Genbrugscentrenes åbningstider og beliggenheder
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

08.0017.00

08.0017.00

08.0017.00

08.0017.00

08.0017.00

12.3016.00

10.0014.00

Butik:
12.0015.00

Butik:
12.0015.00

Butik:
12.0015.00

Butik:
12.0015.00

Butik:
12.0015.00

Butik*: Butik:
12.30- Lukket
16.00

14.0017.00

Lukket

14.0017.00

Lukket

14.0017.00

08.0011.00

Lukket

Thisted
Genbrugscenter,
Flintborgvej 5,
Thisted

08.0017.00

08.0017.00

08.0017.00

08.0017.00

08.0017.00

10.0014.00

10.0014.00

Butik:
08.0017.00

Butik:
08.0017.00

Butik:
08.0017.00

Butik:
08.0017.00

Butik:
08.0017.00

Butik:
10.0014.00

Butik
10.0014.00

Sydthy
Genbrugscenter,
Grurupvej 8,
Hurup

08.0017.00

08.0017.00

08.0017.00

08.0017.00

08.0017.00

10.0014.00

10.0014.00

Butik:
10.0015.30

Butik:
10.0015.30

Butik:
10.0015.30

Butik:
10.0015.30

Butik:
10.0015.30

Butik:
10.0013.30

Butik:
Lukket

Hanstholm
Genbrugscenter,
Hamborgvej 5,
Hanstholm
*=ulige
uger
Frøstrup
Genbrugsplads,
Håndværkervej 13,
Frøstrup

Åbningstiderne vil være ændret ved helligdage.
Ændringerne vil blive annonceret i lokalaviserne og på
www.thisted.dk/affaldoggenbrug
Hvis du har spørgsmål, så kontakt
Affaldssektionen på 99 17 21 57
eller kig forbi
www.thisted.dk/affaldoggenbrug
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Velkommen
på genbrugscentrene
i Thisted Kommune

Velkommen på Thisted Kommunes genbrugscentre

Farligt affald - vægtbegrænsning kun for virksomheder

Denne pjece er et uddrag af affaldsregulativernes regler for genbrugscentrene i Thisted Kommune.

Din virksomhed kan aflevere max. 200 kg. farligt affald om året på Thisted Kommunes genbrugscentre.

Hvem gælder ordningen for

Når det farlige affald afleveres, skal affaldets art og
virksomhedens CVR. nr. oplyses, og affaldet skal vejes.
Farligt affald, der er omfattet af en producentansvarsordning (f.eks. elektronisk og elektrisk affald, batterier, kølemøbler m.v.) medregnes ikke i de 200 kg.

Genbrugscentrene er forbeholdt private personer og
sommerhusejere i Thisted Kommune samt gebyrbetalende virksomheder.
Kun små køretøjer har adgang
Køretøjer med totalvægt på max. 3.500 kg med tilhørende trailer har adgang til genbrugscentrene.
Køretøjer, som vejer over 3.500 kg. i totalvægt, har
ikke adgang til genbrugscentrene.
Sortering på genbrugscentrene
Du skal sortere dit affald. Følg vejledningen på skiltene eller spørg personalet.
Hvis personalet finder affald,
som ikke er sorteret
som er afleveret i forkert container
som er smidt udenfor genbrugscentrene
vil de undersøge affaldet for evt. navn og adresse,
cpr. nr. eller lignende.
Hvis de finder nogle af disse oplysninger, vil vi sende
en regning/et særgebyr til pågældende.
Gebyrets størrelse kan ses af kommunens gebyrblad
på www.thisted.dk/affaldoggenbrug
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Kontakt personalet, når du vil aflevere farligt affald.
Genbrugscentret vil udstede en kvittering for modtagelsen af det farlige affald.
Gebyrer
Gebyr for brug af genbrugscentre i kommunen opkræves i henhold til reglerne i Affaldsbekendtgørelsen.
For erhverv opkræves gebyret pr. besøg, mens private opkræves via miljøgebyret på ejendomsskattebilletten.
Klage
Evt. klage over Thisted Kommunes genbrugscentre
skal indgives til Thisted Kommune, Teknisk forvaltning, Affaldssektionen, Kirkevej 9, 7760 Hurup, tlf. 99
17 21 56, mail: teknisk@thisted.dk
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Virksomheder betaler for hvert besøg
Virksomheder kan få adgang til at komme med affald
på kommunens genbrugscentre.
Først skal virksomheden tilmelde sig som kunde på
hjemmesiden Genbrugsplads.info
Max. 1 time forud for hvert besøg skal virksomheden
nu sende en SMS til 1919.
SMS’ens ordlyd er forskellig alt efter hvilket genbrugscenter virksomheden vil besøge og alt efter om der er
affald i 1 eller 2 enheder. En enhed kan være 1 bil eller 1 trailer. Hvis der er affald i både bil og trailer,
tæller det for 2 enheder.
Der betales gebyr for hver enhed.
Gebyrstørrelsen for hver enhed fremgår af Gebyrbladet, som kan ses på www.thisted.dk/affaldsgebyr
Herudover betaler virksomhederne et generelt (årligt)
affaldsgebyr.

Ved aflevering af affald er det en fordel at have sorteret affaldet inden ankomsten for at opnå en hurtig og
effektiv aflæsning på pladserne. Personalet er berettiget til at afvise usorteret affald.
Hvis du pakker/emballerer affaldet, som skal afleveres på genbrugscentrene, skal du bruge klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet.
Dette kræves i Affaldsbekendtgørelsen.
Affald til ”Småt brændbart” må max. være 80 cm
langt, mens affald til ”Brændbart” max. må være 1,5
m langt.
Med disse længdemål overholder vi Kraftvarmeværk
Thisteds modtageregler.
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Regler for at bruge genbrugscentrene

Salg af brugte genstande

Når du kommer til genbrugscentrene, er der nogle
regler, som skal overholdes.

Hvis du som bruger er interesseret i at købe genstande/effekter, skal du kontakte personalet i butikken,
hvis der er en butik på genbrugscentret. Ellers skal du
kontakte personalet på genbrugscentret.
Du skal være opmærksom på, at visse affaldstyper
ikke kan købes. Det drejer sig f.eks. om harddiske,
køle– og fryseskabe, hårde hvidevarer samt farligt affald.

Du skal selv rydde op efter spild ved aflæsning.
Kost og skovl kan lånes af personalet.
Når det affald, som du har til hensigt at skille dig
af med, passerer porten til genbrugscentret, overgår ejerskabet af affaldet til Thisted Kommune.
Det betyder, at affald ikke må udveksles kunderne
imellem inde på genbrugscentret.
Du må ikke klunse eller fjerne affald fra genbrugscentrene (se afsnittet om Salg af brugte genstande).
Du må køre med max. 15 km/t, og bilen må køre i
tomgang i max. 3 minutter.
Hunde må ikke gå løs. De skal holdes i bilen.
Du må ikke drikke alkohol på genbrugscentrene.
Du må ikke urinere på udendørsarealerne. Offentligt toilet forefindes. Spørg personalet.
Du må ikke opholde dig unødigt på genbrugscentrene.

Som udgangspunkt er al handel i butikkerne kun mod
kontant betaling eller MobilePay. Der kan ikke betales
med check eller Dankort.
Affald, der ikke modtages
Følgende affaldstyper kan ikke afleveres på genbrugscentrene i Thisted Kommune:
Dagrenovationslignende affald *)
Klinisk risikoaffald **)
Sundhedsfarligt– og uhygiejnisk affald
Døde/anskudte/påkørte dyr.
Eksplosionsfarligt affald (ammunition m.v.) ***)
Radioaktivt affald
*) For dagrenovation gælder der helt særlige regler. Kontakt Affaldssektionen for nærmere information på tlf. 99 17 21 57.
**) Dog undtaget kanyler. Nye kanylebokse udleveres gratis til
personlig brug (ej erhvervsmæssig).
***) Fyrværkeri modtages. Kontakt personalet.
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