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§ 1 Formål
Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald
fra alle borgere og grundejere i Thisted Kommune med henblik på at forebygge
forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og 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.

§ 2 Lovgrundlag
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning,
herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.
(Affaldsaktørbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt
håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og
akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår
af det til enhver tid gældende lovgrundlag.
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39) Genbrugscentre: Kommunale genbrugspladser beliggende i Hanstholm,
Thisted, Hurup og Frøstrup jf. § 21.
40) Genbrugsbutikker: Butikker på genbrugscentrene i Hanstholm, Hurup og
Thisted hvor brugerne af genbrugscentrene har indleveret indbo, tøj o.l.
41) Ved opsamlingsmateriel forstås de affaldsbeholdere, som er godkendt i Thisted
Kommune til opsamling og opbevaring af affaldet på ejendommen jf. bilag 2.
42) Genbrugsekspressen: Thisted Kommunes storskralds- / genbrugsordning for
private husstande og sommerhuse jf. § 24.

§ 4 Gebyrer
Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt
affaldsaktørbekendtgørelsen.
Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang
årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet
er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

§ 5 Klage m.v.
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til
affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle
spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt
gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er
udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er
tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§ 6 Overtrædelse og straf
Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen. med bøde.
Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis
overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved
overtrædelsen er:
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1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre,
herunder ved besparelser.

§ 7 Bemyndigelse
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til at
træffe afgørelser efter dette regulativ.
Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Administrationen til at træffe
afgørelser efter dette regulativ.

§ 8 Ikrafttrædelse
Regulativet træder i kraft den 01-11-2022.
Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:
Thisted Kommunes regulativ for husholdningsaffald af 24. december 2016

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 01-03-2022.
Borgmester Niels Jørgen Pedersen

Kommunaldirektør Ulrik Andersen

§ 9 Tilmelding/afmelding
Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Thisted Kommunes gebyr er delt op i et miljøgebyr, der dækker fællesordninger som
genbrugscentre, genbrugsekspressen, administration og lignende, der betales af alle
grundejere i kommunen, samt et renovationsgebyr, der dækker kommunens henteordning
for affaldsfraktionerne i plastbeholdere og betales af brugerne af ordningen. Til- og
afmeldinger påvirker alene renovationsgebyret.
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For ejendomme med fælles køkken, som benyttes dagligt, opkræves kun 1 miljøgebyr pr.
påbegyndte 5 lejligheder.

Til- og afmelding kan kun foretages af ejendommens ejer eller dennes administrator. Dette
skal ske ved at kontakte Thisted Kommune, Team Affald for at foretage til og afmelding til
indsamlingsordningerne samt ændringer af antal og størrelse af opsamlingsmateriellet
(antal, størrelse eller type af beholder). Kontakt kan ske via selvbetjeningsløsningen på
www.affaldthy.dk, via appen Affald Thy, via mail til affald@thisted.dk eller telefonisk til
Team Affald.

Thisted Kommune skal godkende til- og afmelding af en beholder. Tilmeldinger af
beholdere foretages af grundejeren ved henvendelse til Thisted Kommune. Ændringer af
beholderantal og størrelse sker ligeledes ved henvendelse til Thisted Kommune. For
ændring af beholdervalg betales et gebyr jf., gebyrbladet. Tilmelding på baggrund af
nyopførelser af ejendomme er uden beregning.

Tilmelding og omvalg/bytning kan ske løbende. Ændringerne vil tidligst forventes at kunne
ske 1-2 uger efter Thisted Kommune har modtaget bestillingen.

Regulering af renovationsgebyret, som følge af tilmelding eller ændringer af beholdere,
bliver foretaget fra den uge beholderen tilmeldes/ændres. Reguleringen foretages over
ejendomsskattebilletten året efter.
Tilmeldinger af nedgravede containere foretages af grundejeren ved henvendelse til
Thisted Kommune. Thisted Kommune skal godkende etablering af fællesløsninger jf.
vejledningen herom, der kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på
www.affaldthy.dk.
Regulering af renovationsgebyret som følge af tilmelding eller ændringer af nedgravede
containere træder i kraft fra ibrugtagningsdatoen.

§ 10 Ordning for madaffald
§ 10.1 Hvad er madaffald
Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.
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Madaffald er i denne sammenhæng vegetabilsk og animalsk bioaffald og er eksempelvis
alle former for madrester (både rå og tilberedte) herunder kød og kødben, fisk, ris og
pasta, grøntsager og grøntsagstoppe, kartofler, fedt og sovs, ost, frugt, brød og kager,
pålæg, æg og æggeskaller, nødder og nøddeskaller, kaffegrums og kaffefiltre, teblade
og tefiltre samt køkkenrulle fra brug i køkkenet og blomsterbuketter.

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.
Tilslutningspligten til ordningen for madaffald påhviler grundejeren eller dennes
repræsentant.
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer madaffald af ubetydeligt
omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.
Der kan opnås fritagelse for tilmelding til madaffaldsordningen, såfremt en helårs
beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En
ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.
Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted
Kommune, Team Affald får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om
fritagelse skal være skriftlig.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen
Madaffaldsordningen er omfattet af en indsamlingsordning i form af en henteordning.
Madaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet skal
overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles madaffald
typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til restaffald og et rum til
madaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet
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ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal madaffald opsamles i enkeltbeholdere,
nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være én beholder til madaffald.
Regulativets § 10.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem
forskellige beholderstørrelser.

§ 10.4 Beholdere
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald.
Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i
madaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.
Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.
Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til madaffald i det omfang,
kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der
vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til madaffald, i
henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse m.m.
Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles
opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug
og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.
Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke
har været håndteret af renovatøren.
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser,
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
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Nedgravede containere:
De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med
nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af
Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel
som udgifterne herfor.
Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved
brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere
erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af
renovatøren.
Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til
etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside
på www.affaldthy.dk.
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted
Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.
Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til
nedgravede containere.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det
samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra
gebyr kan opkræves.

§ 10.5 Kapacitet for beholdere
På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter
forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen
eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.
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Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin
ejendom.
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det
muligt at bestille en ekstratømning.
Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på
www.affaldthy,dk, via mail til affald@thisted.dk, eller telefonisk til Team Affald.
Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en
hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage,
så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de
forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.
Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er
fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og
vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§ 10.6 Anbringelse af beholdere
Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted
Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold.
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under,
er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til
placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle
retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.
Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til
daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på
afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må
maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune
kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.
Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af
standplads med vanskelige adgangsforhold.
Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med
bestemmelserne angivet i Bilag 1.
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Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand
5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan
affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen
inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene
for den øvrig færdsel.
For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af
disse i vejledning for etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted
Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke
klemmes fast i beholderen.
Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:
240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.
Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold
og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til
affaldsregulativet.
Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkelig indpakket, så det ikke kan fryse fast i
beholderen. Thisted Kommune udleverer poser til madaffald af plast som skal
anvendes. Borgerne modtager en ny rulle når en affaldspose sættes i klemme i
beholderens låg eller evt. fastbindes på beholderens håndtag ved næste
tømning. Nye poser placeres som udgangspunkt på beholderens låg.
Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe
dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra
tømning, når affaldet er sorteret korrekt.
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§ 10.8 Renholdelse af beholdere
Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§ 10.9 Afhentning af madaffald
Som udgangspunkt afhentes madaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle
borgere.
Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder madaffald, der
ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan
tilkøbe øget tømningsfrekvens, som f.eks. ugentlig tømning. Priserne på tømning af de
forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis restaffald og
madaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.
Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.
Alle brugere i Thisted Kommune har mulighed for at tilkøbe afhentning af madaffald
hver uge i sommerperioden uge 23-34 svarende til 6 ekstra tømninger pr. år.
Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er
dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.
Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter
indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme
vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune.
Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes
ikke af en sådan hændelse.
Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune
opkræve et særgebyr eller indgive en politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves
ved:
•Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
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•Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§ 11 Ordning for papiraffald
§ 11.1 Hvad er papiraffald
Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.
Papiraffald er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnede til genanvendelse, f.eks.
aviser, uge-/distriktsblade, reklamer, tryksager, kuverter og skrivepapir.
Papiraffald skal udsorteres med henblik på at blive indsamlet til genanvendelse.
I beholdere til papir må der ikke afleveres plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner),
gavepapir og bånd, ringbind, hardcover bøger, selvkopierende papir, tilsmudset papir og
lignende papiraffald.

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.
Tilslutningspligten til ordningen for papiraffald påhviler grundejeren eller dennes
repræsentant.
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer papiraffald af ubetydeligt
omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.
Der kan opnås fritagelse for tilmelding til papiraffaldsordningen, såfremt en helårs
beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En
ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.
Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted
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Kommune, Team Affald får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om
fritagelse skal være skriftlig.

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen
Papiraffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning og
en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang papiraffald ikke
afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes.
Papiraffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet
skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles
papiraffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et
rum til plastaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor
kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal papir og pap sammen
opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være
én beholder til papir- og papaffald.
Regulativets § 11.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem
forskellige beholderstørrelser.

§ 11.4 Beholdere
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papir.
Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i
papiraffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.
Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.
Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til papir- og papaffald i det
omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger
kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til papir- og
papaffald, i henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig
gældende for sommerhuse m.m.
Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes
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gældende gebyrblad.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles
opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug
og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.
Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke
har været håndteret af renovatøren.
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser,
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
Nedgravede containere:
De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med
nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af
Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel
som udgifterne herfor.
Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved
brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere
erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af
renovatøren.
Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til
etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside
på www.affaldthy.dk.
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted
Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.
Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til
nedgravede containere.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det
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samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra
gebyr kan opkræves.

§ 11.5 Kapacitet for beholdere
På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter
forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen
eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin
ejendom.
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det
muligt at bestille en ekstratømning.
Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på
www.affaldthy,dk, via mail til affald@thisted.dk, eller telefonisk til Team Affald.
Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en
hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage,
så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de
forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.
Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er
fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og
vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§ 11.6 Anbringelse af beholdere
Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted
Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold.
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under,
er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til
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placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle
retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.
Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til
daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på
afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må
maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune
kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.
Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af
standplads med vanskelige adgangsforhold.
Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med
bestemmelserne angivet i Bilag 1.
Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand
5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan
affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen
inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene
for den øvrig færdsel.
For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af
disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted
Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§ 11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke
klemmes fast i beholderen.
Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:
240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald
770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald
Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.
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Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold
og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til
affaldsregulativet.
Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe
dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra
tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§ 11.8 Renholdelse af beholdere
Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§ 11.9 Afhentning af papiraffald
Som udgangspunkt afhentes papiraffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle
borgere.
Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder papir- og
papaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere
plastbeholdere, kan tilkøbe øget tømningsfrekvens, som f.eks. ugentlig tømning.
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser
fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis papir- og
papaffald og plastaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en
kranbil.
Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.
Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er
dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.
Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter
indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme
vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune.
Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes
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ikke af en sådan hændelse.
Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune
opkræve et særgebyr eller indgive en politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves
ved:
•Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
•Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§ 12 Ordning for papaffald
§ 12.1 Hvad er papaffald
Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.
Papaffald er rene og tørre papmaterialer, som er velegnede til genanvendelse. Dette er
f.eks. rent og tørt bølgepap, karton, papæsker, sammenfoldede papkasser samt lignende
affald af pap.

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.
Tilslutningspligten til ordningen for papaffald påhviler grundejeren eller dennes
repræsentant.
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer papaffald af ubetydeligt
omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.
Der kan opnås fritagelse for tilmelding til papaffaldsordningen, såfremt en helårs
beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En
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ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.
Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted
Kommune, Team Affald får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om
fritagelse skal være skriftlig.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen
Papaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning, en
storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form
af en bringeordning. I det omfang papaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan
genbrugspladserne benyttes. Kun papaffald, der er af en størrelse, så det ikke kan
afleveres via husstandsindsamlingen, kan afleveres via storskraldsordningen.
Papaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet skal
overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles papaffald
typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et rum til
plastaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet
ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal papir og pap sammen opsamles i
enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være én
beholder til papir- og papaffald.
Regulativets § 12.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem
forskellige beholderstørrelser.

§ 12.4 Beholdere
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til pap.
Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i
papaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.
Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.
Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til papir- og papaffald i det
omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger
kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til papir- og
papaffald, i henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig
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gældende for sommerhuse m.m.
Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles
opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug
og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.
Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke
har været håndteret af renovatøren.
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser,
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
Nedgravede containere:
De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med
nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af
Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel
som udgifterne herfor.
Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved
brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere
erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af
renovatøren.
Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til
etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside
på www.affaldthy.dk.
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted
Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.
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Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til
nedgravede containere.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det
samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra
gebyr kan opkræves.

§ 12.5 Kapacitet for beholdere
På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter
forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen
eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin
ejendom.
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det
muligt at bestille en ekstratømning.
Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på
www.affaldthy,dk, via mail til affald@thisted.dk, eller telefonisk til Team Affald.
Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en
hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage,
så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de
forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.
Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er
fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og
vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§ 12.6 Anbringelse af beholdere
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Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted
Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold.
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under,
er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til
placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle
retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.
Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til
daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på
afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må
maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune
kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.
Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af
standplads med vanskelige adgangsforhold.
Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med
bestemmelserne angivet i Bilag 1.
Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand
5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan
affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen
inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene
for den øvrig færdsel.
For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af
disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted
Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§ 12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke
klemmes fast i beholderen.
Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:
240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
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400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald
770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald
Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.
Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold
og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til
affaldsregulativet.
Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe
dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra
tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§ 12.8 Renholdelse af beholdere
Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§ 12.9 Afhentning af papaffald
Som udgangspunkt afhentes papaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle
borgere.
Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder papir- og
papaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere
plastbeholdere, kan tilkøbe øget tømningsfrekvens, som f.eks. ugentlig tømning.
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser
fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis papir- og
papaffald og plastaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en
kranbil.
Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.
Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er
dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.
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Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter
indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme
vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune.
Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes
ikke af en sådan hændelse.
Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune
opkræve et særgebyr eller indgive en politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves
ved:
•Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
•Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§ 13 Ordning for glasaffald
§ 13.1 Hvad er glasaffald
Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.
Glas er f.eks. tomme vin-, spiritus- eller andre flasker, husholdningsglas, syltetøjsglas eller
anden fødevareemballage af glas, vaser af glas samt skår af de nævnte glastyper. Glasset
skal være velegnet til genanvendelse, hvorfor f.eks. ildfaste fade og planglas fra vinduer
ikke hører hjemme i denne ordning..

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.
Tilslutningspligten til ordningen for glasaffald påhviler grundejeren eller dennes
repræsentant.
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer glasaffald af ubetydeligt
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omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.
Der kan opnås fritagelse for tilmelding til glasaffaldsordningen, såfremt en helårs
beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En
ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.
Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted
Kommune, Team Affald får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om
fritagelse skal være skriftlig.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen
Glasaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning og
en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang glasaffald ikke
afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes.
Glasaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet
skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles
glasaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til glas og et rum til
metal og mad- og drikkekartonaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og
kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal glas
opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede containere idet der mindst skal være én
beholder til glasaffald.
Regulativets § 13.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem
forskellige beholderstørrelser.

§ 13.4 Beholdere
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald.
Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i
glasaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.
Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.
Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til glasaffald i det omfang,
kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der
vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til glasaffald, i
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henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse m.m.
Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles
opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug
og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.
Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke
har været håndteret af renovatøren.
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser,
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
Nedgravede containere:
De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med
nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af
Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel
som udgifterne herfor.
Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved
brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere
erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af
renovatøren.
Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til
etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside
på www.affaldthy.dk.
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted
Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.
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Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til
nedgravede containere.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det
samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra
gebyr kan opkræves.

§ 13.5 Kapacitet for beholdere
På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter
forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen
eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin
ejendom.
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det
muligt at bestille en ekstratømning.
Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på
www.affaldthy,dk, via mail til affald@thisted.dk, eller telefonisk til Team Affald.
Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en
hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage,
så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de
forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.
Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er
fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og
vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§ 13.6 Anbringelse af beholdere
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Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted
Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold.
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under,
er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til
placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle
retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.
Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til
daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på
afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må
maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune
kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.
Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af
standplads med vanskelige adgangsforhold.
Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med
bestemmelserne angivet i Bilag 1.
Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand
5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan
affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen
inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene
for den øvrig færdsel.
For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af
disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted
Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§ 13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke
klemmes fast i beholderen.
Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:
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240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald
770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald
Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.
Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold
og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til
affaldsregulativet.
Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal
bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der
bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§ 13.8 Renholdelse af beholdere
Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§ 13.9 Afhentning af glasaffald
Som udgangspunkt afhentes glasaffald hver 4. uge på en fast ugedag for alle
borgere.
Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder glasaffald, der
ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan
tilkøbe øget tømningsfrekvens, som 14. dags tømning. Priserne på tømning af de
forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis glasaffald og
metalaffald og mad- og drikkekartonaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver
afhentet af en kranbil.
Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.
Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er
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dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.
Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter
indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme
vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune.
Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes
ikke af en sådan hændelse.

Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune
opkræve et særgebyr eller indgive en politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves
ved:
•Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
•Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§ 14 Ordning for metalaffald
§ 14.1 Hvad er metalaffald
Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.
Metalaffald er f.eks. alu- og foliebakker, øl- og sodavandsdåser, konservesdåser af
aluminium og hvidblik, metal fra fyrfadslys, kapsler og skruelåg af metal, redskaber i metal
og lignende.
Metalaffald må ikke være forurenet med madvarer eller have indeholdt nogen form for farligt
affald. Ligeledes må sprayflasker ikke afleveres som metal.

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.
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Tilslutningspligten til ordningen for metalaffald påhviler grundejeren eller dennes
repræsentant.
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer metalaffald af ubetydeligt
omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.
Der kan opnås fritagelse for tilmelding til metalaffaldsordningen, såfremt en helårs
beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En
ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.
Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted
Kommune, Team Affald får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om
fritagelse skal være skriftlig.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen
Metalaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning, en
storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form
af en bringeordning. I det omfang metalaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan
genbrugspladserne benyttes. Kun metalaffald, der er af en størrelse, så det ikke kan
afleveres via husstandsindsamlingen, kan afleveres via storskraldsordningen.
Metalaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet
skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles
metalaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til glas og et rum til
metalaffald og mad- og drikkekartonaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og
kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal metalaffald
og mad- og drikkekartonaffald sammen opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede
containere, idet der mindst skal være én beholder til metalaffald og mad- og
drikkekartonaffald.
Regulativets § 14.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem
forskellige beholderstørrelser.

§ 14.4 Beholdere
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
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kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.
Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i
metalaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.
Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.
Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til metalaffald og mad- og
drikkekartonaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og
visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én
plastbeholder til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald, i henhold til reglerne og
minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for sommerhuse m.m.
Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles
opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug
og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.
Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke
har været håndteret af renovatøren.
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser,
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
Nedgravede containere:
De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med
nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af
Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel
som udgifterne herfor.
Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved
brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere
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erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af
renovatøren.
Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til
etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside
på www.affaldthy.dk.
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted
Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.
Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til
nedgravede containere.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det
samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra
gebyr kan opkræves.

§ 14.5 Kapacitet for beholdere
På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter
forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen
eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin
ejendom.
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det
muligt at bestille en ekstratømning.
Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på
www.affaldthy,dk, via mail til affald@thisted.dk, eller telefonisk til Team Affald.
Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en
hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage,
så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de
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forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.
Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er
fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og
vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§ 14.6 Anbringelse af beholdere
Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted
Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold.
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under,
er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til
placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle
retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.
Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til
daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på
afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må
maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune
kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.
Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af
standplads med vanskelige adgangsforhold.
Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med
bestemmelserne angivet i Bilag 1.
Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand
5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan
affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen
inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene
for den øvrig færdsel.
For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af
disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted
Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.
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§ 14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke
klemmes fast i beholderen.
Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:
240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald
770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald
Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.
Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold
og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til
affaldsregulativet.
Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal
bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der
bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§ 14.8 Renholdelse af beholdere
Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§ 14.9 Afhentning af metalaffald
Som udgangspunkt afhentes metalaffald hver 4. uge på en fast ugedag for alle
borgere.
Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder metalaffald og
mad- og drikkekartonaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om
større/flere plastbeholdere, kan tilkøbe øget tømningsfrekvens, som 14. dags tømning.
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser
fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis glasaffald og
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metalaffald og mad- og drikkekartonaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver
afhentet af en kranbil.
Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.
Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er
dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.
Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter
indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme
vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune.
Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes
ikke af en sådan hændelse.
Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune
opkræve et særgebyr eller indgive en politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves
ved:
•Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
•Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§ 15 Ordning for plastaffald
§ 15.1 Hvad er plastaffald
Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.
Ved plast forstås f.eks. plastflasker til drikkevarer, øvrige plastflasker og -dunke, bøtter og
spande af plast, indkøbs- og fryseposer, plastbakker fra madvarer, urtepotter, plastfolie,
plastbeholdere fra kosmetik, rengøringsmidler og personlig pleje samt bobleplast.
Plasten skal være tom og uden låg. Den må ikke være forurenet med madvarer, jord eller
have indeholdt nogen form for farligt affald.

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
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Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.
Tilslutningspligten til ordningen for plastaffald påhviler grundejeren eller dennes
repræsentant.
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer plastaffald af ubetydeligt
omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.
Der kan opnås fritagelse for tilmelding til plastaffaldsordningen, såfremt en helårs
beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En
ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.
Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted
Kommune, Team Affald får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om
fritagelse skal være skriftlig.

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen
Plastaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning, en
storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form
af en bringeordning. I det omfang plastaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan
genbrugspladserne benyttes. Kun plastaffald, der er af en størrelse, så det ikke kan
afleveres via husstandsindsamlingen, kan afleveres via storskraldsordningen.
Plastaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet
skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles
plastaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et
rum til plastaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor
kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal plast opsamles i
enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være én
beholder til plastaffald.
Regulativets § 15.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem
forskellige beholderstørrelser.
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§ 15.4 Beholdere
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plast.
Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i
plastaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.
Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.
Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til plastaffald i det omfang,
kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der
vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til plastaffald, i
henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse m.m.
Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles
opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug
og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.
Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke
har været håndteret af renovatøren.
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser,
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
Nedgravede containere:
De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med
nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af
Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel
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som udgifterne herfor.
Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved
brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere
erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af
renovatøren.
Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til
etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside
på www.affaldthy.dk.
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted
Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.
Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til
nedgravede containere.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det
samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra
gebyr kan opkræves.

§ 15.5 Kapacitet for beholdere
På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter
forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen
eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin
ejendom.
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det
muligt at bestille en ekstratømning.
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Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på
www.affaldthy,dk, via mail til affald@thisted.dk, eller telefonisk til Team Affald.
Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en
hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage,
så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de
forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.
Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er
fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og
vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§ 15.6 Anbringelse af beholdere
Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted
Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold.
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under,
er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til
placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle
retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.
Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til
daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på
afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må
maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune
kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.
Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af
standplads med vanskelige adgangsforhold.
Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med
bestemmelserne angivet i Bilag 1.
Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand
5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan
affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen
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inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene
for den øvrig færdsel.
For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af
disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted
Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§ 15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke
klemmes fast i beholderen.
Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:
240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald
770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald
Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.
Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold
og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til
affaldsregulativet.
Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe
dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra
tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§ 15.8 Renholdelse af beholdere
Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§ 15.9 Afhentning af plastaffald
Som udgangspunkt afhentes plastaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle
borgere.
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Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder plastaffald, der
ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan
tilkøbe øget tømningsfrekvens, som f.eks. ugentlig tømning. Priserne på tømning af de
forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis papir- og
papaffald og plastaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en
kranbil.
Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.
Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er
dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.
Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter
indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme
vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune.
Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes
ikke af en sådan hændelse.
Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune
opkræve et særgebyr eller indgive en politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves
ved:
•Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
•Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§ 16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald
§ 16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald
Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6
til affaldsbekendtgørelsen.
Som mad- og drikkevarekartoner sorteres emballagekartoner, som har indeholdt fødevarer
f.eks. mælkekartoner, juicekartoner og kartoner til f.eks. flåede tomater eller lignende.
Mad- og drikkevarekartoner skal være tømt for indhold.
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Som mad- og drikkevarekartoner må ikke sorteres andre kompositemballager såsom chipsog kaffeposer m.v.

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.
Tilslutningspligten til ordningen for mad- og drikkekartonaffald påhviler grundejeren eller
dennes repræsentant.
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer mad- og drikkekartonaffald
af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.
Der kan opnås fritagelse for tilmelding til mad- og drikkekartonaffaldsordningen, såfremt
en helårs beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende
måneder. En ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i
Folkeregistret.
Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted
Kommune, Team Affald får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om
fritagelse skal være skriftlig.

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen
Mad- og drikkekartonaffaldsordningen er omfattet af en indsamlingsordning i form af en
henteordning.
Mad- og drikkekartonaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af
opsamlingskapacitet skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og
sommerhuse samles mad- og drikkekartonaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er
beholdere med et rum til glas og et rum til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald. For
etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan
dækkes af dobbeltbeholdere, skal metalaffald og mad- og drikkekartonaffald sammen
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opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være
én beholder til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald.
Regulativets § 16.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem
forskellige beholderstørrelser.

§ 16.4 Beholdere
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til mad- og drikkekartonaffald.
Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i
mad- og drikkekartonaffald ordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.
Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.
Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til metalaffald og mad- og
drikkekartonaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og
visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én
plastbeholder til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald, i henhold til reglerne og
minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for sommerhuse m.m.
Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles
opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug
og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.
Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke
har været håndteret af renovatøren.
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser,
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
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Nedgravede containere:
De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med
nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af
Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel
som udgifterne herfor.
Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved
brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere
erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af
renovatøren.
Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til
etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside
på www.affaldthy.dk.
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted
Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.
Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til
nedgravede containere.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det
samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra
gebyr kan opkræves.

§ 16.5 Kapacitet for beholdere
På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter
forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen
eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin
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ejendom.
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det
muligt at bestille en ekstratømning.
Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på
www.affaldthy,dk, via mail til affald@thisted.dk, eller telefonisk til Team Affald.
Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en
hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage,
så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de
forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.
Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er
fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og
vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§ 16.6 Anbringelse af beholdere
Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted
Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold.
Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under,
er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til
placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle
retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.
Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til
daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på
afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må
maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune
kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.
Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af
standplads med vanskelige adgangsforhold.
Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med
bestemmelserne angivet i Bilag 1.
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Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand
5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan
affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen
inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene
for den øvrig færdsel.
For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af
disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted
Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§ 16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke
klemmes fast i beholderen.
Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:
240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald
770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald
Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.
Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold
og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til
affaldsregulativet.
Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal
bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der
bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§ 16.8 Renholdelse af beholdere
Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§ 16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald
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Som udgangspunkt afhentes affald af mad- og drikkekartonaffald hver 4. uge på en
fast ugedag for alle borgere.
Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder affald af
metalaffald og mad- og drikkekartonaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket
ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan tilkøbe øget tømningsfrekvens, som 14.
dags tømning. Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige
frekvenser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis glasaffald og
et kammer til metal og drikkekartonaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver
afhentet af en kranbil.
Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.
Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er
dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.
Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter
indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme
vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune.
Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes
ikke af en sådan hændelse.
Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune
opkræve et særgebyr eller indgive en politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves
ved:
•Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
•Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§ 17 Ordning for farligt affald
§ 17.1 Hvad er farligt affald
Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
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affaldsbekendtgørelsen.
Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i
affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som
udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt
affald.
Eksempler på farligt affald er f.eks. spraydåser (alle med drivmiddel), maling,
lak og lim, kviksølvholdigt affald (termometre, sparepærer mv.), olie, benzin og
oliefiltre, insekt- og plantegifte, samt kunstgødning, kemikalier (acetone,
fotovæsker, terpentin m.v.), gasflasker, asbest, batterier.
Medicinrester samt klinisk risikoaffald som f.eks. brugte kanyler kan være
farligt affald og betragtes derfor altid som farligt affald.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.
Tilslutningspligten til ordningen for farligt affald påhviler grundejeren eller dennes
repræsentant.
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer farligt affald af ubetydeligt
omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.
Der kan opnås fritagelse for tilmelding til ordningen for farligt affald, såfremt en helårs
beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En
ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.
Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted
Kommune, Team Affald får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om
fritagelse skal være skriftlig.
Indsamlingsordningen for farligt affald omfatter alle typer af farligt affald, der
forekommer fra et almindeligt forbrug i en privat husholdning.
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§ 17.3 Beskrivelse af ordningen
Ordningen for farligt affald er omfattet af en husstandsindsamling i form af en
henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det
omfang farligt affald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne
benyttes.
Der modtages ikke klinisk risikoaffald som f.eks. kanyler og medicinrester. Dette skal i
stedet afleveres på apoteket.
Al emballage med farligt affald skal være tæt lukket. Der skal så vidt muligt
benyttes original emballage. Hvis det ikke er muligt, skal der skrives på
emballagen, hvad den indeholder.
Farligt affald opsamles i problemaffaldskasser, der er UN-godkendte beholdere specielt
lavet til denne affaldsfraktion.
Ved bringeordningen skal det farlige affald afleveres på en af genbrugspladserne.
Farligt affald skal afleveres i det hertil indrettede område på genbrugspladserne i
egnede beholdere.
Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i
kloakken. Farligt affald må ikke blandes eller hældes sammen.

§ 17.4 Beholdere
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.
Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i
ordningen for farligt affald leveres af og tilhører Thisted Kommune.
Alle grundejere modtager en rød problemaffaldskasse.
Priserne på tømning af problemaffaldskassen fremgår af Thisted Kommunes gældende
gebyrblad.
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug
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og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.
Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke
har været håndteret af renovatøren.
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser,
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

§ 17.5 Kapacitet for beholdere
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig kapacitet til opsamling af farligt
affald til sin ejendom.
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, kan
genbrugspladserne benyttes.

§ 17.6 Anbringelse af beholdere
Det påhviler enhver grundejer at sørge for sikker anbringelse af opsamlingsmateriel til
farligt affald på egen grund.
Ved tømning skal problemaffaldskassen placeres på låget til enten beholderen til mad- og
restaffald, papir/pap og plast eller glas og metal/mad- og drikkekarton samme dag som
dennes ordinære tømningsdag.
For boliger med fællesløsninger skal problemaffaldskasserne enten placeres
på beholderen som for énfamilieboliger eller samlet i miljøskabe eller lignende
placeret i umiddelbar nærhed af beholderne.

§ 17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
Plastbeholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt.
Vægten på beholderen inklusiv indhold må ikke overstige den godkendte totalvægt på 4
kg.
Affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen og
tømning/sortering derved vanskeliggøres.
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Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.

§ 17.8 Renholdelse af beholdere
Thisted Kommune sørger for vask af beholderen mellem tømning.

§ 17.9 Afhentning af farligt affald
Som udgangspunkt afhentes farligt affald efter behov. Borgerne udfylder den
påsatte label på låget med sin adresse.
For boliger med individuel løsning placeres problemaffaldskassen på låget af
beholderen til enten mad- og restaffald, papir/pap og plast eller glas og
metal/mad- og drikkekarton samme dag som denne beholders ordinære
tømningsdag.
For boliger med fællesløsninger skal problemaffaldskasserne enten placeres
på beholderen som for énfamilieboliger eller samlet i miljøskabe eller lignende
placeret i umiddelbar nærhed af beholderne.
Den fyldte problemaffaldskasse byttes ved tømning ud med en rengjort tom
problemaffaldskasse.

§ 18 Ordning for tekstilaffald
§ 18.1 Hvad er tekstilaffald
Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.
Ved tekstilaffald forstås f.eks. sengetøj, duge, klude, tøj og lignende udtjente
materialer af tekstil.

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for
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Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.
Tilslutningspligten til ordningen for tekstilaffald påhviler grundejeren eller dennes
repræsentant.
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer tekstilaffald af ubetydeligt
omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen
Ordningen for tekstilaffald er omfattet af en storskraldsordning (§28) i form af en
henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning.

§ 18.4 Beholdere
Tekstilaffald skal afleveres i klare plastsække jf. vilkårene i §28. Hver sæk må maksimalt
veje 15 kg.

§ 19 Henteordning for restaffald
§ 19.1 Hvad er restaffald
Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i
affaldsbekendtgørelsen.
Restaffald er den affaldsfraktion af kasserede forbrændingsegnede materialer, der er
tilbage, når de genanvendelige materialer og madaffald er sorteret fra
husholdningsaffaldet.
Restaffald er for eksempel emballage som ikke kan rengøres, sod og aske (skal pakkes
ind), kattegrus (skal pakkes ind), engangsbleer (skal pakkes ind), støvsugerposer (skal
pakkes ind) samt andet affald som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald og
som ikke er omfattet af øvrige affaldstyper i dette regulativ.
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Som restaffald må der ikke afleveres gløder, varm aske, jord, grus, sand, gødning, affald
fra ombygning eller restaurering af ejendomme, oprenset kloakslam, farligt affald og
flydende affald af enhver art.

§ 19.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.
Tilslutningspligten til ordningen for restaffald påhviler grundejeren eller dennes
repræsentant.
Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer restaffald af ubetydeligt
omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.
Der kan opnås fritagelse for tilmelding til restaffaldsordningen, såfremt en helårs
beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En
ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.
Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted
Kommune, Team Affald får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om
fritagelse skal være skriftlig.

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen
Restaffaldsordningen er omfattet af en indsamlingsordning i form af en henteordning.
Restaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet
skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles
restaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til restaffald og et
rum til madaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor
kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal restaffald opsamles i
enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være én
beholder til madaffald.
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Thisted Kommune anvender affaldssække ved enkelte adresser i kommunen til
indsamling af restaffald. Anvendelse af affaldssække kræver dispensation fra Thisted
Kommune og denne vil kun blive givet i særlige tilfælde med trange pladsforhold eller
lignende.
Borgeren kan komme af med ekstra affaldssække mod ekstra betaling jf. gældende
gebyrblad. Ordningen er nærmere beskrevet på www.affaldthy.dk.
Regulativets § 19.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem
forskellige beholderstørrelser.

§ 19.4 Beholdere
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.
Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i
restaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.
Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder.
Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til restaffald i det omfang,
kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der
vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til restaffald, i
henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse m.m.
Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".
Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles
opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for
sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.
Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug
og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren.
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Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke
har været håndteret af renovatøren.
Thisted Kommune anvender ekstraordinært affaldssække ved enkelte adresser i
kommunen til indsamling af restaffald. Ordningen anvendes på lokaliteter, hvor
forholdene kræver det. Det er Thisted Kommune der afgør, om restaffald skal afhentes i
sække på den aktuelle lokalitet.
Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser,
Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen
kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.
Nedgravede containere:
De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med
nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af
Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel
som udgifterne herfor.
Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved
brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere
erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af
renovatøren.
Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til
etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside
på www.affaldthy.dk.
Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted
Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.
Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til
nedgravede containere.
Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den
udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det
samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra
gebyr kan opkræves.
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§ 19.5 Kapacitet for beholdere
På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig
opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.
Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg.
Beholdere må ikke fyldes mere end, så låget med lethed kan lukkes, og affaldet må
ikke være presset, så det sætter sig fast (se 19.7).
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter
forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen
eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.
Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin
ejendom.
Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det
muligt at bestille en ekstratømning.
Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på
www.affaldthy,dk, via mail til affald@thisted.dk, eller telefonisk til Team Affald.
Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en
hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage,
så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de
forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.
Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.
Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er
fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og
vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§ 19.6 Anbringelse af beholdere
Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere, sække og containere, der skal afhentes af
Thisted Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.
Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold.
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Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under,
er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til
placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle
retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.
Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til
daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på
afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må
maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune
kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.
Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af
standplads med vanskelige adgangsforhold.
Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med
bestemmelserne angivet i Bilag 1.
Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand
5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan
affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen
inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene
for den øvrig færdsel.
For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af
disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted
Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§ 19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke
klemmes fast i beholderen.
Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:
240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald
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770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald
Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.
Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold
og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til
affaldsregulativet.
Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkelig indpakket, så det ikke kan fryse fast i
beholderen.
Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal
bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der
bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§ 19.8 Renholdelse af beholdere
Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§ 19.9 Afhentning af restaffald
Som udgangspunkt afhentes restaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle
borgere.
Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder restaffald, der
ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan
tilkøbe øget tømningsfrekvens, som f.eks. ugentlig tømning. Priserne på tømning af de
forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes
gældende gebyrblad.
Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis restaffald og
madaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.
Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.
Alle brugere i Thisted Kommune har mulighed for at tilkøbe afhentning af restaffald
hver uge i sommerperioden uge 23-34 svarende til 6 ekstra tømninger pr. år.
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Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er
dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.
Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter
indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme
vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune.
Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes
ikke af en sådan hændelse.
Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune
opkræve et særgebyr eller indgive en politianmeldelse. Særgebyr kan f.eks. opkræves
ved:
•Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
•Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§ 20 Ordning for haveaffald
§ 20.1 Hvad er haveaffald
Haveaffald er organisk affald, som naturligt fremkommer ved havearbejde i tilknytning til
boliger.
Affaldet kan eksempelvis være grene, blade, buske, ukrudt, rødder, træstød fra beskæring
og klipning.
Haveaffald må ikke indeholde andre affaldstyper som plast, papir, jern og metal,
beton/fliser af hensyn til neddeling/kompostering og efterfølgende genanvendelse af
haveaffaldet.

§ 20.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig
den kommunale ordning.

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen
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Ordningen for haveaffald er omfattet af en storskraldsordning (§28) i form af en
henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning.
I henteordningen medtages ikke græs og mos.

Haveaffald kan også hjemmekomposteres.
Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Dog må der afbrændes haveaffald i
følgende tre tilfælde:
1. Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i landzone, dog højst 1 m3,
2. Rent, tørt træ til hygge- og lejrbål på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m3,
3. Haveaffald Sankt Hans aften, dvs. 23. juni.
Afbrænding af haveaffald skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys og
varmekilder m.v., for tiden bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014.

§ 20.4 Beholdere
Haveaffald skal afleveres i klare plastsække, bundtet eller i åbne papkasser jf. vilkårene i
§28. Hver enhed må maksimalt veje 15 kg.

§ 21 Ordning for genbrugspladserne
Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

§ 21.1 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 21.2 Adgang til genbrugspladserne
Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.
Brugen af genbrugspladserne er betinget af, at husstanden betaler miljøgebyr i
Thisted Kommune, at brugerne sorterer deres affald og i øvrigt overholder
retningslinjerne for brug af genbrugscentrene.
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Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg) med en på køretøjet lovligt
monteret trailer har adgang til genbrugscentrene. Der vil være skærpet tilsyn med
affald leveret via køretøjer på papegøjeplader.
Borgerne skal benytte genbrugspladserne til bortskaffelse af bestemte
affaldsfraktioner, og borgerne kan vælge at benytte genbrugscentrene som
supplement til de øvrige affaldsordninger for husholdninger dog undtaget madaffald
(§10), mad- og drikkekartonaffald (§16) og restaffald (§19) medmindre affaldet er
afvist af renovatøren via meddeles seddel.
Ordningen er en bringeordning, der skal sikre, at affaldet sorteres og
genanvendes/bortskaffes på den miljømæssige og økonomisk mest optimale
affaldsbehandlingsmetode.
Indleverede effekter, som brugerne kan være interesseret i, kan købes ved henvendelse
til personalet i butikken, hvor en sådan forefindes, eller til personale på genbrugscentret.
Visse affaldstyper kan ikke købes f.eks. WEEE-affald, køle- og fryseskabe, hårde
hvidevarer samt farligt affald.
Borgerne har pligt til at følge personalets anvisninger samt følgende retningslinjer for
benyttelse af genbrugscentrene:



Klunsning er ikke tilladt, ej heller fjerne affald fra genbrugscentrene
Ejerskabet af det affald, som brugerne af genbrugspladsen har til hensigt at skille
sig af med, overgår til Thisted Kommune, når porten ind til genbrugscentrene
passeres. Affaldet må derfor ikke udveksles kunderne imellem på



genbrugscentrene
Brugerne skal selv rydde op efter eventuelle spild ved aflæsning. Kost og skovl kan



lånes af personalet
Kørsel på genbrugscentrene må maksimalt ske med 15 km/t




Hunde må ikke være løse, de skal holdes i bilen
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
Unødig tomgangskørsel er forbudt



Thisted Kommune har 4 genbrugscentre:


Thisted Genbrugscenter, Flintborgvej 5, 7700 Thisted.
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Hurup Genbrugscenter, Slyngborgvej 9, 7760 Hurup



Hanstholm Genbrugscenter, Industrivangen 20, 7730 Hanstholm.



Frøstrup Genbrugscenter, Håndværkervej 13A, 7741 Frøstrup

Åbningstiderne på genbrugscentrene kan ses på www.affaldthy.dk.
Pladser, der har åbent 24-7, er tilgængelige for alle i den bemandede åbningstid, mens
det er en betingelse for at få adgang til at benytte pladserne i den ubemandede
åbningstid, at man tilmelder sig ordningen med Mit-ID tilmelder på
https://genbrug247.thisted.dk/borger/.
Overtrædelse af overordnede retningslinjer for anvendelse af genbrugscentrene kan
medføre bortvisning for genbrugscentrene og evt. føre til politianmeldelse.

§ 21.3 Sortering på genbrugspladserne
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.
På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret
affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfor er dog madaffald (§10), mad- og
drikkekartonaffald (§16) og restaffald (§19) medmindre affaldet er afvist af renovatøren via
meddeles seddel.
Farligt affald skal afleveres i det hertil indrettede område, i egnede beholdere.
Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på
genbrugspladserne. Anvisningerne fra personalet skal følges.
Endvidere er brugeren på forlangende fra personalet forpligtet til at oplyse navn og
adresse samt oplyse, hvilke affaldsfraktioner brugeren kommer med og hvor affaldet
kommer fra.
Personalet er berettiget til at afvise usorteret affald.
Affald til "Småt brændbart" må maksimalt være 80 cm langt, mens affald til "Stort
brændbart" maksimalt må være 1,5 m langt, jfr. reglerne for forbrændingsanlægget.
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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 regning til affaldsproducenten/den person, hvis navn man finder, for
omkostninger til behandling af affaldet m.v., jf. kommunens gebyrblad, der ses på
kommunens hjemmeside.
Evt. klage over Thisted Kommunes genbrugscentre skal indgives til Thisted Kommune,
Team Affald, Kirkevej 9, 7760 Hurup eller via www.affaldthy.dk, via affald@thisted.dk eller
telefonisk til Team Affald.

§ 22 Ordning for PVC-affald
§ 22.1 Hvad er PVC-affald
PVC opdeles i genanvendeligt og ikke genanvendeligt. Som udgangspunkt er de
hårde PVC- materialer genanvendelige og de bløde ikke-genanvendelige.
De hårde PVC-produkter, der overvejende er genanvendelige, er typisk kloakrør, vandrør
og drænrør med diverse fittings, tagrender og nedløbsrør, elektrikerrør og kabelbakker,
havemøbler, døre- og vinduer samt forskellige tagplader.
De bløde PVC-produkter, der ikke er genanvendelige, er typisk vinylgulve, paneler og
fodlister, persienner, badebassiner og badedyr, haveslanger, presenninger, voksduge og
bruseforhæng, regntøj og gummistøvler, rygsække og tasker samt sengeunderlag,
vandsenge og puslepuder.

§ 22.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen
Ordningen for PVC-affald er omfattet af en genbrugspladsordning (§21) i form af en
bringeordning. der skal sikre, at PVC-affald bliver frasorteret, indsamlet og genanvendt
til nye PVC-produkter eller bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.
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Borgerne kan aflevere sorteret PVC-affald på genbrugscentrene.
Ved aflevering af hårde PVC-produkter til genanvendelse, skal affaldet være rengjort
og fri for andre materialer end PVC.

§ 23 Ordning for imprægneret træ
§ 23.1 Hvad er imprægneret træ
Imprægneret træ er kasseret træ, som er behandlet med imprægneringsmidler
(trykimprægneret, grønlig farve), der indeholder f.eks. krom, kobber, arsen (CCA), tin
og kreosot.
Imprægneret træ bruges ofte til eksempelvis stakitter, stolper, hegn, legehuse,
sternbrædder, terrasser m.v.

§ 23.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 23.3 Beskrivelse af ordningen
Ordningen for imprægneret træ er omfattet af en genbrugspladsordning (§21) i form af
en bringeordning. Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.
Borgerne kan aflevere sorteret imprægneret træ på genbrugscentrene.
Ved aflevering af imprægneret træ til genanvendelse, skal affaldet være rengjort og fri
for andre materialer.

§ 24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske
produkter (WEEE)
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§ 24.1 Hvad er WEEE
WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i
elektronikaffaldsbekendtgørelsen.
WEEE er f.eks. fjernsyn, radio, computere, telefoner, hårde hvidevarer, elværktøj og
elektronisk legetøj. WEEE er ikke kviksølvholdige lyskilder, idet kviksølvholdige lyskilder
er omfattet af § 18 ordning for farligt affald.

§ 24.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 24.3 Beskrivelse af ordningen
WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale
ordning.
Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som
tilbyder at modtage affaldet.
Ordningen for WEEE er omfattet af er omfattet af en husstandsindsamling i form af
henteordningen for farligt affald (§17), en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning
og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning.
Det er alene WEEE-affald, der følger reglerne for husstandsindsamling af farligt affald
(§17), herunder regler for vægt og størrelse, der kan leveres via denne ordning.
WEEE, der afleveres på genbrugspladsen eller via genbrugsekspressen, skal udsorteres i
følgende fraktioner:
1. Stort udstyr, opdelt i stort udstyr med en ydre dimension over 120 cm og stort udstyr
med en ydre dimension større end 50 cm og mindre end 120 cm.
2. Udstyr til temperaturudveksling
3. Småt udstyr og småt it-telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimensioner over 50
cm)
4. Skærme og monitorer
5. Lyskilder
6. Fotovoltaiske paneler
Så vidt muligt skal batterier udtages af WEEE affald inden aflevering og afleveres
separat (§ 25).
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§ 25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer
§ 25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer
Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert
batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet,
kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et
bilbatteri eller en bilakkumulator.
Batterier er f.eks. engangsbatterier f.eks. alkaline, brunsten og kviksølv samt genopladelige
f.eks. Ni/Cd og Lithium.

§ 25.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 25.3 Beskrivelse af ordningen
Ordningen for bærbare batterier og akkumulatorer er omfattet af en
husstandsindsamling via ordningen for farligt affald (§17) i form af en henteordning og
en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang batterier og
akkumulatorer ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne
benyttes.
Batterier skal udsorteres og afleveres med henblik på at blive indsamlet til
genanvendelse.
Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgere og grundejeren i den
til formålet udleverede boks til farligt affald.
Batterier kan også afleveres på en af Thisted Kommunes genbrugscentre i Hurup,
Hanstholm, Frøstrup og Thisted.

§ 26 Ordning for bygge- og anlægsaffald
§ 26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald
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Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens
bilag om listen over affald (EAK-koder).
Uforurenet bygge- og anlægsaffald er eksempelvis uglaseret tegl, beton og blandinger
heraf.

§ 26.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§ 26.3 Beskrivelse af ordningen
Bygge- og anlægsaffald i Thisted Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af
en bringeordning der skal sikre, at affaldet bliver frasorteret, indsamlet og bortskaffet til
genanvendelse.
Bygge- og anlægsaffald kan håndteres i overensstemmelse med til en hver tid
gældende bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen og i bekendtgørelsen om anvendelse af
restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.
Borgerne kan aflevere det uforurenede bygge- og anlægsaffald på Thisted Kommunes
genbrugscentre i Hurup, Hanstholm, Frøstrup og Thisted.
Leveringen af det uforurenede bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Thisted Kommune
senest 14 dage før projektet udføres, hvis:


byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.



der skal udskiftes termoruder



bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950-1977, skal anmeldelsen
suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

§ 27 Ordning for hjemmekompostering af organisk affald
§ 27.1 Hvad er hjemmekompostering af affald
Organisk affald er den organiske del af dagrenovationen, og primært
vegetabilsk organisk affald som blomster og planter, skræller fra grøntsager og
rodfrugter, frugt og nøddeskaller, æggeskaller, kaffegrums og theblade samt
andre kasserede vegetabilske madvarer.
Madrester indeholdende tilberedt kød, fisk, pålæg, sovs, fedt og andre
tilberedte madrester må ikke komposteres, idet det kan medføre uhygiejniske
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forhold og tiltrække skadedyr.

§ 27.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.
Ordningen gælder for alle boliger med tilhørende have i Thisted kommune, hvor boligen er
helårshus, sommerhus eller kolonihavehus.

§ 27.3 Beskrivelse af ordningen
Den organiske del af dagrenovationen komposteres i private haver, evt. i
kompostbeholdere.

§ 28 Ordning for storskrald
§ 28.1 Hvad er storskrald
Genbrugsekspressen i Thisted Kommune indsamler storskrald og genbrugsfraktioner fra
helårshuse og sommerhuse. Ordningen omfatter p.t. følgende affaldsfraktioner:









Stort pap
Stort plast
Stort metal
Haveaffald
Indbo
Tekstil
WEEE-affald
Flamingo

En opdateret oversigt over, hvilke affaldsfraktioner, som indsamles via
Genbrugsekspressen og ikke mindst, hvilke der ikke gør, kan fås ved henvendelse til
Thisted Kommune samt på Thisted Kommunes hjemmeside www.affaldthy.dk.

§ 28.2 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle helårshuse og sommerhuse der frembringer storskrald og
genbrugeligt affald.

§ 28.3 Beskrivelse af ordningen
Genbrugsekspressen er en henteordning, der skal sikre, at storskrald og genanvendeligt
affald bliver indsamlet og sorteret således, at mest muligt affald bliver genanvendt eller
Side 70

genbrugt samt at ikke-genanvendeligt eller ikke-genbrugeligt storskrald forbrændes.
Alt affald indsamlet via Genbrugsekspressen bliver kørt til genbrugscentrene i Thisted
Kommune, hvor affaldet bliver udsorteret i de korrekte containere.
Affald, som ikke henhører under Genbrugsekspressen, skal brugerne selv transportere til
Thisted Kommunes genbrugscentre.
Fra 1. november til 31. december 2022 er genbrugsekspressen er delt op i 2 ordninger:
For landområderne og sommerhuse gælder, at der skal ringes til Thisted Kommune og
tilmeldes affald til indsamling. Nærmere regler vedr. tilmelding m.v. fremgår af pjece, som
kan ses på www.affaldthy.dk. Genbrugsekspressen for sommerhuse kan benyttes 2 gange
i perioden 15. marts – 31. maj og 2 gange i perioden 1. september – 31. oktober. For
byområder hentes affald til Genbrugsekspressen i en fast rute 12 gange årligt.
Fra d. 1/1/2023 er ordningen er ren ringeordning for alle borgere i Thisted Kommune.
Indmelding af affald skal ske senest dagen før indsamlingen på adressen finder sted.
Indmelding af affald kan ske via www.affaldthy.dk samt i appen Affald Thy.
Generelt ved ringeordninger gælder, at der kun hentes de affaldsfraktioner, som er tilmeldt
til afhentning.
Der må højst sættes 10 enheder ud til Genbrugsekspressen pr. gang.
En enhed er f.eks. en klar genbrugssæk (skal lukkes), en papkasse (må ikke lukkes), et
bundt grene, et stk. hvidevare, et samlet møbel, et juletræ (uden fod, og max. 2 m høj).
Hver enhed må max. veje 15 kg. (indbo dog undtaget).
Der medtages max. 1 stk. hvidevare pr. gang.
Affaldet skal afleveres i åbne papkasser, i bundter eller i de klare plastsække, som Thisted
Kommune har fået produceret. Dog behøver større ting som f.eks. hvidevarer, juletræer og
indbo m.v. ikke pakkes ind, men hver af disse vil tælle for en enhed.

§ 28.4 Beholdere
Hvert helårshus og sommerhus (boligenhed) kan få 3 gratis ruller med 25 genbrugssække
til affald til Genbrugsekspressen. Sækkene kan bestilles via selvbetjeningsløsningen på
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www.affaldthy.dk/ eller via appen Affald Thy. Der kan bestille højst 2 sækkeruller ad
gangen.
Borgere kan købe 1 rulle med 25 genbrugssække på genbrugscentrene.

§ 28.6 Anbringelse af beholdere
Det sorterede affald stilles ud til skel. Det skal stå på fortovet eller max. 2 meter inde i
indkørsel. På landet stilles affaldet ved husnummer ved hovedvejen.
Det sorterede affald skal stilles ud til vejen senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.
Affaldet kan afleveres u-emballeret (større genstande) eller emballeret enten i åbne
papkasser eller i de særlige gennemsigtige sække til Genbrugsekspressen.
Der må kun være 1 affaldsfraktion (affaldsart) i hver sæk/papkasse. De klare sække skal
lukkes. Papkasser skal ikke lukkes.
Cykler, barnevogne, tæpper og andet, som ikke ønskes medtaget, må ikke henstilles ved
affaldet på afhentningsdagen, da man risikerer, at genstandene medtages.
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Bilag 1 Adgangsveje til og placering af affaldsbeholder


Adgangsvejen skal være 1,2 m bred (dog minimum beholderbredde + 14 cm) og
have en frihøjde på 2,2 m.



Adgangsvejen skal være jævn og kørefast med fliser, beton, asfalt eller lignende.
Perlesten, løst grus, granit skærver og græs betragtes ikke som kørefast underlag.



Døre, låger og lignende skal være mindst 1 meter brede (dog minimum
beholderbredde + 14 cm) og skal kunne fastholdes i åben stilling. De skal enten være låst op
på tømningsdagen, eller der skal udleveres nøgle til renovatøren.



Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.



Beholderne skal være placeret med tilstrækkelig plads omkring beholderen, så
skraldemanden uhindret kan komme til håndtagene på beholderen. Der skal være
en fri højde på 2,2 m. Hække og buske skal være klippet.



Der skal minimum være 10 cm afstand til andre affaldsbeholdere, huse, træer eller lignende.



Adgangsvejen til beholderen må, på tømningsdagen, højst være 5 m lang fra skel mod vej, eller der hvor renovationsbilen kan holde.



Skraldemanden skal, på tømningsdagen, kunne køre med beholderen fra standpladsen uden
hindringer.



Adgangsvejen skal så vidt muligt være vandret og må maksimalt have en stigning
på 1:10 (svarende til en stigning på 1 m over en afstand på 10 m).



Hvis adgangsvejen ikke er oplyst af gadelys, dagslys eller andet, kan kommunen
forlange belysning af adgangsvejen.



Adgangsvejen skal være ryddet for forhindringer som f.eks. cykler, barnevogne og
lignende.



Adgangsvejen skal holdes fri for sne og sikres mod glat føre.

Vendepladser
Vendepladser etableres i de blinde ender af veje, ved lange indkørsler (typisk på landet) eller hvor
det ikke er muligt eller acceptabelt, at bilerne klarer sig med den normale vejbredde, når de skal
vende.
Udformningen af vendepladser fastlægges ud fra forudsætninger om, hvilke biler der skal kunne
vende, om det skal ske med eller uden bakning og desuden med hensyntagen til pladsforholdene.
Adgangsveje for biler:
Adgangsvejen for biler skal have en bredde og frihøjde, der gør, at bilen uden problemer kan passere, hvilket vil være ca. 4 meter i bredden og 4,5 meter i højden.

Figur 1 Cirkelformet vendeplads, principskitse.
Typekøretøj og køremåde (v = 5
km/h)

Dimensioner
b

12 m lastvogn uden bakning

R1
R2
min max
7,0 12,5 5,0

R1 - R2
min
7,5

R3
10,0

Tabel 1 Cirkelformet vendeplads, bestemmende mål (m).

Figur 2 Vendeplads udformet som symmetrisk hammerhoved, principskitse.
Typekøretøj og køremåde (v = 5 km/h)
Bus 12 m med bakning

Dimensioner
b

R

L

6,0

6,0

22

Afstanden fra kørearealerne til faste genstande bør kontrolleres med det dimensionsgivende køre- tøjs største overhæng og bør i øvrigt mindst være 1,5 m
Tabel 2 Vendeplads udformet som symmetrisk hammerhoved, bestemmende mål.

Figur 3 Vendeplads udformet som asymmetrisk hammerhoved, principskitse.
Typekøretøj og køremåde (v = 5 km/h)
12 m lastvogn med bakning

Dimensioner
b

R

l1

L2

6,0

6,0

12,0

10,0

Afstanden fra kørearealerne til faste genstande bør kontrolleres med det dimensionsgivende køre- tøjs største overhæng og bør i øvrigt mindst være 1,5 m
Tabel 3 Vendeplads udformet som asymmetrisk hammerhoved, bestemmende mål.
Busvendepladser er også behandlet i håndbogen "Anlæg for parkering og standsning i byer
(2018)".

Bilag 2 Beholderstørrelser
Minimumsvolumen
Alle boligtyper, uafhængigt om der benyttes fællesløsninger, skal sikre tilstrækkelig kapacitet til at
opsamling af alle affaldstyper kan ske uden overfyldning. Følgende er den minimumsvolumen i liter
hver boligenhed skal råde over. Mindste tilladte beholderstørrelse er 240 l uafhængigt af affaldsfraktion.
Minimumskrav til opsamlingsvolumen fordelt
på affaldsfraktion og boligtype

Madaffald
Restaffald
Papir og pap
Plast
Glas
Metal, mad- og drikkekarton

Etageboliger
Minimum kapacitet
L pr. uge pr. boligenhed
32
48
40
40
16
24

Andre løsninger
Minimum kapacitet
L pr. uge pr. boligenhed
37
56
46
46
18,5
28

Der kan anvendes fællesløsninger til indsamlingen, under forudsætning af at alle fraktioner
indsamles via fællesløsninger:
Mad- og restaffald
Parcel- og sommerhuse:
Parcel- og sommerhusejere og øvrige boliger med individuel løsning skal anvende én 240 l eller 370
l plastbeholder med to rum til henholdsvis mad- og restaffald.
Derudover kan der anvendes ekstra plastbeholdere til madaffald og restaffald, som er med et rum.
Madaffald: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l.
Restaffald: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l, 660 l og 770 l.
Fællesløsninger:
Ejere af flerfamilieejendomme kan vælge plastbeholdere. Der skal vælges plastbeholdere til både
rest- og madaffald.
Plastbeholdere med to rum findes i størrelsen: 240 l og 370 l.
Plastbeholdere med et rum til madaffald findes i størrelserne: 240 l og 400 l.
Plastbeholdere med et rum til restaffald findes i størrelserne: 240 l, 400 l, 660 l og 770 l.
Ejendomme, hvor der ikke kan anvendes plastbeholdere:
Restaffald: 110 l papirsæk

Papir, pap og plast
Parcel- og sommerhuse:
Parcel- og sommerhusejere og øvrige boliger med individuel løsning skal anvende én 240 l eller 370
l plastbeholder med to rum til henholdsvis papir/pap og plast.
Derudover kan der anvendes ekstra plastbeholdere til madaffald og restaffald, som er med et rum.
Papir/pap: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l., 400 l, 660 l og 770 l.

Plast: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l., 400 l, 660 l og 770 l.
Fællesløsninger:
Ejere af flerfamilieejendomme kan vælge plastbeholdere. Der skal vælges plastbeholdere til både
Papir/pap og plast.
Plastbeholdere med to rum findes i størrelsen: 240 l og 370 l.
Plastbeholdere med et rum til papir/pap findes i størrelserne: 240 l, 400 l, 660 l og 770 l.
Plastbeholdere med et rum til plast findes i størrelserne: 240 l, 400 l, 660 l og 770 l.
Glas, metal og mad- og drikkekarton
Parcel- og sommerhuse:
Parcel- og sommerhusejere og øvrige boliger med individuel løsning skal anvende én 240 l eller 370
l plastbeholder med to rum til henholdsvis Glas og metal/mad- og drikkekarton.
Derudover kan der anvendes ekstra plastbeholdere til glas og metal/mad- og drikkekarton, som er
med et rum.
Glas: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l.
Metal/mad- og drikkekarton: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l, 400 l, 660 l og 770 l.
Fællesløsninger:
Ejere af flerfamilieejendomme kan vælge plastbeholdere. Der skal vælges plastbeholdere til både
glas og metal/mad- og drikkekarton.
Plastbeholdere med to rum findes i størrelsen: 240 l og 370 l.
Plastbeholdere med et rum til glas findes i størrelserne: 240 l og 400 l.
Plastbeholdere med et rum til metal/mad- og drikkekarton findes i størrelserne: 240 l, 400 l, 660 l
og 770 l.

Fællesløsninger med krantømning herunder overjordiske, semi- og helt nedgravede
beholdere
Som fællesløsninger kan der vælge overjordiske, semi- eller helt nedgravede beholder. Disse fås
i følgende størrelsesspænd. 2-kammer beholdere skal indeholde samme kombination af affaldsfraktioner som 2-delte 240 og 370 l beholdere.
Affaldsfraktion
Madaffald
Restaffald
Papir og pap
Plast
Glas
Metal, mad- og drikkekarton

Et-kammer
Størrelse i m³
1 –
1 –
1 1 –
1 –
1 –

To-kammer
Størrelse i m³
3
5
4
5
3
5

m³
m³
m³
m³
m³
m³

3 - 5 m³
3 - 5 m³
3 - 5 m³

