Regulativ
for
aflevering af affald til
genbrugspladser i

Hals kommune

Indledning
Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til
Hals Kommunes 5 genbrugspladser. Ordningen skal sikre,
-

at affaldsbehandlingen tilgodeser den overordnede prioritering
1. GENBRUG,
2. forbrænding med energiudnyttelse,
3. deponering, og

-

at affald håndteres miljømæssigt forsvarligt.

1. Lovgrundlag
Regulativet er udarbejdet i henhold til
-

Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22.
december 1998 om miljøbeskyttelse.

Endvidere tilgodeser regulativet
-

Bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989, om olie- og kemikalieaffald.

-

Bekendtgørelse nr. 881 og 882 af 11. december 1986 om indsamling af
genanvendelige materialer og produkter fra private husstande og virksomheder.

Andre affaldsregulativer
Ud over dette regulativ har byrådet vedtaget en række andre affaldsregulativer:
-

Regulativ for bortskaffelse af dagrenovation,

-

Regulativ for farligt affald,

-

Regulativ for tømning af olie- og benzinudskillere, og

-

Regulativ for klinisk risiko affald.

2. Omfang
Regulativet er gældende for alle private husstande, alle erhverv og alle
sommerhusejendomme i Hals Kommune.

Regulativet omfatter aflevering af affald til kommunens 5 genbrugspladser.
På genbrugspladserne må der ikke afleveres affald, der er omfattet af et af kommunens
øvrige affaldsregulativer. Endvidere må miljøfarligt affald, der skal håndteres på en kontrolleret losseplads, heller ikke afleveres på genbrugspladserne.
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Dagrenovation, olie- og kemikalieaffald i mængder over 50 l, klinisk risiko affald, (kanyler,
skalpeller m.v.), bløde asbestplader, husdyrgødning m.v. må derfor ikke afleveres på
genbrugspladserne.

Alle affaldstyper, der ikke er omfattet af ovennævnte undtagelsesbestemmelser, skal
afleveres til genbrugspladserne, såfremt det ikke genbruges eller afleveres til genbrugsvirksomhed.

Genbrugspladserne er bemandede pladser med faste åbningstider. Henstilling af affald
ved pladserne udenfor åbningstiden må ikke finde sted.

På genbrugspladserne i Hals, Gandrup, Ulsted og V. Hassing må der kun afleveres små
mængder affald svarende til, hvad der kan være i en trillebør, i en mindre trailer eller i
bagagerummet på en bil. På genbrugspladsen ved Hou er der ingen
mængdebegrænsninger.

3. Ordensregler
For genbrugspladserne er der fastsat et ordensreglement, som omhandler definition af
affaldskategorier, krav til sortering af affaldet, håndtering af de enkelte affaldskategorier,
pladsernes åbningstider m.v.
Ordensreglementet fremgår af bilag 1.

Brugere af genbrugspladserne skal rette sig efter ordensreglementet for pladserne samt
pladspersonalets anvisninger, og sker det ikke, kan personalet afvise modtagelse af
affaldet.

4. Takster
For deltagelse i nærværende genbrugspladsordning betales de af byrådet til enhver tid
fastsatte takster. Gældende takster fremgår af et ”takstblad” som kan fås ved
henvendelse til Teknisk Forvaltning.
Taksterne opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter og kan som disse
inddrives ved udpantning.
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5. Dispensation
Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra regulativets bestemmelser, såfremt
dispensation i øvrigt kan foregå indenfor lovgivningens rammer.

6. Overtrædelse
Overtrædelse af dette regulativs bestemmelser eller undladelse af at efterkomme forbud
eller påbud i medfør af bestemmelserne straffes med bøde med hjemmel i de
bekendtgørelser, der er nævnt i afsnit 1.

7. Klage
Henvendelser vedrørende den daglige administration af genbrugspladsordningen rettes til
Teknisk Forvaltning. Tvivlsspørgsmål bringes til afgørelse i Byrådet.
Afgørelser truffet i medfør af regulativet kan ikke påklages til højere administrativ
myndighed.

8. Ikrafttræden
Regulativet er godkendt af Byrådet den 19.6.1991 og træder i kraft den 19.6.1991.

Byrådet har den 24. november 1999 og den 13. december 2000 godkendt ændringer af
regulativet.

Bent Sørensen

Erik Schmidt

Borgmester

Kommunaldirektør

4

BILAG 1
ORDENSREGLEMENT FOR
HALS KOMMUNES GENBRUGSPLADSER
Affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal være sorteret i nedennævnte
affaldskategorier. Er affaldet ikke sorteret efter forskrifterne, kan medarbejderne på
genbrugspladsen nægte at modtage affaldet.
Hver affaldskategori skal afleveres i den container eller på den plads, der er anvist til
netop denne kategori.

AFFALDSKATEGORIER
1. Pap
Papkasser, bølgepap, æggebakker, paprør og lignende, der ikke genbruges eller afleveres
til genbrugsvirksomhed, skal afleveres på genbrugspladserne.

Det indsamlede pap afsættes til genbrugsvirksomhed.

2. Aviser og ugeblade
Papir, aviser, blade, telefonbøger, brochurer m.v., der ikke genbruges eller afleveres til
genbrugsvirksomhed, skal afleveres på genbrugspladserne.

De indsamlede aviser og ugeblade afsættes til genbrugsvirksomhed.

3. Glas/flasker
Tømte flasker, konservesglas, skår m.v., der ikke genbruges eller afleveres til
genbrugsvirksomhed, skal afleveres på genbrugspladserne.

De indsamlede glas og flasker afsættes til genbrugsvirksomhed.
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4. Jern/metal
Cykelstel, hårde hvidevarer, dåser, rør, mindre metaldele m.v., der ikke genbruges eller
afleveres til genbrugsvirksomhed, skal afleveres på genbrugspladserne.

Det indsamlede jern og metalaffald afsættes til genbrugsvirksomhed.

5. Grenaffald
Rent grenaffald, der ikke komposteres privat, skal afleveres til genbrugspladserne.

Grenaffaldet bruges til fremstilling af flis med henblik på videre afsætning.

6. Haveaffald
Afklippet hæk, græs, blade m.v., der ikke komposteres privat, skal afleveres på
genbrugspladserne.

Haveaffaldet komposteres på genbrugspladsen i Hou med henblik på videre afsætning.

7. Plastik
Transportemballage af plast, der ikke genbruges eller afleveres til genbrugsvirksomhed,
skal afleveres på genbrugspladserne. Ved transportemballage af plast forstås den plast,
som bruges til indpakning, beskyttelse, håndtering og levering af varer fra producent til
virksomhed. Detailsalgspakninger opfattes ikke som transportemballage af plast.

Tomme og rene plastspande, plastdunke, landbrugsplast, afdækningsplast m.v., der ikke
genbruges eller afleveres til genbrugsvirksomhed, skal ligeledes afleveres på genbrugspladserne.

Det indsamlede plastaffald søges afsat til genbrugsvirksomhed.

8. PVC
Affald som indeholde PVC skal afleveres på genbrugspladserne.
Det indsamlede PVC-affald sorteres i genanvendeligt og ikke genanvendeligt PVC. Det
genanvendelige PVC-affald søges afsat til genbrugsvirksomhed. Det ikke-genanvendelige
PVC-affald køres til deponering
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9. Bygningsaffald
Rent beton med og uden armering, uglaserede teglmaterialer m.v., der Ikke genbruges
eller afleveres til genbrugsvirksomhed, skal afleveres til genbrugspladserne.
Bygningsaffaldet nedknuses og afsættes som stabilt grus.

10. Rene jordarter
Rene læs jord og sand, der ikke bruges eller afleveres til genbrugsvirksomhed, skal
afleveres på genbrugspladserne.
De rene jordarter anvendes som afdækningsmateriale.

11. Problemaffald
Batterier, maling, fortynder, olie- og kemikalierester, giftemballage m.v. i mængder under
50 l. skal afleveres på genbrugspladserne. Problemaffaldet afleveres personligt til
genbrugspladsmedarbejderen.
Problemaffaldet sendes via Modtagestationen for olie- og kemikalieaffald i Aalborg til
destruktion på Kommunekemi.

12. Elektriske og elektroniske produkter
Tv-apparater, videomaskiner, radioer, Edb-maskiner, telefoner, køkkenmaskiner o.lign.
samt apparater, der indeholder genopladelige batterier, skal afleveres på
genbrugspladserne.

Det indsamlede affald af elektriske og elektroniske produkter leveres herefter til videre
behandling på Reno-Nord.

Større mængder af elektrisk og elektronisk affald (mere end 100 kg), der agtes bortskaffet
som led i en bygningsnedrivning eller anden nedrivnings-, demonterings eller
udskiftningsaktivitet, skal anmeldes til Hals Kommune.

13. Brændbart affald
Trækasser, paller, møbler af træ m.v., der ikke genbruges eller afleveres til
genbrugsvirksomhed, skal afleveres på genbrugspladserne. Det brændbare affald må ikke
indeholde genbrugeligt affald (kategori 1-10), problemaffald (kategori 11-12) og affald til
deponering (kategori 14).

Det brændbare affald køres til forbrænding på Reno-Nord.
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14. Affald til deponering
Isoleringsmaterialer, hårde eternitplader, tagpap, imprægneret træ (dog ikke
kreosotbehandlet træ) og lignende deponeringsaffald, der ikke genbruges eller afleveres til
genbrugsvirksomhed, skal afleveres til genbrugspladserne. Affald til deponering må ikke
indeholde genbrugeligt affald (kategori 1-10), problemaffald (kategori 11-12) og brændbart
affald (kategori 13).

Det indsamlede affald køres til deponering på lossepladsen i Rærup.
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Åbningstider
Sommer
01.04 - 31.10

Vinter
01.11 - 31.03

Vester Hassing Genbrugsplads
Elsamvej 13, 9310 Vodskov
mandag
15.00 - 19.00
lørdag
9.00 - 13.00
lørdag - lige uger

9.00 - 13.00

Ulsted Genbrugsplads
Langtvedvej, 9370 Hals
tirsdag
15.00 - 19.00
lørdag
14.00 - 16.00
lørdag - lige uger

14.00 - 16.00

Gandrup Genbrugsplads
Teglværksvej 31, 9362 Gandrup, tlf. 98 25 96 55
onsdag
15.00 - 19.00
lørdag
13.00 - 16.00
lørdag - ulige uger
13.00 - 16.00
Hals Genbrugsplads
Ulstedvej 15, 9370 Hals
torsdag
15.00 - 19.00
lørdag
9.00 - 12.00
lørdag - ulige uger

9.00 - 12.00

Hou Genbrugspladsen
Skovsgårdsvej 145, 9370 Hals, tlf: 98 25 36 71
mandag
7.00 - 17.00
7.00 - 17.00
tirs-, ons- og torsdag
7.00 - 15.00
7.00 - 15.00
fredag
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
lørdag
9.00 - 13.00
9.00 - 12.00
søndag
9.00 - 13.00
1. søndag i måneden
.
9.00 - 12.00
Lukket 1. Pinsedag samt på skæve helligdage. Der vil
være åben 2. Pinsedag 09.00 - 12.00.
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