12-03-2010 (rev. sept. 2011)

ORDENSREGLER
FOR BRUG AF KOMMUNENS GENBRUGSCENTRE.
I overgangsperioden mellem det nuværende regulativ for erhvervsaffald og det regulativ,
som skal udarbejdes på baggrund af den nye affaldsbekendtgørelse, fastsættes følgende
reglerne for anvendelse af kommunens genbrugscentre:
Aflevering af affald på genbrugscentrene skal foregå med en max. hastighed på 15 km/t,
og køretøjerne må max. køre i tomgang i 3 minutter, jfr. Thisted Kommunes
tomgangsregulativ.
Der må kun benyttes køretøjer op til 3500 kg. + trailer.
Sække, som benyttes til affald, skal være klare plastsække.
Affaldet skal sorteres ud i containere og områder i overensstemmelse med den anvisning,
der gives på skiltene ved de enkelte containere og områder, og som oplyses af personalet
på genbrugscentrene.
Bemærk i den forbindelse, at affald til ”Småt brændbart” max. må være 80 cm langt, mens
affald til ”Brændbart” må være max. 1,5 m langt.
Ved aflevering af affald på genbrugscentrene er det en fordel at have sorteret affaldet
inden ankomsten for at opnå en hurtig og effektiv aflæsning på genbrugscentrene.
Evt. spild af affald ved aflæsning skal man selv rydde op. Kost og skovl kan lånes af
personalet.
Farligt affald: Erhverv må max. aflevere 200 kg. farligt affald pr. år. Når erhverv afleverer
farligt affald, skal affaldets art og virksomhedens CVR-nr. oplyses, og affaldet skal vejes.
Genbrugscentret skal udlevere en kvittering for modtagelsen af det indvejede farlige
affald. Bemærk, at farligt affald, som er omfattet af en producentansvarsordning f.eks.
WEEE-affald (elektrisk og elektronisk udstyr), batterier og kølemøbler, medregnes IKKE i
de 200 kg.
Private kan frit aflevere farligt affald.
Når affaldet er afleveret på genbrugscentret (placeret i containere eller sat på jorden)
overgår ejerskabet af affaldet til Thisted Kommune.
Det er ikke tilladt at klunse eller fjerne affald fra genbrugscentrene.
Indleveret affald, som brugere kan være interesseret i, kan - for visse former for affald –
købes ved henvendelse til personalet i butikken, hvor en sådan forefindes, eller til
personalet på genbrugscentret.
Alle brugere er – på forlangende fra personalet – forpligtet til at oplyse navn og adresse
samt oplyse, hvilke affaldsfraktioner brugeren kommer med og hvor affaldet kommer fra.
Følgende affaldstyper kan ikke afleveres på genbrugscentrene:
•
•
•
•
•

Dagrenovationslignende affald *)
Sundhedsfarligt- og uhygiejnisk affald.
Døde-, anskudte og/eller påkørte dyr.
Eksplosionsfarligt affald.
Radioaktivt affald.

*) For dagrenovation gælder helt særlige forhold. Kontakt Affaldssektionen for nærmere
information, 99 17 21 57.
Personalet er ligeledes berettiget til at afvise usorteret affald.
Såfremt personalet finder usorteret affald i en container, eller finder affald, afleveret i en
forkert container samt finder affald placeret udenfor genbrugscentrene, er personalet
berettiget til at undersøge affaldet for identifikationsoplysninger og efterfølgende
fremsende en regning til affaldsproducenten/dén person, hvis navn man finder, for
omkostninger til behandling af affaldet m.v., jfr. kommunens takstblad, der skal ses på
www.thisted.dk.
I øvrigt gælder følgende overordnede retningslinier og ordensregler:
•
•
•
•

Løsgående hunde må ikke forefindes på genbrugscentrene. Hunde skal føres i
snor.
Det er ikke tilladt at indtage alkohol på genbrugscentrene.
Det er ikke tilladt at urinere på udendørsarealerne. Offentligt toilet forefindes.
Spørg personalet.
Unødigt ophold på genbrugscentrene er forbudt.

Overtrædelse af de overordnede retningslinier for anvendelse af genbrugscentrene kan
medføre bortvisning og evt. føre til en politianmeldelse.
Gebyr for brug af genbrugscentrene i kommunen opkræves i henhold til reglerne i
Affaldsbekendtgørelsen af 7.3.2011 (Lov nr. 224).
Evt. klage over Thisted Kommunes genbrugscentre skal indgives til:
Thisted Kommune
Teknisk forvaltning
Affaldssektionen
Kirkevej 9
7760 Hurup
Tlf. 99 17 21 56

