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§ 1 Formål m.v.

 

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i

Hjørring Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og

mennesker samt 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.  

 

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til

materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter

den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

 

 

§ 2 Lovgrundlag

 

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

 

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).  

 

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).  

 

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af

elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).  

 

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

(batteribekendtgørelsen).  

 

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

 

 

§ 3 Definitioner

 

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til

enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registeret i Det centrale

virksomhedsregister (CVR)
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§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder

 

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende

aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af

affaldsgebyr m.v.

 

 

§ 5 Gebyrer

 

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt

affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der

angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Hjørring Kommunes

hjemmeside.

 

 

§ 6 Klage m.v.

 

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke

indbringes for anden administrativ myndighed.  

 

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ

myndighed. 

 

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet

fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er

udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori

kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at

rejse en tilsynssag.

 

 

§ 7 Overtrædelse og straf
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1.

2.

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. 

 

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er

begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 

 

opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved

besparelser. 

 
 
 
Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar
efter reglerne i straffeloven.
 
 

§ 8 Bemyndigelse

 

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik og Miljøområdet til at træffe afgørelser efter dette

regulativ.

 

 

§ 9 Ikrafttrædelse

 

Dette regulativ træder i kraft den 01-05-2013.  

 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

"Regulativ for erhvervsaffald for Hjørring Kommune" af 1. januar 2008

"Fælles regulativ for klinisk risikoaffald for Brønderslev, Frederikshavn, Hirtshals, Hjørring, Læsø,

Løkken-Vrå, Sindal, Skagen og Sæby Kommune" af 25. maj 1994

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30-04-2013.  

 

 

 

Formand for Teknik og Miljøudvalget Jørgen Bing         Direktøren for Tekniske- og

Miljøområde Andreas Duus

 

 

§ 10 Ordning for dagrenovationslignende affald
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§ 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

 

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af

dagrenovationslignende affald i  affaldsbekendtgørelsen.

Dagrenovationsligende affald er affald, som er frembragt af virksomheder, og som i

sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger, og som ikke er omfattet af

regulativets andre ordninger.

Dagrenovation består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald, mindre emner af kasserede

materialer, snavset papir, pap og plast.
 
 
 
 

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle virksomheder i Hjørring Kommune.

 

 

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

 

Virksomheder kan håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt

forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres som

dagrenovationslignende affald. Affaldet skal køres direkte til forbrænding og må ikke køres til

midlertidigt deponi.

Dagrenovationslignende affald indsamlet i Hjørring Kommune skal køres til forbrænding på

Affaldsselskabet Vendsyssel Vest forbrændingsanlæg i Hjørring.

 

 

§ 10.4 Beholdere

 

Virksomheden er ansvarlig for, at virksomhedens affald opbevares på en måde, så der ikke opstår

uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Anskaffelse og vedligehold af affaldsbeholdere påhviler virksomheden.

 

 

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

 

Det påhviler virksomheden at sikre, at der er den nødvendige opsamlingskapacitet til rådighed,

så affaldsbeholderne ikke overfyldes mellem to afhentninger. Er beholderne gentagne gange
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overfyldt, kan Teknik- og Miljøområdet pålægge virksomheden at opstille yderligere beholdere.

 

 

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

 

Affaldsbeholderne skal placeres så de ikke giver anledning til eventuelle lugtgener for de

omkringliggende virksomheder eller boliger.

Ved særlige miljøfølsomme områder, kan der stilles specifikke krav til placering af

affaldsbeholderne.

 

 

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

 

Affaldsbeholderne må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt.

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, herunder eventuelt affaldssæk.

 

 

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

 

Det påhviler virksomheden at renholde affaldsbeholderne, så de er i forsvarlig hygiejnisk stand.

 

 

§ 10.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald

 

Dagrenovationslignende affald fra virksomheder skal afhentes og sendes til forbrænding minimum

hver anden uge.

Afhentningen skal foregå i tidsrummet 6 - 18 på hverdage.
 
 
 
 

§ 10.10 Tilmelding/afmelding 

 

Alle virksomheder, med dagrenovationslignende affald, skal være tilmeldt en tømningsordning

med fast tømningsinterval.
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§ 11 Ordning for de kommunale genbrugspladser i Hjørring

Kommune

 

Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald.

 

 

§ 11.1 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for alle virksomheder, der benytter de fælleskommunale genbrugspladser som

drives af Affaldsselskabet Vendsyssel Vest, under forudsætning af, at de betaler efter gældende

regler for genbrugspladserne.

 

 

§ 11.2 Adgang til de kommunale genbrugspladser i Hjørring

Kommune

 

Virksomheder er, på forlangende fra pladspersonalet, forpligtet til at oplyse virksomhedens navn

og adresse samt oplyse, hvilke affaldsfraktioner virksomheden kommer med og hvor affaldet

stammer fra. 

På genbrugspladserne kan virksomheden eller en repræsentant for virksomheden aflevere alle

former for sorteret affald fra virksomheden. Undtaget herfra er dog dagrenovationslignende affald,

klinisk risikoaffald, eksplosivt affald samt radioaktivt affald. 

 
 
 

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til genbrugspladserne i indregistrerede

køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

 

 

§ 11.3 Sortering på de kommunale genbrugspladser i Hjørring

Kommune

 

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på

genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

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. 

 

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.
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§ 11.4 Vægtbegrænsning

 

Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald

om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke bærbare batterier og akkumulatorer, som

defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger

omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtgørelsen kvittering for det modtagne farlige

affald. 

 

 

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

 

§ 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

 

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i

affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Ikke genanvendeligt farligt affald er blandt andet:

Organiske, halogenholdige forbindelser 

 

Organiske, halogenfrie forbindelser 

 

Organiske forbindelser 

 

Olieaffald som ikke er omfattet af genanvendelsesregisteret 

 

Tungmetalholdigt affald 

 

Asbest 

 

PCB-holdigt affald. Forefindes i enkelte byggevarer f.eks. fugemasse, lim, maling o.l., og blev

anvendt i perioden 1955-1977, fx i termoruder og fugemasser. PCB trækker ud i det

omkringliggende materiale facadeelementer af beton, altaner m.m. 

 

Klinisk risikoaffald jf. § 13 

 

Medicinaffald  
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Affald fra olie- og benzinudskillere samt sandfang jf. § 17 

 

 

 

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer ikke-

genanvendeligt farligt affald.

 

 

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

 

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt emballeret.

Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. 

 

Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne

indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. 

 

Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde. 

 

Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. 

 
 
 

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendligt farligt affald varetages af Modtagestation Vendsyssel

i form af en henteordning. 

Virksomheder kan søge om fritagelse for benyttelsespligten for ikke-genanvendeligt farligt

affald, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved

virksomhedens egen foranstaltning. Som dokumentation forlanges en kopi af aftale med et

miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, eller dokumentation for, at

virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.

Virksomheder der kan dokumentere, at de afleverer deres ikke-genanvendelige farlige affald på

genbrugspladserne kan søge om fritagelse for benyttelsespligten.

Fritagelsen er gældende så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består,

eller virksomheden selv råder over et anlæg, som behandler den pågældende affaldstype.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på de kommunale

genbrugspladser i Hjørring Kommune. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1

gang årligt. 

 

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en
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godkendt affaldsmodtager. 

 

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes

med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.  

 

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret. 

 

Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen

tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med

bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

 

 

§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald

 

§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

 

Klinisk risikoaffald omfatter affald, der produceres i forbindelse med pleje og behandling af

mennesker og dyr, og som er uegnet til bortskaffelse gennem den almindelige dagrenovation.

Som årsag hertil kan nævnes:

At affaldet kan være forbundet med særlig smitterisiko 

 

At affaldet er særligt uhygiejnisk og/eller uæstetisk 

 

At affaldet kræver særlig hensyntagen ved emballering og håndtering (spidse eller skarpe

genstande) 

 
 
 
 
 

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for sundhedssektoren, dyrlæger, husdyrbrug og andre virksomheder i Hjørring

Kommune, der producerer klinisk risikoaffald.

Sundhedssektoren omfatter sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem,

hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker og praktiserende jordemødre.

Ordningen træder i kræft 1. juli 2013.
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§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

 

Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog mindst 1

gang årligt.

Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (produktionsstedet) og opsamle det i

egnede emballager.

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinier:
 
 

Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller lignende. 

 

Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet. 

 

Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i gennemsigtige

egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks.

desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader

produktionsstedet. 

 

Vævsaffald skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den

anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Vævsaffald

skal behandles som klinisk risikoaffald. 

 

Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og

håndteres i overensstemmelse med retningslinierne herfor.

Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage.

Affaldet føres herefter til egnet opbevaringssted før afhentning til behandling.

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.

Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for

perforering.

Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af affaldet.

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal

virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre kvalitet, så

den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, egnet

emballage.

Hos virksomheder med centrale opsamlingssteder (f.eks. sygehuse) skal de fyldte emballager

transporteres til det centrale opsamlingssted samme dag, de er fyldt. Vævsaffald skal

transporteres til et centralt opbevaringssted samme dag, som det er produceret.

Indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald varetages af Modtagestation Vendsyssel i form af en

henteordning. Tilslutning til ordningen sker gennem anmeldelse til Modtagestation Vendsyssel.
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§ 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

 

§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

 

PVC er en forkortelse for polyvinylchlorid og er et af de mest anvendte plasmaterialer. Ikke-

genanvendeligt PVC-affald er typisk bløde PVC, såsom:

Gulvbelægning og vægbeklædning af vinyl 

 

Fodpaneler og fodlister 

 

Kraftige presenninger 

 

Ventilationsslanger og armerede vand/luft slanger 

 

Gummimåtter 

 

Gummistøvler og regntøj 

 
 
 
 
 
 
 

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer ikke-

genanvendeligt PVC-affald.

 

 

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

 

Anvisningsordningen for ikke-genanvendeligt PVC-affald skal sikre, at virksomhedernes affald

tilføres deponier, der er godkendt af miljømyndighederne.

Affaldsproducenterne skal sikre, at ikke-genanvendeligt PVC-affald holdes adskilt fra andre

affaldstyper.
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§ 15 Ordning for forbrændingsegnet affald

 

§ 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald

 

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i

affaldsbekendtgørelsen.

Forbrændingsegnet affald er affald med en positiv brændværdi, der ikke er omfattet af krav om

anden behandling i henhold til dette regulativ eller kan genanvendes. Eksemper på

forbrændingegnet affald:

Tilsmudset, coatet eller lamineret ikke-genanvendeligt papir, pap og plast 

 

Træaffald, som ikke kan genanvendes 

 

Sammensatte materialer, hvor adskillelse ikke er muligt 

 

Brændbart inventar såsom møbler, gulvtæpper og madrasser 

 

 

 

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer

forbrændingsegnet affald.

 

 

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

 

Forbrændingsegnet affald er omfattet af en anvisningsordning. Anvisningsordningen

for forbrændingsegnet affald skal sikre at virksomhedernes affald tilføres et

affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse, der er godkendt af miljømyndighederne.

Forbrændingsegnet affald anvises til forbrænding på:

AVV Affaldsforbændingsanlæg, Mandøvej, 9800 Hjørring

Affaldet skal ved aflevering overholde de modtageregler der er fastsat for anlægget. 

Mindre mængder forbrændingsegnet affald kan afleveres på genbrugspladserne.

Affaldsproducenterne skal sikre at forbrændingsegnet affald holdes adskilt fra andre 

affaldstyper.
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Biomasseaffald, der udgøres af rent træ fra skov- og landbrug, samt træaffald fra

træforarbejdende virksomheder kan bortskaffes efter reglerne i Biomassebekendtgørelse.

Biomasseaffald kan uden kommunal anvisning afsættes til forbrænding eller til fremstilling af

brændselspiller.   

 

Neddelt kreosotbehandlet træ skal forbrændes. Kreosotbehamdlet træ er kendetegnet ved at være

sort/brunt, og ses typisk som jernbanesveller. boltværk og bundgarnspæle.

Kommunen kan anvise fejlsorteret affald til sortering på Miljøanlæg Rønnovsholm.
 
 
 
 

§ 16 Ordning for deponeringsegnet affald

 

§ 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

 

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i

affaldsbekendtgørelsen.

Deponeringsegnet affald er f.eks.:

Asbestholdigt affald 

 

Ikke-genanvendeligt glas 

 

Ikke-genanvendeligt isoleringsmateriale 

 

Glaserede emner 

 

Trawl og wirer, der ikke kan genanvendes 

 

Gadefejningssand, sand fra rendestensbrønde og sandfang, der ikke kan genanvendes 

 

Affald, der på grund af tungmetaller ikke er egnet til forbrænding 

 

 

 

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

 

Anvisningsordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer

deponeringsegnet affald.
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§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

 

Deponeringsegnet affald skal afleveres til:

Miljøanlæg Rønnovsdal, Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring 

 

Miljøanlæg Trynbakke, Trynbakkevej 5, 9881 Bindslev 

 

Miljøanlæg Stadevej, Stadevej 140, 9700 Brønderslev 

 

Mindre mængder kan afleveres på genbrugspladserne 

 

Såfremt affaldsproducenten har deponeringsegnet affald, der ikke findes på deponiernes

positivliste, skal Teknik- og Miljøområdet anvise affaldet til andet miljøgodkendt

deponeringsanlæg.

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering:

Flydende affald som defineret i affaldsbekendtgørelsen. 

 

Affald der under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende,

jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen. 

 

Klinisk risikoaffald, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen. 

 

Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter. 

 

Ituskårne dæk. 

 

Affald der ikke har været underkastet forbehandling. Forbehandling er defineret i

affaldsbekendtgørelsen. 

 

Affaldsproducenten, der er enhver virksomhed, hvis aktivitet frembringer affald eller enhver der

foretager en forbehanding, blanding eller andet, som medfører en ændring af affaldets karakter

eller sammensætning, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af

affaldet. Denne karakterisering skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i

bekendtgørelse om deponeringsanlæg, når et læs affald ønskes afleveret på

deponeringsanlægget.

Affaldsproducenten er ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

Virksomheden har pligt til at frasortere deponeringsegnet affald.

 

 

§ 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere samt

tilhørende sandfang
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§ 17.1 Hvad er affald fra olie- og benzinudskillere samt tilhørende

sandfang

 

Affald, der opstår i forbindelse med tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang er farligt

affald og består af olie, benzin, sand, slam og vand. 

 

 

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der råder over et olie- og

benzinudskilleranlæg med tilhørende sandfang.

 

 

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

 

Indsamlings- og tømningsordningen for affald fra olie- og benzinudskillere samt

sandfang varetages af Modtagestation Vendsyssel i form af en henteordning.

Virksomheder kan få fritagelse for benyttelsespligten for tømningsordningen, hvis virksomheden

godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen

foranstaltning. Som dokumentation forlanges en kopi af aftale med et miljøgodkendt anlæg, som

kan behandle den pågældende affaldstype, eller dokumentation for, at virksomheden selv råder

over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype.

Enhver udskiller skal bundtømmes mindst en gang årligt. Sandfang skal besigtiges mindst en

gang årligt. Herudover gælder følgende:

Når olie- og benzinmængden udgør 70 % af olie- og benzinudskillerens opsamlingskapacitet, skal

der foretages tømning. 

 

Når sandmængden udgør 50 % af sandfangets opsamlingskapacitet, skal der foretages

bundtømning. 

 

Det påhviler virksomheden at føre løbende kontrol med olie- og benzinudskillerens funktion, samt

straks rekvirere ekstra tømning, såfremt der er risiko for, at olie eller benzin kan blive ledt til

spildevandssystemet.

Virksomheden har pligt til at kontrollere, at en evt. automatisk lukkeanordning og alarm er

funktionsdygtig.

Dæksler og lignende skal være let tilgængelige og være ført op til terræn og være sådan udformet,

at besigtigelse og tømning kan ske uhindret.

Etablering af nye og sløjfning af gamle udskillere og sandfang må kun ske såfremt dette er

godkendt af Hjørring Kommune.  Side 15
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§ 18 Ordning for haveaffald, parkaffald, tørt og rent træ samt

affald fra naturplejeaktiviteter

 

§ 18.1 Hvad er haveaffald, parkaffald, tørt og rent træ samt affald fra

naturplejeaktiviteter

 

Haveaffald fra haver og fællesarealer i tilknytning til en virksomhed er:

Ukrudt, blade, græs, stauder m.v. 

 

Buske og grene fra bl.a. beskæring og klipning 

 

Rødder 

 

Parkaffald er:

Ukrudt, blade, græs, stauder m.v. 

 

Buske, grene fra bl.a. beskræring og klipning 

 

Rødder og hugstaffald 

 

Affald fra naturplejeaktiviteter er:

Heder, græs og lyng 

 

Buske 

 

Trærødder, hugstaffald og kvas 

 

Læhegn 

 

 

 

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for

 

Ordningen gælder for samtlige virksomheder i Hjørring Kommune, der producerer haveaffald,

parkaffald og havelignende affald fra gartnerier samt affald fra naturplejeaktiviteter.
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§ 18.3 Beskrivelse af ordningen

 

Haveaffald, parkaffald og affald fra naturplejeaktiviteter skal så vidt muligt komposteres eller flises

til brug på grunden/matriklen. Hvor kompostering eller flisning ikke er muligt, kan affaldet afleveres

på en af de kommunale genbrugsplader. Ved større mængder skal det afleveres på

et miljøgodkendt komposteringsanlæg.

Biomasseaffald, der udgøres af rent træ fra skov- og landbrug, samt træaffald fra

træforarbejdende virksomheder kan bortskaffes efter reglerne i Biomassebekendtgørelsen.

Biomasseaffald kan uden kommunal anvisning afsættes til forbrænding eller til fremstilling af

brændselspiller.

Afbrænding af træstød og hugsaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter

på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde (skovbrug).

Teknik- og Miljøområdet kan, efter konkret ansøgning, give dispensation til afbrænding af affald fra

naturpleje i fredede naturområder (§ 3 områder), hvor særlige forhold taler herfor, f.eks. hvor

arealet er meget svært fremkommeligt eller hvor afbrændingen er en del af naturplejen. 

Afbrænding af rent, tørt træ 

Det er kun tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålplader (hyggebål/snobrødbål).

Der må kun afbrændes mindre mængder, som typisk kan afbrændes indefor en til to timer.

Afbrænding må kun foregå under konstant opsyn af en voksen.

Sankt Hans bål, samt bål ved særlige arrangementer

Det er tilladt af afbrænde tørt haveaffald Sankt Hans aften. 

Teknik- og Miljøområdet kan, efter konkret ansøgning, give dispensation til historisk betingede

bålafbrænding, såsom Vintersolhvervsbål, Baunebål eller særlige arrangementer: spejder m.fl.

Forholdsregler ved tilladt afbrænding

Afbrænding skal ske under hensyntagen til vindretning, således at den ikke giver anledning til

gener for naboer eller trafikken. Afbrænding må ikke ske i stærk blæst. Hvis der opstår farer eller

gener for omgivelserne skal afbrændingen straks afbrydes. Afbrændingen må tidligst påbegyndes

ved solopgang og skal være afsluttet senest én time efter solnedgang. Afbrænding må kun foregå

under konstant opsyn af en voksen.

I tør perioder kan Hjørring Kommune udstede et generelt afbrændingsforbud.

Afbrændingsforbudet sætter dette regulativs mulighed for afbrænding ud af kraft.

Af bilag 1 fremgår de afstandskrav der skal overholdes ved afbrænding af haveaffald eller bål.  
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Bilag 1: Afstandskrav ved bål
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