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§ 9 Ordning for dagrenovation
Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald
§ 9.1 Hvad er dagrenovation

Vegetabilsk organisk affald til hjemmekompostering er eksempelvis:

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

»» Affald fra grønsager

Ved dagrenovation forstås almindeligt forekommende faste stoffer fra husholdninger –
herunder også:

»» Blomster og potteplanter

»» Forsvarligt indpakket aske og slagger (ikke
gløder)

»» Kaffegrums og teblade inkl. filtre

»» Frugt
»» Brød og kagerester
»» Skaller fra æg og nødder

»» Fejeskarn (ikke sand og grus)
Listerne er ikke udtømmende. I tvivlstilfælde
afgør kommunen, hvorledes affald skal kategoriseres.

Under dagrenovation hører ikke:
»» Genanvendelige dele af pap, papir, flasker
og glas, ren metalemballage og rene plastdunke og - flasker

Køkkenkværne til brug ved bortskaffelse af
køkkenaffald via afløbssystemet er ikke tilladt i
Favrskov Kommune.

»» Bygningsaffald
»» Haveaffald

§ 9.2 Hvem gælder ordningen for

»» Jord og sten

Ordningen gælder for alle private borgere og
grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer dagrenovation.

»» Større ådsler
»» Slagteriaffald
»» Flydende, ildelugtende eller ætsende stoffer

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og
grundejeren frembringer dagrenovation.

»» Skarpe og spidse genstande, såfremt de
ikke er forsvarligt indpakket
»» Farligt affald, herunder batterier og lavenergipærer

Undtaget fra benyttelsespligten er ubenyttede
ejendomme og ubebyggede grunde, hvis der
ikke forekommer dagrenovation.
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§ 9.3 Beskrivelse af ordningen

Borgeren/grundejeren kan vælge mellem de
beholdertyper, som Favrskov Forsyning stiller
til rådighed. Der kan bestilles flere enheder efter behov.

Ordningen er en indsamlingsordning.
Favrskov Forsyning driver ordningen for Favrskov Kommune.

Affaldssækkene skal anbringes i et af Favrskov
Forsyning godkendt stativ. Stativet er grundejerens ejendom og kan købes ved Favrskov
Forsyning.

Der skal som minimum være 1 sæk med stativ
pr. ejendom. Det er grundejerens ansvar, at
der til enhver tid er sække/containere nok på
ejendommen til opbevaring af det producerede affald.

Hvis stativet købes ved Favrskov Forsyning
sørger forsyningen for den løbende vedligeholdelse og eventuel udskiftning.

Såfremt der ikke er lagt affald i sækken mellem 2 tømninger (eksempelvis ved ferie, bortrejse el. lign.) skal renovatøren blot sikre sig, at
der er en tom sæk til indsamling af affald i næste periode.

Ved udskiftning af en stativtype til en anden,
betales differencen mellem taksterne på de to
stativtyper under forudsætning af, at det stativ, man ønsker at skaffe sig af med, ikke har
lidt unødig overlast.

Borgeren har ikke krav på ekstra sække på
grund af, at sækken ikke har været anvendt i
en periode.

Tohjulede plastbeholdere og minicontainere
leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Borgeren og grundejeren kan kompostere den
vegetabilske del af dagrenovationen på den
matrikel, hvor husholdningen er beliggende.

Der kan med Favrskov Forsyning træffes aftale om eget indkøb af beholdere.

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

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

Ved beholdere forstås sækkestativer m/sæk,
tohjulede plastbeholdere og minicontainere.

Det påhviler desuden borgere og grundejere at
efterkomme de bestemmelser, som Favrskov
Forsyning træffer til sikring af beholdere.
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§ 9.6 Anbringelse af beholdere

Favrskov Forsyning kan, hvor lokale forhold
nødvendiggør dette, stille yderligere krav til
beholdere.

Ved affaldsbeholdere forstås her stativer, tohjulede plastbeholdere og minicontainere, der
skal afhentes af Favrskov Forsynings renovatør
på den enkelte adresse.

§ 9.5 Kapacitet for beholdere
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder
er overfyldt.

Når nedenstående krav til placering og adgangsveje opfyldes, vil afhentningen ske inden
for det almindelige standard renovationsgebyr.
Såfremt kravene ikke opfyldes, kan kommunen
opkræve et særgebyr, der dækker omkostningerne til en afhentning, der er sikkerheds- og
sundhedsmæssig forsvarlig for renovatøren
(særgebyrets størrelse fremgår af kommunens
gebyrblad).

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

Kommunen kan meddele dispensation fra bestemmelserne om placering og adgangsvej,
såfremt helt specielle forhold taler herfor,
f.eks. ved afhentning af dagrenovation hos en
ældre eller handicappet borger.

Hvis en sæk er blevet afvist som overfyldt,
kan borgeren/grundejeren få sækken taget
med ved næste tømning, når sækken er blevet
reduceret for den overskydende mængde affald.

Hvis affaldsbeholderen stilles til skel, kan der
opnås en reduktion i renovationsgebyret (størrelsen fremgår af kommunens gebyrblad). Ved
skelløsningen må der max være 3 meter ind til
beholderen, og nedenstående krav til adgangsvej skal være opfyldt.

Ved lejlighedsvis merproduktion af affald kan
der købes ekstrasække, der kan anvendes
uden indkøb af ekstra stativ. Sækkene har påtrykt tekst ”ekstra affald” og kan stilles ved siden af affaldsstativ/container. I prisen for en
ekstra sæk er indeholdt omkostninger for indsamling, transport og behandling. Favrskov
Forsyning oplyser, hvor ekstrasække kan købes.

Borgeren/grundejeren har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted
til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på tømningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der
opfylder kravene.

I etageejendomme med affaldsskakt er borgeren/grundejeren forpligtet til at sørge for, at
containere frit kan trækkes ud uden risiko for
spild af affald.

Hvis borgeren har kørt beholderen frem på
grund af utilstrækkelige adgangsforhold, er renovatøren ikke forpligtet til at køre beholderen
ind til ejendommen efter tømning.
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Hvis kravene til placering og adgangsveje ikke
er opfyldt, har borgeren/grundejeren pligt til at
stille den fyldte sæk til vej på tømningsdagen.

7.

Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der står i vejen. Om
vinteren skal der være ryddet for sne og
foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Beholderes placering:

8.

Døre og låger skal kunne holdes fast i
åben stilling.

9.

Adgangsvejen må kun have svag hældning
(< 10%). For sækketømninger kan lidt
større stigninger accepteres på følgende
vilkår:

1.

Affaldsbeholdere skal stå på et let tilgængeligt sted med fri adgang for renovatøren.

2.

Udendørs affaldsbeholdere skal stå på et
plant og fast underlag.

3.

Boksrum/skaktrum skal være udformet,
så affaldsbeholderen er let tilgængelig.
Ved sække skal rummet være forsynet
med svingstativ eller stativ på skinner.

4.

Frihøjden under udhæng, buske og træer
skal være mindst 2 meter.

5.

Pladsen omkring affaldsbeholderen skal
være velbelyst.

»» Er stigningen større end 1:10, skal der anlægges trappetrin og skrå køreramper til
kærrens hjul på begge sider af trappen.
Bredden på trinnene skal være 40 cm,
længden minimum 40 cm , og trinhøjden
må højst være 10 cm. Køreramperne skal
være så brede, at hjulene ikke afspores. Ved
lige forløb skal bredden være 20 cm.
»» Stigningen skal for hver 5 meter være forsynet med et vandret repos, der er så langt,
at der er plads til kærre med sæk samt en
person.

Adgangsvejen:
1.

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.

2.

Adgangsvejen må højst være 45 meter
lang.

3.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og
med kørefast underlag med egenskaber,
der svarer til f.eks. fliser.

4.

Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.

5.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter
bred.

6.

Der skal være mindst 2 meters frihøjde på
adgangsvejen.

»» Hvis stigningen er mindre end 1:7, kan trappetrin udelades under forudsætning af, at
længden af stigningen er under 5 meter.
»» Stigninger større end 1:4 accepteres ikke.
Kommunen kan indføre skærpede krav til adgangsvejen for ejendomme bygget efter
2010.
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Tilkørselsvejen:

§ 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

1.

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til
holdepladsen for renovationsbilen.

2.

Tilkørselsvejen skal være udført med solid
befæstelse og være i god vedligeholdt
stand, således at der på alle årstider og
uanset vejrliget kan køres til ejendommen
uden problemer.

Beholdere, herunder affaldssække, må ikke
fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.

3.

Snerydning og grusning skal være udført i
et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at komme frem.

4.

Tilkørselsvejens totale bredde skal være
mindst 3,6 meter, heraf kørebane på
mindst 2,5 meter. Frirummet over vejen
skal være mindst 3,5 meter.

5.

For enden af tilkørselsvejen skal der til enhver tid være rigelig vendemulighed.

6.

Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse
krav, betragtes den som adgangsvej.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget
kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i
beholderen.
Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt
afkølet samt emballeret inden anbringelse i
beholderen.
Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske
skade på personer eller på affaldssækken/beholderen.
Sækken må ikke veje mere end 20 kg.
Vægten i 2-hjulede plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige 25 kg pr. 100 l
beholdervolumen.
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§ 9.8 Renholdelse af beholdere

Anmodning om ændring af tømningshyppighed skal rettes til Favrskov Forsyning.

Borgeren og grundejeren er forpligtet til at
renholde beholderne.

Tømning sker normalt på en fast ugedag. Der
kan dog forekomme forskydninger i tømningsdag i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning.
Planlagte forskydninger oplyses i lokale ugeaviser og på forsyningens hjemmeside.

§ 9.9 Afhentning af dagrenovation
Alle ejendomme skal have afhentet sæk eller
tømt beholder/container med dagrenovation
hver uge eller hver 14. dag.
Hvis Teknik- og Kulturforvaltningen vurderer,
at 14-dagstømning af sække eller beholdere/
containere på en ejendom giver miljømæssige
problemer - eksempelvis i form af lugtgener,
hygiejneproblemer, afbrænding eller anden
ulovlig bortskaffelse af affald m.m. – kan
kommunalbestyrelsen meddele påbud om, at
ejendommen skal have renovationstømning
hver uge for at sikre, at affaldet håndteres på
forsvarlig måde.

§ 9.10 Tilmelding/afmelding
Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.
Til- og afmelding skal foretages af ejendommens ejer og skal foretages pr. den 1. i måneden.
Hvis en ejendom gennem en periode på minimum 2 måneder står helt eller delvis ubeboet,
kan dagrenovationsordningen for den pågældende beboelse afmeldes.

Privatboliger med tilknyttet erhverv på samme
ejendom kan søge om dispensation for tømning af dagrenovation ved boligen, hvis erhvervsdelen har aftale med et privat firma om
afhentning af affald til forbrænding, og hvis
tømning og bortskaffelse foregår i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i
dette regulativ.
Dispensationen er midlertidig og kan til enhver
tid tilbagekaldes. Dispensationen kan ikke
overdrages til andre ved salg af ejendommen.
Ejendomme med sommerhusstatus kan blive
afmeldt ordningen i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 31. marts, hvis der ikke forekommer dagrenovation.
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