverede klare 
plastsække (og ikke beholdere) samt klistermærker med piktogram for plastaffald.  
 
Indsamlingsmateriel leveres af og tilhører Fredericia Kommune. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan efter konkret 
vurdering og godkendelse af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug opstille beholdere 
fælles for flere husstande til den udendørs opsamling. Det samme gør sig gældende for 
sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra 
gebyr kan opkræves. 
  
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug 
og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er 
endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 
 
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, 
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af indsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen 
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 
 
Nedgravede containere: 
 
De kommunalt uddelte beholdere kan ved etageboliger og tæt lav bebyggelse erstattes 
med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af 
Fredericia Kommune.  
 
Krav og vilkår til etablering af nedgravede containere er defineret i en særlig vejledning til 
etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes 
hjemmeside. 
 
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som 
Fredericia Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere. 
 
Fredericia Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til 
nedgravede containere. 
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Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den 
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det 
samme gør sig gældende for sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog 
være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves. 
 
 

§ 15.5 Kapacitet for beholdere 
 
På enhver ejendom i Fredericia Kommune skal der være tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.  
 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, 
således at overfyldning undgås. 
 
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin 
ejendom. 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere eller nedgravede 
containere til plastaffald, skal der som minimum være en tilgængelig kapacitet svarende til 
det behov, som husstandene genererer. 
 
 

§ 15.6 Anbringelse af beholdere 
 
Sække skal på afhentningsdagen stilles ved skel. Sække må ikke være til gene for 
hverken gående eller kørende trafik. Sække skal være lukket og forsynet med udleveret 
klistermærke med piktogram for plast. Ekstra sække og klistermærker kan afhentes på 
Fredericia Kommunes genbrugspladser.  
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere, er der i Bilag 1 er 
angivet bestemmelser om adgangsveje til affaldsbeholdere og placering af 
affaldsbeholdere. 
 
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. 
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I Bilag 1 er angivet krav til placering 
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og adgangsveje, som er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer 
for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. 
 
Ved husstande, hvor der etableres nedgravede containere, fremgår bestemmelser om 
adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af nedgravede containere. 
Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
 
Plastbeholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Affaldet må ikke presses 
ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen og tømning derved 
vanskeliggøres. Som hovedregel må en plastbeholder ikke veje mere end 25 kg pr. 100 
liter beholdervolumen, og en affaldssæk må ikke veje mere end 12 kg. Det er Fredericia 
Kommune, der afgør, om plastbeholderen/affaldssækken er for tung. 
 
Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. 
 
Indsamlingsmateriel, der gentagne gange indeholder fejlsorteret affald, vil efter 
forudgående varsel ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden 
næste ordinære tømning. 
 
 

§ 15.8 Renholdelse af beholdere 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning, skal brugerne selv rengøre 
indsamlingsmateriellet. 
 
 
 
 

§ 15.9 Afhentning af plastaffald 
 
Afhentning i husstandsindsamlingen foretages 11 gange årligt. Tidspunkter oplyses på 
Fredericia Kommunes hjemmeside. 
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§ 16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald 
 
§ 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.  
 
Ordningen gælder også for kommunale institutioner samt virksomheder, som er 
beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, hvis de producerer en mængde 
mad- og drikkekartonaffald svarende til en almindelig husstand. Det er Fredericia 
Kommune, Affald & Genbrug, der afgør, om mængden svarer til en almindelig husstand. 
 
Tilslutningspligten til ordningen for mad- og drikkekartonaffald påhviler grundejeren eller 
dennes repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer mad- og drikkekartonaffald 
af ubetydeligt omfang. Fredericia Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt. 
 
 

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Mad- og drikkekartonaffald i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i 
form af en henteordning og en genbrugspladsordning i form af en bringeordning. 
 
Genanvendeligt mad- og drikkekartonaffald skal udsorteres og afleveres til 
genanvendelse. 
 
Genanvendeligt mad- og drikkekartonaffald indsamles af Fredericia Kommune, Affald og 
Genbrug, ved samtlige boligejendomme.  
 
Hver husholdning i enfamilieboliger får 2 gange årligt udleveret en rulle med klare 
plastsække. Der foretages indsamling 11 gange årligt. Sække skal sættes frem til skel på 
afhentningsdagen. 
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I etageejendomme og lignende med miljøstation/affaldsrum afhentes genanvendeligt 
mad- og drikkekartonaffald efter nærmere aftale.  
 
Endvidere indsamles genanvendeligt mad og drikkevarekartoner af Fredericia Kommune, 
Affald og Genbrug, på genbrugspladserne. 
 
For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan 
dækkes af sække, skal metalaffald opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede 
containere, idet der mindst skal være én beholder til mad- og drikkekartonaffald. 
 
Regulativets § 16.4 og Bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem 
forskellige beholderstørrelser. 
 
I det omfang mad- og drikkekartonaffald ikke afleveres via indsamlingsordningen, kan 
genbrugspladserne benyttes. 
 
 

§ 16.4 Beholdere 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste 
beholdere til mad- og drikkekartonaffald. 
 
I Fredericia kommune gælder dog, at enfamilieboliger skal anvende de udleverede klare 
plastsække (og ikke beholdere) samt klistermærker med piktogram for mad- og 
drikkekartonaffald.  
 
Indsamlingsmateriel leveres af og tilhører Fredericia Kommune. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan efter konkret 
vurdering og godkendelse af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug opstille beholdere 
fælles for flere husstande til den udendørs opsamling. Det samme gør sig gældende for 
sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra 
gebyr kan opkræves. 
  
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug 
og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er 
endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 
 



Side 34

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, 
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af indsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen 
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 
 
Nedgravede containere: 
 
De kommunalt uddelte beholdere kan ved etageboliger og tæt lav bebyggelse erstattes 
med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af 
Fredericia Kommune.  
 
Krav og vilkår til etablering af nedgravede containere er defineret i en særlig vejledning til 
etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes 
hjemmeside. 
 
Det påhviler desuden borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser, som 
Fredericia Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere. 
 
Fredericia Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til 
nedgravede containere. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den 
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det 
samme gør sig gældende for sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog 
være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves. 
 
 

§ 16.5 Kapacitet for beholdere 
 
På enhver ejendom i Fredericia Kommune skal der være tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted. 
  
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, 
således at overfyldning undgås. 
 
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin 
ejendom. 
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Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere eller nedgravede 
containere til mad- og drikkekartonaffald, skal der som minimum være en tilgængelig 
kapacitet svarende til det behov, som husstandene genererer. 
 
 

§ 16.6 Anbringelse af beholdere 
 
Sække skal på afhentningsdagen stilles ved skel. Sække må ikke være til gene for 
hverken gående eller kørende trafik. Sække skal være lukket og forsynet med udleveret 
klistermærke med piktogram for mad- og drikkekartoner. Ekstra sække og klistermærker 
kan afhentes på Fredericia Kommunes genbrugspladser.  
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere, er der i Bilag 1 er 
angivet bestemmelser om adgangsveje til affaldsbeholdere og placering af 
affaldsbeholdere. 
 
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. 
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I Bilag 1 er angivet krav til placering 
og adgangsveje, som er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer 
for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. 
 
Ved husstande, hvor der etableres nedgravede containere, fremgår bestemmelser om 
adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af nedgravede containere. 
Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
 
Plastbeholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Affaldet må ikke presses 
ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen og tømning derved 
vanskeliggøres. Som hovedregel må en plastbeholder ikke veje mere end 25 kg pr. 100 
liter beholdervolumen, og en affaldssæk må ikke veje mere end 12 kg. Det er Fredericia 
Kommune, der afgør, om plastbeholderen/affaldssækken er for tung. 
 
Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. 
 
Indsamlingsmateriel, der gentagne gange indeholder fejlsorteret affald, vil efter 
forudgående varsel ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden 
næste ordinære tømning. 
 



Side 36

§ 16.8 Renholdelse af beholdere 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning, er brugere selv ansvarlige for 
renholdelse af indsamlingsmateriellet. 
 
 

§ 16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald 
 
Afhentning i husstandsindsamlingen foretages 11 gange årligt. Tidspunkter oplyses samt 
på Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 17 Ordning for farligt affald 
 
§ 17.1 Hvad er farligt affald 
 
Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i Bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 
 
Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i 
affaldsbekendtgørelsens Bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser 
egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens Bilag om farligt affald. Som farligt 
affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i 
affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. 
 
Eksempler på farligt affald er: 
•Spraydåser (alle med drivmiddel) 
•Maling, lak og lim 
•Kviksølvholdigt affald (termometre, sparepærer mv.) 
•Olie, benzin og oliefiltre 
•Insekt- og plantegifte, samt kunstgødning 
•Kemikalier (acetone, fotovæsker, terpentin m.v.) 
•Gasflasker 
•Asbest 
•Batterier 
 
Medicinrester samt klinisk risikoaffald som f.eks. brugte kanyler kan være farligt affald og 
betragtes derfor altid som farligt affald. 
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§ 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.  
 
Ordningen gælder også for kommunale institutioner samt virksomheder, som er 
beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, hvis de producerer en mængde 
farligt affald svarende til en almindelig husstand. Det er Fredericia Kommune, Affald & 
Genbrug, der afgør, om mængden svarer til en almindelig husstand. 
 
Tilslutningspligten til ordningen for farligt affald påhviler grundejeren eller dennes 
repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke forekommer farligt affald. Fredericia 
Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt. 
 
 

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Ordningen for farligt affald er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor det 
farlige affald skal afleveres på en af genbrugspladserne. Dog ikke klinisk risikoaffald som 
f.eks. kanyler og medicinrester, som i stedet skal afleveres på apoteket. 
 
Farligt affald skal afleveres i det hertil indrettede område på genbrugspladserne, i egnede 
beholdere. 
 
Al emballage med farligt affald skal være tæt lukket. Der skal så vidt muligt benyttes 
original emballage. Hvis det ikke er muligt, skal der skrives på emballagen, hvad den 
indeholder. 
 
Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. 
 
 

§ 17.4 Beholdere 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald. 
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§ 17.5 Kapacitet for beholdere 
 
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig kapacitet til opsamling af farligt 
affald til sin ejendom. 
 
 

§ 17.6 Anbringelse af beholdere 
 
Det påhviler enhver grundejer efter anvisning fra Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, 
at sørge for sikker anbringelse af indsamlingsmateriel til farligt affald på egen grund. 
 
 

§ 17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
 
Plastbeholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Affaldet må ikke presses 
ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen og tømning/sortering derved 
vanskeliggøres. Som hovedregel må en plastbeholder ikke veje mere end 25 kg pr. 100 
liter beholdervolumen. Det er Fredericia Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for 
tung. 
 
 

§ 17.8 Renholdelse af beholdere 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning, skal brugerne selv rengøre 
indsamlingsmateriellet. 
 
 

§ 17.9 Afhentning af farligt affald 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at aflevere farligt affald på genbrugspladserne.  
 

 
§ 18 Ordning for tekstilaffald 

 
§ 18.1 Hvad er tekstilaffald 
 
Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i Bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 
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§ 18.2 Hvem gælder ordningen for 
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.  
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.  
 
Ordningen gælder også for kommunale institutioner samt virksomheder, som er 
beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, hvis de producerer en mængde 
tekstilaffald svarende til en almindelig husstand. Det er Fredericia Kommune, Affald & 
Genbrug, der afgør, om mængden svarer til en almindelig husstand. 
 
Tilslutningspligten til ordningen for tekstilaffald påhviler grundejeren eller dennes 
repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer tekstilaffald af ubetydeligt 
omfang. Fredericia Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt. 
 
 

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Tekstilaffald i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en 
henteordning og en genbrugspladsordning i form af en bringeordning. Der kan desuden 
afleveres tekstilaffald i de opstillede tekstilbeholdere i kommunen. 
 
Genanvendeligt tekstilaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. 
 
Genanvendeligt tekstilaffald indsamles af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, ved 
samtlige boligejendomme.  
 
Hver husholdning i enfamilieboliger får 2 gange årligt udleveret en rulle med klare 
plastsække. Der foretages indsamling 11 gange årligt. Sække skal sættes frem til skel på 
afhentningsdagen. 
 
I etageejendomme og lignende med miljøstation/affaldsrum afhentes genanvendeligt 
tekstilaffald efter nærmere aftale. 
 
Endvidere indsamles genanvendeligt tekstilaffald af Fredericia Kommune, Affald & 
Genbrug, på genbrugspladserne. 
 
For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan 
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dækkes af sække, skal tekstilaffald opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede 
containere, idet der mindst skal være én beholder til tekstilaffald. 
 
Regulativets § 18.4 og Bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem 
forskellige beholderstørrelser. 
 
I det omfang tekstilaffald ikke afleveres via indsamlingsordningen, kan genbrugspladserne 
benyttes. 
 
 

§ 18.4 Beholdere 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anvist 
beholdere til tekstilaffald. 
 
I Fredericia kommune gælder dog, at enfamilieboliger skal anvende de udleverede klare 
plastsække (og ikke beholdere) samt klistermærker med piktogram for tekstilaffald.  
 
Indsamlingsmateriel leveres af og tilhører Fredericia Kommune. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan efter konkret 
vurdering og godkendelse af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug opstille beholdere 
fælles for flere husstande til den udendørs opsamling. Det samme gør sig gældende for 
sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra 
gebyr kan opkræves. 
  
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug 
og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er 
endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 
 
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, 
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af indsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen 
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 
 
Nedgravede containere: 
 
De kommunalt uddelte beholdere kan ved etageboliger og tæt lav bebyggelse erstattes 
med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af 
Fredericia Kommune.  
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Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den 
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det 
samme gør sig gældende for sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog 
være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves. 
 
Krav og vilkår til etablering af nedgravede containere er defineret i en særlig vejledning til 
etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes 
hjemmeside. 
 
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som 
Fredericia Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere. 
 
Fredericia Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til 
nedgravede containere. 
 
 

§ 18.5 Kapacitet for beholdere 
 
På enhver ejendom i Fredericia Kommune skal der være tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.  
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, 
således at overfyldning undgås. 
 
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin 
ejendom. 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere eller nedgravede 
containere til tekstiler, skal der som minimum være en tilgængelig kapacitet svarende til 
det behov, som ejendommen/ejendommene genererer. 
 
 

§ 18.6 Anbringelse af beholdere 
 
Sække skal på afhentningsdagen stilles ved skel. Sække må ikke være til gene for 
hverken gående eller kørende trafik. Sække skal være lukket og forsynet med udleveret 
klistermærke med piktogram for tekstilaffald. Ekstra sække og klistermærker kan afhentes 



Side 42

på Fredericia Kommunes genbrugspladser.  
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning i form af beholdere, er der i Bilag 1 
angivet bestemmelser om adgangsveje til affaldsbeholdere og placering af 
affaldsbeholdere. 
 
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. 
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I Bilag 1 er angivet krav til placering 
og adgangsveje, som er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer 
for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. 
 
Ved husstande, hvor der etableres nedgravede containere, fremgår bestemmelser om 
adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af nedgravede containere. 
Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
 
Plastbeholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Affaldet må ikke presses 
ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen, og tømning derved 
vanskeliggøres. Som hovedregel må en plastbeholder ikke veje mere end 25 kg pr. 100 
liter beholdervolumen, og en affaldssæk må ikke veje mere end 12 kg. Det er Fredericia 
Kommune, Affald & Genbrug, der afgør, om plastbeholderen/affaldssækken er for tung. 
 
Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. 
 
Indsamlingsmateriel, der gentagne gange indeholder fejlsorteret affald, vil efter 
forudgående varsel ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden 
næste ordinære tømning. 
 
 

§ 18.8 Renholdelse af beholdere 
 
Ved husstande, hvor der etableres fællesløsning, er brugerne selv ansvarlige for 
renholdelse af indsamlingsmateriellet. 
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§ 18.9 Afhentning af tekstilaffald 
 
Afhentning i husstandsindsamlingen foretages 11 gange årligt. Tidspunkter oplyses på 
Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 

§ 19 Henteordning for restaffald 
 
§ 19.1 Hvad er restaffald 
 
Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i 
affaldsbekendtgørelsen. 
 
Restaffald er den affaldsfraktion af kasserede forbrændingsegnede materialer, der er 
tilbage, når de genanvendelige materialer og madaffald er sorteret fra husholdningsaffald.  
 
Restaffald er for eksempel emballage, som ikke kan rengøres, sod og aske (skal pakkes 
ind), kattegrus (skal pakkes ind), engangsbleer (skal pakkes ind), støvsugerposer (skal 
pakkes ind) samt andet affald, som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald og 
som ikke er omfattet af øvrige affaldstyper i dette regulativ. 
 
Som restaffald må der ikke afleveres gløder, varm aske, jord, grus, sand, gødning, affald 
fra ombygning eller restaurering af ejendomme, oprenset kloakslam, farligt affald og 
flydende affald af enhver art. 
 
 

§ 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.  
 
Ordningen gælder også for kommunale institutioner samt virksomheder, som er 
beliggende i ejendomme med både bolig og erhverv, hvis de producerer en mængde 
restaffald svarende til en almindelig husstand. Det er Fredericia Kommune, Affald & 
Genbrug, der afgør, om mængden svarer til en almindelig husstand. 
 
Tilslutningspligten til ordningen for restaffald påhviler grundejeren eller dennes 
repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer restaffald af ubetydeligt 
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omfang. Fredericia Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt. 
 
 

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Restaffaldsordningen i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form 
af en henteordning.  
 
Restaffald opsamles i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til restaffald og et 
rum til madaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor 
kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal restaffald opsamles i 
enkeltbeholdere eller nedgravede containere, idet der mindst skal være én beholder til 
restaffald. 
 
Regulativets § 19.4 og Bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem 
forskellige beholderstørrelser. 
 
 

§ 19.4 Beholdere 
 
Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af kommunalbestyrelsen anviste 
beholdere til restaffald. 
 
Beholderne leveres af og tilhører Fredericia Kommune. 
 
Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l dobbeltbeholdere (fordelt med 60% til 
restaffald, 40% til madaffald), der tømmes hver 14. dag. Dobbeltbeholderne kan 
suppleres med ekstra og/eller større plastbeholdere i det omfang, kapacitetsbehovet 
nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges 
enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til restaffald. Det samme gør 
sig gældende for sommerhuse m.m. 
 
Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser". 
 
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Fredericia Kommunes 
gældende gebyrblad. 
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan efter konkret 
vurdering og godkendelse af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug opstille beholdere 
fælles for flere husstande til den udendørs opsamling. Det samme gør sig gældende for 
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sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra 
gebyr kan opkræves. 
 
  
Hvor Fredericia Kommune vurderer, at der ikke kan anvendes plastbeholdere, skal der 
benyttes sække, som udleveres af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug.  
 
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug 
og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er 
endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 
 
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, 
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af indsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen 
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 
 
Nedgravede containere: 
 
De kommunalt uddelte beholdere kan ved etageboliger og tæt lav bebyggelse erstattes 
med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af 
Fredericia Kommune.  
 
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan etablere 
nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for 
sommerhuse med dårlige adgangsforhold. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra 
gebyr kan opkræves.  
 
Krav og vilkår til etablering af nedgravede containere er defineret i en særlig vejledning til 
etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på Fredericia Kommunes 
hjemmeside. 
 
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som 
Fredericia Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere. 
 
Fredericia Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til 
nedgravede containere. 
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§ 19.5 Kapacitet for beholdere 
 
På enhver ejendom i Fredericia Kommune skal der være tilstrækkelig 
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.  
 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, 
således at overfyldning undgås. 
 
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin 
ejendom. 
 
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det 
muligt at købe ekstratømning.  
 
Ekstratømninger bestilles via Fredericia Kommunes hjemmeside. Den udføres samme 
dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en hverdag. Hvis tømningen 
bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres 
ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de forskellige 
beholderstørrelser fremgår af Fredericia Kommunes gældende gebyrblad. 
Ekstratømninger opkræves særskilt. 
 
Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende, hvor der er 
fællesløsninger, skal der som minimum være opsat kapacitet svarende til det behov, som 
ejendommen/ejendommene genererer. 
 
 

§ 19.6 Anbringelse af beholdere 
 
Grundejere skal på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder 
kravene, ved skel ved udgang fra grunden og med håndtaget udad, og med uhindret 
adgang for renovatøren jf Bilag 1. Hvor der efter aftale med Affald & Genbrug anvendes 
sækkeløsning på grund af særlige vilkår, skal sækkene anbringes, så krav om placering 
ved skel og med uhindret adgang for renovatøren er opfyldt.  
 
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan 
affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen 
inden kl. 6.00. Beholderen må ikke være til gene for hverken gående eller kørende trafik. 
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Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. 
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I Bilag 1 er angivet krav til placering 
og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for 
renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold. 
 
Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, afgør, om placering af beholderen er i 
overensstemmelse med bestemmelserne angivet i Bilag 1. 
 
Det er muligt at tilkøbe afhentning op til 45 m fra skel. Det forudsætter, at placering og 
adgangsvej følger Arbejdstilsynets anvisninger og godkendes af Fredericia Kommune, 
Affald & Genbrug.  
 
For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af 
disse i vejledning til etablering af nedgravede containere. Vejledningen kan findes på 
Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 
 
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast 
i beholderen.  
 
Affaldet skal pakkes i plastikpose, som lukkes, inden det kommes i beholderen, bl.a. af 
hygiejnemæssige årsager. Den samlede vægt af beholderen til madaffald og restaffald 
må ikke overstige 25 kg pr. 100 liter beholdervolumen, og en affaldssæk må ikke veje 
mere end 12 kg. Det er Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, der afgør, om 
plastbeholderen /affaldssækken er for tung. 
 
Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. 
 
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. 
 
Beholdere, der gentagne gange indeholder fejlsorteret affald, vil efter forudgående varsel 
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ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden næste ordinære 
tømning. 
 
 

§ 19.8 Renholdelse af beholdere 
 
Borgere og grundejere er selv ansvarlig for renholdelse af indsamlingsmateriellet. Se evt. 
vejledning på Fredericia Kommunes hjemmeside. 
 
 

§ 19.9 Afhentning af restaffald 
 
Som udgangspunkt afhentes restaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.  
 
Fredericia Kommune, Affald & Genbrug, kan efter en konkret vurdering fastsætte 
alternativ tømningsfrekvens, som afviger fra 14. dagstømning, der udføres mod betaling. 
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser og mulige frekvenser fremgår af 
Fredericia Kommunes gældende gebyrblad.  
 
I forbindelse med helligdage kan der forekomme forskydninger i afhentningen. Der kan 
eventuelt ske ruteomlægning. I givet fald vil de berørte ejendomme blive informeret om de 
nye tømmedage inden ruteomlægningen. 
 
Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis restaffald og 
madaffald, så sammenblanding ikke sker. Affaldet fra nedgravede containere bliver 
afhentet af en kranbil. 
  
Hvis beholderen ikke kan tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, vil beholderen 
blive tømt ved næste ordinære tømning. Kommunalbestyrelsen kan alternativt anvise 
affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i 
midlertidigt opstillede affaldscontainere i nærområdet. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske 
noget fradrag i renovationsgebyret. 
 
Hvis en indskærpelse fra Fredericia Kommune ikke følges, kan Fredericia Kommune 
opkræve et særgebyr eller indgive en politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves 
ved: 
 
•Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald. 
•Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold. 
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§ 20 Ordning for haveaffald 
 
§ 20.1 Hvad er haveaffald 
 
Haveaffald er organisk affald, som naturligt fremkommer ved havearbejde, eksempelvis: 
 
•Grene 
•Blade 
•Græs 
•Buske 
•Ukrudt 
•Rødder 
 
 

§ 20.2 Hvem gælder ordningen for 
 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.  
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.  
 
 

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Haveaffald i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en 
bringeordning. Haveaffald kan afleveres på genbrugspladserne. Borgere og grundejere 
kan også kompostere haveaffaldet på den adresse, hvor boligen er beliggende.  
 
 

§ 21 Ordning for genbrugspladserne 
 
Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 
 
 

§ 21.1 Hvem gælder ordningen for 
Genbrugspladserne er forbeholdt borgere og grundejere i Fredericia Kommune. 

 
 
 
§ 21.2 Adgang til genbrugspladserne 
 
Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. 
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Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis 
kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i 
Fredericia Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis 
el.lign. 
 
Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg) med tilhørende trailer har 
adgang til genbrugspladserne. 
 
 

§ 21.3 Sortering på genbrugspladserne 
 
Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter 
affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses 
af personalet på genbrugspladserne. 
 
På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere sorteret affald i de typer, 
der fremgår af skiltning på pladserne. 
 
Der modtages ikke madaffald og klinisk risikoaffald på genbrugspladserne. 
 
Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på 
genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. 
 
Farligt affald skal afleveres i det hertil indrettede område. Af sikkerhedsmæssige grunde 
skal det farlige affald så vidt muligt afleveres i original emballage og altid i lukket 
beholder. Hvis original emballage ikke findes, skal affaldet opbevares og afleveres i egnet 
beholder med angivelse af indhold. 
 
Der kan gælde særlige regler og begrænsninger for modtagelse af bestemte 
affaldsfraktioner, hvor anden lovgivning eller arbejdsmiljøregler begrunder det. Dette kan 
f.eks. gælde for asbestaffald, PCB-holdigt affald, bildele, olietanke samt elektronikaffald. 
 
Ren jord op til 1 m3 kan afleveres på kommunens genbrugspladser. 
 
Klunsning er ikke tilladt. 
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§ 22 Ordning for PVC-affald 
 
§ 22.1 Hvad er PVC-affald 
 
PVC opdeles i genanvendeligt og ikke genanvendeligt. Som udgangspunkt er de hårde 
PVC- materialer genanvendelige og de bløde ikke-genanvendelige. 
 
Genanvendeligt PVC-affald er eksempelvis: 
 
•Kloakrør 
•Drænrør 
•Tagrender og nedløbsrør 
•Kabler og ledninger. 
 
Ikke-genanvendeligt PVC-affald er eksempelvis: 
•Regntøj 
•Havebassiner 
•Haveslanger 
•Gummistøvler 
•Presenninger. 
 
 

§ 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 i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en 
bringeordning. Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning, hvor 
affaldet afleveres på en af kommunens genbrugspladser. 
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§ 23 Ordning for imprægneret træ 
 
§ 23.1 Hvad er imprægneret træ 
 
Imprægneret træ er kasseret træ, som er behandlet med imprægneringsmidler, der 
indeholder f.eks. krom, kobber, arsen (CCA), tin og kreosot. 
Imprægneret træ bruges ofte til eksempelvis: 
 
•Stakitter 
•Stolper 
•Hegn 
•Legehuse. 
 
 

§ 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. 
Ordningen er en indsamlingsordning, hvor affaldet kan afleveres på en af kommunens 
genbrugspladser. 
 
 

§ 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.  
 
WEEE er f.eks. fjernsyn, radio, computere, telefoner, hårde hvidevarer, elværktøj og 
elektronisk legetøj. WEEE er ikke kviksølvholdige lyskilder, idet kviksølvholdige lyskilder 
er omfattet af § 17 ordning for farligt affald. 
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§ 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.  
 
 

§ 24.3 Beskrivelse af ordningen 
 
WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale 
ordning. 
 
Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som 
tilbyder at modtage affaldet. 
 
WEEE affald i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en 
bringeordning.  
 
WEEE, der afleveres på genbrugspladsen skal udsorteres i henhold til gældende 
retningslinjer. 
 
Så vidt muligt skal batterier udtages af WEEE affald inden aflevering og afleveres separat 
(§ 25). 
 
 

§ 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. 
 
Batterier er f.eks. engangsbatterier f.eks. alkaline, brunsten og kviksølv samt 
genopladelige f.eks. Ni/Cd og Lithium. 
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§ 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.  
 
Tilslutningspligten til ordningen for batterier påhviler grundejeren eller dennes 
repræsentant. 
 
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer batterier af ubetydeligt 
omfang. Fredericia Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt. 
 
 

§ 25.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Affald af bærbare batterier og akkumulatorer i Fredericia Kommune er omfattet af en 
indsamlingsordning i form af både en hente- og bringeordning.  
 
Batterier skal udsorteres og afleveres med henblik på at blive indsamlet til 
genanvendelse. 
 
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i 
poser ovenpå låget af borgerens og grundejerens beholder til dagrenovation.  
 
De skal placeres i en gennemsigtig plastpose på højst fire liter. Posen skal kunne lukkes 
med knude eller lignende. 
 
Der kan indføres indsamlingsmateriel ved etageboliger, kolonihaver, butikker, kommunale 
kontorer og institutioner mv. 
 
Batterier kan også afleveres på genbrugspladserne. 
 
 

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

§ 26.3 Beskrivelse af ordningen 
 
Bygge- og anlægsaffald i Fredericia Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i 
form af en bringeordning. 
 
Bygge- og anlægsaffald kan håndteres i overensstemmelse med til enhver tid gældende 
bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen og i bekendtgørelsen om anvendelse af 
restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. 
 
Bygge- og anlægsaffald kan afleveres på en af genbrugspladserne jf. § 21.2. 
Nærmere retningslinjer for aflevering af bygge- og anlægsaffald på genbrugspladserne 
kan findes på Fredericia Kommunes hjemmeside.  
 

Regulativet er vedtaget d. xx-xx-2021 og er trådt i kraft d. 01-07-2021
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