Ændringsnotat – regulativ for husholdningsaffald
Der er foretaget en gennemgribende rettelse af regulativ for husholdningsaffald med henblik på at forbedre læsbarheden. Blandt
andet er det valgt at indsætte en del underoverskrifter.
Derudover er der foretaget en del ændringer i indholdet. I nedenstående tabel fremgår eksempler på nogle af de ændringer, der er
foretaget.
Emne

Formål og baggrund

Eksempel (§ refererer til det
gældende regulativ)

Ændres i det nye regulativ til

Præcisering af jura

At sikre, at det juridiske
fundament er til stede og at
kompetencerne til at træffe
afgørelser ligger de lovmæssigt
korrekte steder.

§ 7 hvoraf det fremgår, at
kommunen kan meddele
dispensation fra bestemmelserne i
regulativet.

Bortfalder, da der ikke kan
dispenseres fra regulativets
bestemmelser.

§ 9.3 hvoraf det fremgår, at Arwos
kan tillade tømninger før kl. 06.

Bortfalder, da kommunen er
myndighed på støj.

§ 9.8 hvoraf det fremgår, at Arwos
kan forlange beholdere rengjort og
evt. forlange anvendelse af
foringsposer.

Ændret til:
Ved manglende vedligehold eller
renholdelse og efter skriftlig
varsling fra kommunen kan dette
udføres ved Arwos’ foranstaltning
for grundejers regning.

§ 9.3 er et afsnit med karakter af
såvel regelsæt som vejledning.

Regulativet indeholder nu kun
regelsæt.

Vil gavne såvel kommunens
sagsbehandlere som Arwos og
renovationsfirma.

Vejledning er
udtaget

Definitioner er
præciseret

Regulativet er et regelsæt og bør
ikke indeholde vejledning.

Det skal være let for borgerne (og
sagsbehandlere) at forstå
regulativet.

§ 3 hvor der alene er henvist til
affaldsbekendtgørelsen.

Vejledning bør fremgå af
kommunens hhv. Arwos’
hjemmeside.
Regulativet er udvidet, så
borgerne let kan få defineret de
faglige begreber.
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Præcisering af krav
til adgangsveje

Der kommer mere og mere fokus
på arbejdsmiljø ifm.
affaldsafhentning. Det er derfor
vigtigt, at borgerne har klare
retningslinjer for, hvordan de skal
indrette deres adgangsveje for
fortsat at få tømt deres
affaldsbeholdere.

§ 9.3 og bilag 1 hvoraf krav
fremgår

Regulativet er blevet rettet, så der
for hver ordning, hvor der
afhentes affald, er indsat et afsnit
om anbringelse af beholdere.

Virksomheder er
udtaget

Præcisering af, hvem regulativet
gælder for.

§ 18.3, hvoraf der fremgår ordning
for virksomheder i forhold til farligt
affald.

Bortfalder. Tages i stedet med i
regulativ for erhvervsaffald, når
dette revideres.

Der er beskrevet
selvstændige
ordninger for flere
affaldsprodukter

Asbest og jord
På disse to områder modtager vi
en del henvendelser fra borgere,
der har svært ved at finde
regelsæt.

§ 15.3, hvoraf asbestholdigt affald
henholdsvis jord fremgår som
noget af det, der kan afleveres på
genbrugspladserne.

Ændret til:

Afbrænding af haveaffald
Affaldsbekendtgørelsen giver
mulighed for at tillade afbrænding
i landzone i perioden 1. december
til 1. marts. Dette fremgår af det
gældende regulativ men ikke
særligt klart.

§ 22 Ordning for asbestaffald
§ 23 Ordning for jord
§ 24 Afbrænding af haveaffald

§ 23, hvoraf det fremgår hvordan
man skal håndtere haveaffald –
herunder afbrænding.

Nye muligheder for
borgere

I nogle områder – fx i bykernen –
kan det være en bedre løsning
med fælles opsamlingsmateriel
blandt andet af hensyn til
pladsmangel.

§ 9.3 omhandler forskellige
beholdere.

§ 9.3 er udvidet til også at omfatte
fælles løsninger i form af
nedgravede eller overjordiske
løsninger.

Indsamling af
tekstiler

En stor del af de ikke salgsbare
tekstiler ender i dagrenovationen.
Arwos har kørt et forsøg med
indsamling i specialdesignede
poser.

Forsøget var en succes og foreslås
udrullet i hele kommunen.

Punktet er indsat som § 27 i
forslaget.
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