
SOLR0D KOMMUNE | TEKNIK OG MIU0

Regyiativ for
erhvervsaffald
o Solr0d Kommune
maj 2014



Regulativ for erhvervsaffald

Indholdsfortegnelse

§ 1 Formal m.v	3
§ 2 Lovgrundlag	3
§ 3 Definitioner	3
§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder	3
§ 5 Gebyrer	4
§ 6 Klage m.v	4
§ 7 Overtrasdelse og straf	4
§ 8 Bemyndigelse	4
§ 9 Ikrafttraedelse	4
§ 10a Ordning for dagrenovationslignende affald for kommunale
institutioner	5
§ 11 Ordning for genbrugspladsen, MiljoCenter Greve	8
§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald	9
§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald	11
§ 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald	12
§ 15 Ordning for forbraendingsegnet affald	13
§ 16 Ordning for deponeringsegnet affald	14
§ 17 Ordning for t0mning af olie- og benzinudskillere og	14
tilhorende sandfang	14
§ 18 Ordning for t0mning af fedtudskillere	16
§ 19 Ordning for papir, pap og glas fra kommunale instittioner	17



Regulativ for erhvervsaffald

§ 1 FormSl m.v.

Formalet med dette regulativ er at fastsaatte regler for handtering af affald fra virksomhe¬
der i Solr0d Kommune med henblik pa at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for
milj0 og mennesker samt begraense ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse
af affald.

Formalet er endvidere efter milj0beskyttelsesloven at fastsaette regler om de kommunale
affaldsordningers omfang og tilrettelaeggelse m.v. med henblik pa at etablere og skabe
rammerne for velfungerende kommunale ordninger, hemnder normere de praktiske forhold
i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -handteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til
materialenyttigg0relse, som er reguleret 1 affaldsbekendtg0relsen. Hvis en virksomhed be-
nytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog over-
holdes.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gasldende milj0lovgivning, herunder navnlig:

Lov om milj0beskyttelse (milj0beskyttelsesloven).

Bekendtg0relse om affald (affaldsbekendtg0relsen).

Bekendtg0relse om markedsf0ring af elektrisk og elektronisk udstyr samt handtering af af
fald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtg0relsen).

Bekendtg0relse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
(batteribekendtg0relsen).

Bekendtg0relse om deponeringsanlaeg (deponeringsbekendtg0relsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgar af den
til enhver tid gasldende affaldsbekendtg0relse.

Derudover anvendes f0lgende definitioner:

1.	Beholder: Alle former for fast opsamlingsmateriel, eksempeivis saekke, saekkestativer
og containere.

2.	Henteordning: Indsamlingsordning hvor kommunen henter affaldet hos affaldsprodu-
centen. Kommunen overtager ansvaret for affaldets videre handtering ved opsamlings-
stedet.

3.	Bringeordning: Indsamlingsordning hvor affaldsproducenten bringer affaldet til et an-
vist afleveringssted. Kommunen overtager ansvaret for affaldets videre handtering ved
afleveringsstedet.

4.	Kommunal institution: en virksomhed der ejes af Solr0d Kommune.

§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der ud0ver affaldsproducerende
aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunaibestyrelsen med henblik pa opkraavning
af affaldsgebyr m.v.
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§ 5 Gebyrer

Kommunaibestyrelsen fastsaetter gebyrer 1 henhold til milj0beskyttelsesloven samt
affaldsbekendtg0relsen.

Kommunaibestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtg0relsen en gang arligt et gebyrblad,
der angiver st0rrelsen pa ovennaevnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgaengeligt pa Solr0d
Kommunes hjemmeside.

§ 6 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afg0relser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtg0relsen
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Indskaerpelser af regulativet efter milj0beskyttelsesloven kan ikke paklages til anden admi¬
nistrativ myndighed.

Afg0relser efter milj0beskyttelsesloven kan efter milj0beskyttelsesloven, medmindre andet
fremgar af lovens bestemmelser, paklages til Natur- og Milj0klagenaevnet.

Efter lov om kommunernes styrelse kan sp0rgsmal om, hvorvidt kommunen overholder den
lovgivning, der saarligt gaslder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter,
der er udstedt i medf0r af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region,
hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstraekkeligt
grundlag for at rejse en tilsynssag.

§ 7 Overtraedelse og straf

Overtrasdelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtg0relsen med b0de.

Efter affaldsbekendtg0relsen kan straffen stige til faengsel i indtii 2 ar, hvis overtraedelsen
er begaet forsastligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrasdelsen er:
voldt skade pa milj0et eller fremkaldt fare herfor, eller opnaet eller tilsigtet en 0konomisk
fordel for den pagasldende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsbekendtg0relsen palaegges selskaber m.v. (juridiske personer) strafan-
svar efter reglerne i straffeloven.

§ 8 Bemyndigelse

Byradet har bemyndiget Teknik og Milj0 til at traeffe afg0relser efter dette regulativ.

§ 9 Ikrafttraedelse

Dette regulativ trasder i kraft den 1. maj 2014.

Samtidig med ikrafttraedelsen af dette regulativ ophasves f0lgende:

vsaffald i Solr0d Kommune, maj 2012.

kommunaibestyrelsen den 28. april 2014

Henrik Winther Nielsen
Administrerende Direkt0r
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§ 10a Ordning for dagrenovationslignende affald for kommunale institutioner

§ 10a.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af
dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtg0relsen.

§ 10a.2 Hvem gaelder ordningen for

Ordningen gaelder for alle kommunale institutioner.

§ 10a.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

§ 10a.4 Beholdere

Det pahviler de kommunale institutioner at modtage og benytte de af Solr0d Kommune
(Teknik og Milj0) fastsatte beholdere til dagrenovationslignende affald.

§ 10a.5 Kapacitet for beholdere

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Teknik og Milj0 - efter
forudgaende skriftligt varsel - tilmelde yderligere enheder, saledes at overfyldning undgas.
Ekstra beholdere skal bestilles af institutionen hos Solr0d Kommune (Teknik og Milj0).

§ 10a.6 Anbringelse af beholdere

Af hensyn til ordningens funktionalitet er der krav til anbringelse af beholdere.
For beholdere, der er placeret laengere end 5 meter fra skel, kraeves det, at adgangsvejen
er mindst 1 meter bred og har en fast og jaevn belaegning. Adgangsvejen skal sa vidt mulig
vaere vandret. Hvis der er trapper/trin pa adgangsvejen eller adgangsvejen stiger/falder
mere end 10 cm pr. meter, traeffes der naermere aftale med Teknisk og Milj0.

Ved beholdere st0rre end 800 liter skal der traeffes naermere aftale med Solr0d Kommune
(Teknik og Milj0) om placering.

§ 10a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere ma ikke fyldes mere, end at laget kan lukkes taet, og affaldet ikke klemmes fast i
beholderen.

Sod, aske og slagger skal vaere fuldstaendig afk0let samt emballeret inden anbringelse i
beholderen.

Skarpe, skaerende, rivende eller spidse genstande samt st0vende, vadt og uhygiejnisk af¬
fald skal vaere forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, sa der hverken kan
ske skade pa personer eller pa beholderen.

§ 10a.8 Renholdelse af beholdere

Solr0d Kommune (Teknik og Milj0) star for renholdelse og vedligeholdelse af beholdere.

§ 10a.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald

Afhentning af dagrenovationslignende affald foregar som udgangspunkt en gang om ugen.

Afhentning foregar mellem kl. 5.00 og kl. 16.00.
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Efter t0mning placeres samme beholder igen pa afhentningsstedet.

§ lOa.lO Tilmelding/afmelding

Ordningen er obligatorisk. En ny institution skal tilmelde sig ordningen hos Solr0d Kommu¬
ne (Teknik og Milj0).

§ 10b Ordning for dagrenovationslignende affald fra virksomheder med smd
maengder dagrenovationslignende affald

§ 10b.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af
dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtg0relsen.

§ 10b.2 Hvem gaelder ordningen for

Ordningen gaelder for virksomheder med mindre maengder dagrenovationslignende affald.

§ 10b.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Virksomheden kan frivilligt tilmelde sig en ugentlig afhentning af en erhvervssaak, som led i
denkommunale henteordning for dagrenovationslignende affald. Virksomheden kan tilmelde
sig op til 5 erhvervssaekke.

§ 10b.4 Beholdere

Virksomheden anskaffer og vedligeholder selv stativer efter anvisning fra Solr0d Kommune.
Solr0d Kommune kan, hvor lokale forhold n0dvendigg0r dette, stilles supplerende krav til
stativer.

Til opsamling af dagrenovation ma kun benyttes de af kommunen udleverede saakke (110
I) pastemplet "SOLR0D KOMMUNE".

§ 10b.5 Kapacitet for beholdere

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan byradet - efter forudgaende skrift¬
ligt varsel - tilmelde yderligere enheder, saledes at overfyldning undgas.

Safremt virksomheden i saerlige tilfaelde far brug for en ekstra saak, kan der i Borgerservice
k0bes affaldsmaerker, der sasttes pa en sort saek. Saakken saettes ved siden af affaldsstati-
vet til dagrenovation.

§ 10b.6 Anbringelse af beholdere

Ved opstilling af affaldsstativ, skal der indrettes en plads med fast og plant underlag for
stativet i niveau med det omkringliggende terraen. Stativet skal anbringes pa virksomhe-
dens ejendom. Der skal vaere plads til at evt. net eller gitter i stativet skal kunne abnes
helt.

Af hensyn til ordningens funktionalitet er der krav til placering af stativ.

For stativer, der er placeret laengere end 5 meter fra skel, kraeves det, at adgangsvejen er
mindst 1 meter bred og har en fast og jaevn belaegning. Adgangsvejen skal sa vidt mulig
vaere vandret.
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Hvis der er trapper/trin pa adgangsvejen eller at adgangsvejen stiger/falder mere end 10
cm pr. meter, aftales naarmere med Solr0d Kommune.

§ 10b.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere, herunder eventuelt affaldssaekke, ma ikke fyldes mere end til den markerede
pafyldningsstreg.

Sod, aske og slagger skal vaare fuldstaendigt afk0let samt emballeret inden anbringelse i
beholderen.

Skarpe, skaerende, rivende eller spidse genstande samt st0vende, vadt og uhygiejnisk af¬
fald skal vaere forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, sa der hverken kan
ske skade pa personer eller pa beholderen, herunder eventuelt affaldssaek.

Uhygiejnisk affald skal vaere tilstraekkeligt emballeret i lukkede og taette emballager.

§ 10b.8 Afhentning af dagrenovationslignende affald

Afhentning af dagrenovation foregar en gang om ugen eller hver. 14. dag.

Afhentning foregar mellem kl. 5,00 og kl. 16.00.

§ 10b.9 Tilmelding/afmelding

Virksomheden skal kontakte Solr0d Kommune for tilmelding/afmelding af henteordning for
dagrenovationslignende affald.

§ 10c Ordning for dagrenovationslignende affald fra ovrige
Virksomheder

§ 10c. 1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af
dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtg0relsen.

§ 10c.2 Hvem gaelder ordningen for

Ordningen gaelder for alle virksomheder i Solr0d Kommune undtagen kommunale institutio¬
ner samt virksomheder med mindre maengde dagrenovationslignende affald, der er tilmeldt
indsamlingsordningen se §§ 10a og 10b.

§ 10c.3 Beskrivelse af ordningen
Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheder ma ikke handtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens smat
forbraendingsegnede affald.

Dagrenovationslignende affald skal frasorteres og afleveres pa et godkendt modtageanlaeg.
Solr0d Kommune anviser dagrenovationslignende affald til Roskilde Forbraendingsanlaeg,
Handvaerkervej 70, 4000 Roskilde, se www.karanoveren.dk. Der skal benyttes registrerede
transport0rer/indsamlere, der fremgar af Milj0styrelsens hjemmeside pa www.mst.dk.

§ 10c.4 Beholdere

Virksomheden anskaffer og vedligeholder selv beholdere.
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Det pahviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, byradet traeffer til
sikring af beholdere.

Byradet kan, hvor lokale forhold n0dvendigg0r dette, stille supplerende krav til beholdere.
To virksomheder kan, efter anmodning til byradet dele beholdere til dagrenovation.

§ 10c.5 Kapacitet for beholdere

Beholdere skal opfylde virksomhedens behov.

Ved gentagne overskridelser af opsamlingsmaterialets kapacitet eller hvis, der konstateres
oplagring af affald pa virksomheden, kan Solr0d Kommune bestemme, at der skal ske hyp-
pigere t0mning eller anvendes beholdere med st0rre kapacitet.

§ 10c.6 Anbringelse af beholdere

Containere skal sta pa et fast og plant grundlag (fliser, asfalt el. lign) og skal vaere sikret
mod skadedyr.

§ 10c.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere ma ikke fyldes mere, end at laget kan lukkes tast, og affaldet ikke klemmes fast i
beholderen.

Sod, aske og slagger skal vaere fuldstaendig afk0let samt emballeret inden anbringelse i
beholderen.

Skarpe, skaerende, rivende eller spidse genstande samt st0vende, vadt og uhygiejnisk af¬
fald skal vaare forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, sa der hverken kan
ske skade pa personer eller pa beholderen.

Beholdere ma ikke fyldes mere, end at laget kan lukkes taat og affaldet ikke klemmes fast i
beholderen.

Sod, aske og slagger skal vaare fuldstaandigt afk0let samt emballeret inden anbringelse i
beholderen.

Skarpe, skaerende, rivende eller spidse genstande samt st0vende, vadt og uhygiejnisk af¬
fald skal vaere forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, sa der hverken kan
ske skade pa personer eller pa beholderen, herunder eventuelt affaldssaek.

§ 11 Ordning for genbrugspladsen, MiljoCenter Greve

Kommunaibestyrelsen har etableret Milj0Center Greve til modtagelse af affald.

§ 11.1 Hvem gaelder ordningen for

Milj0Center Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve er forbeholdt borgere, grundejere og
virksomheder samt institutioner i Solr0d og Greve kommuner.

§ 11.2 Adgang til genbrugspladsen, MiljoCenter Greve
Alle virksomheder der er beliggende i Solr0d Kommune har adgang til genbrugspladsen,
hvis de kan dokumentere, at de har tilmeldt sig genbrugspladsordningen for erhverv.

Virksomheder kan kun benytte Milj0Center Greve i deres egenskab af affaldsproducenter.
Indsamlere og transport0rer kan ikke aflevere affald fra andre affaldsproducenter pa
genbrugspladsen.
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Udenlandske virksomheder har adgang til Milj0Center Greve hvis de forud for benyttelse af
Milj0Center Greve kan dokumentere, at der er betalt gebyr for genbrugspladsordningen for
erhverv.

Virksomheder har efter affaldsbekendtg0relsen adgang til Milj0Center Greve i indregistrere-
de k0ret0jer med en tilladt totalvaegt pa maksimalt 3.500 kg og med en pa k0ret0jet mon-
teret trailer.

§ 11.3 Sortering pd genbrugspladsen, MiljoCenter Greve

Pa Milj0Center Greve kan virksomhederne aflevere de affaldsfraktioner, som fremgar af den
til enhver tid gaeldende sorteringsvejledning.

Af hensyn til ordningens funktionalitet ma der maksimalt afleveres:

o 2 tons affald om dagen pr. virksomhed
o 10 plader eternit m/u asbest om dagen pr. virksomhed
o 1 kubikmeter ren jord pr. projekt

Der er ikke tilladt at aflevere dagrenovation/let fordaerveligt affald pa Milj0Center Greve.
Ved emballering af affald, der afleveres pa Milj0Center Greve, skal der efter affaldsbe-
kendtg0relsen anvendes klare plastsaekke. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af
personalet pa Milj0Center Greve.

Ordensreglementet for Milj0Center Greve skal f0lges.

Affaldet kan desuden medbringes og afleveres uemballeret.

§ 11.4 Vaegtbegrsensning

Den enkelte virksomhed ma efter affaldsbekendtg0relsen maksimalt aflevere 200 kg farligt
affald om aret pa Milj0Center Greve. Dette gaslder dog ikke baerbare batterier og akkumu¬
latorer, som defineret i batteribekendtg0relsen, samt affald af elektrisk og elektronisk ud¬
styr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbe-
kendtg0relsen.

Kommunaibestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtg0relsen kvittering for det modtagne
farlige affald.

Farligt affald er bl.a. malingsrester, rester af opl0sningsmidler, giftstoffer, trykimpraegneret
trae og asbest.

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§ 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i
affaldsbekendtg0relsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

§ 12.2 Hvem gaelder ordningen for

Ordningen gaelder for alle virksomheder i Solr0d Kommune.

Ordningen gaelder ikke for klinisk risikoaffald, (jf. §13), affald fra Olie- og benzinudskillere,
(jf. §17), affald fra fedtudskillere, (jf. §18) og radioaktivt affald.
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§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt embal¬
leret.

Emballagen skal vaere udformet efter f0lgende retningslinjer:

0 Emballagen skal vaere taet og lukket taet til, sa indholdet ikke utilsigtet kan traenge
ud.

® Det materiale, som emballagen er fremstillet af, ma ikke kunne angribes af indhol¬
det eller kunne indga sundhedsfarlige eller pa anden made farlige forbindelser med
dette.

© Emballagen skal vaere udformet, sa hel eller delvis t0mning kan ske pa forsvarlig
made.

e Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

Opbevaringen skal f0lge retningslinjerne:

•	Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere pa taet
bund uden mulighed for afl0b til kloak, jord, vandl0b eller grundvand.

o Oplagspladsen skal vaere under tag og indrettes saledes, at spild kan opsamles ved
brud pa den beholder, der indeholder den st0rste maengde. Kan oplagspladsen ikke
tilk0res direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det
naermeste sted pa eller ved virksomheden, som kan tilk0res.

o Beholdere skal vaere l0ftet fra gulvet, sa eventuelle utaetheder opdages, og saledes
at spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal vaere placeret pa virk¬
somhedens omrade, saledes at indsamleren/transport0ren kan k0re direkte til stati¬
vet, beholderen eller containeren for at foretage laesning.

Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske pa f0lgende mader:

» Affaldet kan opbevares i tankanlaeg. Tanken skal vaere egnet til den pagaeldende af-
faldstype og sa taet, at spild og fordampning undgas.

o Tanken skal vaere udformet, sa t0mning kan forega forsvarligt og vaere forsynet
medsikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.

e Safremt der benyttes overjordiske staltanke, skal de(n) vaere placeret pa en kon-
struktion haevet over underlaget, saledes at inspektion af bunden kan finde sted. Af-
standen fra tanken til vaeg eller anden konstruktion skal vaere mindst 15 cm. Plast-
tanke, der er godkendt til direkte placering pa underlaget, skal etableres pa et taet
underlag, som straekker sig mindst 10 cm uden omtanken.

•	Nedgravede tankanlaeg ma ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Ordningen er en kommunal anvisningsordning. Ikke-genanvendeligt farligt affald skal anvi-
ses til et modtageanlaeg der har en milj0godkendelse efter Milj0beskyttelseslovens §33, og
som er godkendt til at modtage den pagaeldende type af ikke-genanvendeligt farligt affald
bestemt ved EAK-kode.

Der skal benyttes registrerede transport0rer/indsamlere, der fremgar af Milj0styrelsens
affaldsregister pa www.mst.dk.

Farligt affald skal jf. affaldsbekendtg0relsens §52 stk. 1 og 2, anmeldes til kommunen.
Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om affaldstype (EAK), samt affaldets maengde, em¬
ballering, sammensaetning og egenskaber. Anmeldelsen skal foretages uanset maengde.

Anmeldelsen skal pa Solr0d Kommune's anmeldelsesskema, der findes pa www.solrod.dk.
Anmeldelsesskemaet kan ogsa rekvireres ved henvendelse til kommunen.

10



Regulativ for erhvervsaffald

Hvis maengden og typen af dette affald kan sidestilles medaffald fra husholdninger, kan
virksomheden aflevere affaldet pa Milj0Center Greve se § 11.

Hvis der afleveres farligt affald pa Milj0Center Greve, skal virksomheden s0rge for at fa ud¬
stedt kvittering for det afleverede affald, se § 11.

Mindre maengder af farligt affald (op til 200 kg pr. ar) kan afleveres pa Milj0Center Greve.

Mindre maengder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang arligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtg0relsen handteres milj0maessigt forsvarligt ved
en godkendt affaldsmodtager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtg0relsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller
blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtg0relsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt
emballeret.

Virksomheden skal efter milj0beskyttelsesloven efter anmodning fra kommunaibestyrelsen
tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse
med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtg0rel-
sen.

§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald

§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Ved klinisk risikoaffald forstas affald, som ved direkte kontakt kan indebaere en saerlig risiko
ved handtering, d.v.s.:

e Spidse genstande som f.eks kanyler, skalpeller, sakse og pincetter.
» Glasaffald som f.eks. reagensglas og 0vrige glasskar fra patientbehandling og labo-

ratoriearbejde.
• Smittef0rende affald som f.eks autoklaveret affald fra patienter med smitsomme

infektionssygdomme, affald fra patienter i behandling med cytistatika, ikke autokla¬
veret affald fra klinisk mikrobiologiske og klinisk kemiske laboratorier og blodbank-
laboratorier, d0de fors0gsdyr inficeret med smitsomme sygdomme.

o Biologisk affald som f.eks. organer og ambuterede lemmer fra operationer.

§ 13.2 Hvem gaalder ordningen for

Ordningen gaelder for alle virksomheder i Solr0d Kommune, der producerer klinisk risikoaf¬
fald. Herunder ogsa patienter i eget hjem, der producerer klinisk risikoaffald.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en kommunal anvisningsordning. Klinisk risikoaffald anvises til modtagean-
leeg, der har en milj0godkendelse efter Milj0beskyttelseslovens § 33, og som er godkendt til
at modtage den pagaeldende type klinisk risiko-affald bestemt ved EAK-kode.

Laeger, tandlaeger, dyrlaeger, institutioner m.fl. kan anvende medicinrester, kanyler m.m.
pa Solr0d Apotek eller Havdrup Apotek.

Virksomheder der frembringer klinisk risiko-affald, skal anmelde dette til kommunen jf.
Affaldsbekendtg0relsens § 52 stk 1 og 2. Anmeldelsen skal omfatte oplysning om affaldsty¬
pe (EAK-kode), affaldsmaengde, emballering, sammensaetning og egenskaber.

11
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Skema til anmeldelse af klinisk risikoaffald er det samme skema som der anvendes til far¬
ligt affald. Skemaet kan findes pa Solr0d Kommune's hjemmeside www.solrod.dk. Anmel¬
delsesskema kanogsa rekvireres ved henvendelse til Solr0d Kommune.

Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (ved produktionsstedet) og opsam¬
les i egnede emballager.

Sorteringen skal ske efter f0lgende retningslinier:

• Smittef0rende affald opsamles pa produktionsstedet i plastposer, plastspande eller
lignende.

e Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttaet, f0r affaldet forlader pro¬
duktionsstedet.

® Skaerende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, laegges straks efter brugen i gen-
nemsigtige egnede brudsikker beholdere. Beholderen skal vaere t0r og ma ikke in-
deholde f.eks, desinfektionsvaeske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt,
f0r affaldet forlader produktionsstedet.

e Vaevsaffald, som med henblik pa en tilstraekkelig forbraending, skal indsamles saer-
skilt (jf. definitionen) og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den an¬
vendte emballage skal lukkes forsvarligt, f0r affaldet forlader produktionsstedet.

Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risiko¬
affald oghandteres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.

Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage.

Affaldet f0res herefter til egnet opbevaringssted f0r afhentning til behandling.

Klinisk risikoaffald ma ikke sta tilgaengeligt for offentligheden.

Klinisk risikoaffald ma ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, sa der opstar risiko
for perforering.

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

I tilfaelde, hvor en emballage er blevet gennemvaedet eller pa anden made beskadiget, skal
virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en st0rre beholder af samme eller bedre kvai-
tet, sa den uegnede/beskadigede emballage ikke abnes, men blot emballeres i en st0rre,
egnet emballage.

Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballa-
ger skal renholdelsen tiIrettelaegges, sa der ikke opstar risiko for smitteoverf0rsel og uhygi¬
ejniske forhold.

§ 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

PVC-affald er kasserede produkter af PVC (Polyvinylchlorid)

PVC findes i 2 hovedgrupper, hard PVC og bl0d PVC.

Hard PVC kan genanvendes, mens bl0d PVC bortskaffes ved deponering.
Ordningen for ikke-genanvendelig omfatter kasserede produkter af bl0d PVC eksempeivis:

• vinylgulve
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® vinylvaegbeklaedninger
® vandslanger, trykluftslanger
•	kraftige presseninger
® tagfolier
•	ventalitionsslanger
•	bassiner

Genanvendeligt PVC er ikke omfattet af ordningen, men skal pa virksomhedens initiativ
indsamles seperat til genanvendelse jf. affaldsbekendtg0relsens § 78.

§ 14.2 Hvem gaslder ordningen for

Ordningen gaslder for alle virksomheder i Solr0d Kommune.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en kommunal anvisningsordning.

Ikke genanvendelig PVC skal frasorteres og skal afleveres pa et godkendt modtageanlaeg.
Solr0d Kommune anviser ikke-genanvendeligt PVC-affald til KARA/NOVEREN's anlasg i Au-
debo.

Der skal benyttes registrerede transport0rer/indsamlere, der fremgar af affaldsregistret pa
Milj0styrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Hvis maangden og typen kan sidestilles med affald fra husholdninger, kan virksomheden af¬
levere affaldet pa Milj0Center Greve se § 11.

§ 15 Ordning for forbraendingsegnet affald

§ 15.1 Hvad er forbraendingsegnet affald

Forbraendingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbraendingsegnet af¬
fald i affaldsbekendtg0relsen.

§ 15.2 Hvem gaelder ordningen for

Ordningen gaelder for alle virksomheder i Solr0d Kommune.

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Solr0d Kommune anviser forbraendingsegnet affald til Roskilde Forbraendingsanlaeg,
Handvaerkervej 70, 4000 Roskilde, se www.karanoveren.dk. Der skal benyttes registrerede
transport0rer/indsamlere, der fremgar af milj0styrelsens affaldsregister pa www.mst.dk.
Hvis en virksomheds forbraendingsegnede affald i maengde og karakter IKKE opfylder kra-
vene til smat eller stort braendbart affald eller IKKE kan modtages uden forudgaende be¬
handling, skal virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betin-
gelserne for forbraendingsegnet affald.

Alternativt forpligtes virksomheden til at aflevere affaldet til forudgaende behandling, her¬
under neddeling eller lignende pa anlaeg, der er godkendt hertil.

Neddelt kreosotbehandlet trae skal forbraendes pa godkendt modtageanlaeg med energiud-
nyttelse.

Hvis maengden og typen af dette affald kan sidestilles med affald fra husholdninger, kan
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virksomheden aflevere affaldet pa Milj0Center Greve se § 11.

Afbraending af affald pa et ikke-godkendt anlaeg er ikke tilladt uden Solr0d Kommune's til¬
ladelse.

Det er dog tilladt at afbraende haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gart-
nerier, naturplejeaktiviteter m.v.

§ 16 Ordning for deponeringsegnet affald

§ 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet af¬
fald i affaldsbekendtg0relsen.

§ 16.2 Hvem gaelder ordningen for

Ordningen gaelder for alle virksomheder i Solr0d Kommune

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en kommunal anvisningsordning. Solr0d Kommune anviser deponeringsegnet
affald til Audebo Deponi.

Der skal benyttes registrerede transport0rer/indsamlere, der fremgar af Milj0styrelsens
affaldsregister pa www.mst.dk.

§ 17 Ordning for tomning af olie- og benzinudskillere og
tilhorende sandfang

§ 17.1 Hvad er tomning af olie- og benzinudskillere og tilhorende
Sandfang

En olie- og benzinudskiller er en beholder hvorigennem, der l0ber olie- og benzinholdigt
spildevand. Beholderens udformning g0r, at olien og benzinen tilbageholdes, mens det re-
sterende spildevand ledes videre til det offentlige kloaknet.

T0mningsordningen omfatter kontrol, t0mning og bortskaffelse af affald fra olie- og
benzinudskillere, samt tilh0rende sandfang, der er installeret og i drift ved erhvervsvirk-
somhederog institutioner beliggende i Solr0d Kommune.

§ 17.2 Hvem gaelder ordningen for

Ordningen gaelder for alle virksomheder der har en olie- eller benzinudskiller.

Udskillere i forbindelse med kommunale regnvandssystemer er undtaget.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Virksomheden skal anmelde olie- og benzinudskillere til Solr0d Kommune.

Safremt der sker vaesentlige aendringer af maengden eller sammensaetningen af spildevan-
det, skal dette anmeldes til Solr0d Kommune.

Enhver nyoprettelse og sl0jfning af olie- og benzinudskillere og sandfang skal ske i samrad
med Solr0d Kommune.

14
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Tomningsordningen

KARA/NOVEREN varetager t0mningsordningen i Solr0d Kommune.

Pejle og/eller t0mningsfrekvensen fastlasgges individuelt for den enkelte udskiller og sand¬
fang af Solr0d Kommune i samarbejde med virksomheden og I/S KARA/NOVEREN. Fre-
kvensen kan justeres l0bende.

Udskillere, som tilledes processpildevand skal t0mmes med en fast frekvens eller efter be-
stilte ekstrat0mninger. Udskillerne skal t0mmes mindst en gang om aret.
Udskillere, som ikke tilledes processpildevand skal pejles mindst en gang arligt og t0mmes
efter behov.

Hvis sandfanget fungerer som et forsinkelsesbassin pejles dette ved t0mning af olieudskille-

Forsinkelsesbassinet t0mmes efter behov.

Retningslinier for KARA/NOVERENs vurdering af t0mningsbehov fastsaettes af Solr0d Kom¬
mune.

Henvendelser om t0mningsordningen, herunder bestilling af ekstra t0mninger m.v. skal ret-
tes til KARA/NOVEREN.

Affaldsproducentens pligter

Affaldsproducenten har inden for normal arbejdstid pligt til at give KARA/NOVEREN og
repraesentanter for ordningen adgang til at pejle og/eller t0mme olie- og benzinudskillerne
og tilh0rende sandfang.

Affaldsproducenten har pligt til at anvise/anleegge de forn0dne adgangsveje samt sikre
hensigtsmaessige arbejdsforhold.

Daeksler og lignende skal vaere synlige og vaere f0rt op i terraenh0jde. De skal vaere uden
n0glehuller samt let aftagelige og de ma ikke veje mere end 50 kg.

Det pahviler affaldsproducenten, at f0re l0bende kontrol med udskillerens og sandfangenes
funktion. Safremt der konstateres emulgering eller den planlagte t0mningsfrekvens ikke er
tilstraekkelig, pahviler det affaldsproducenten, at rekvirere de n0dvendige ekstra t0mninger
hos KARA/NOVEREN.

Enhver udskiller skal vaere vandfyldt med maksimal vandstand. Det pahviler affaldsprodu¬
centen at foretage den n0dvendige efterfyldning umiddelbart efter at t0mning er foretaget.

Safremt en olie- og benzinudskiller ved t0mning er emulgeret eller indeholder sand, vil det¬
te blive afregnet efter en saerlig takst, som fremgar af KARA/NOVERENS takstblad.

Safremt Solr0d Kommune sk0nner det n0dvendigt skal grundejeren f0re driftsjournal for
udskilleren og sandfang. Driftsjournalens udformning fastsaettes af Solr0d Kommune.
Det er affaldsproducentens ansvar, at udskilleren er fuld funktionsdygtig, herunder eventu¬
elle installerede alarmsystemer.

Affaldsproducenten skal opbevare behandlingsanlaeggets/modtagepladsens kvitterede kopi
af tilsynsordren i 5 ar som dokumentation for aflevering.

15



Regulativ for erhvervsaffald

Kontroltilsyn

Solr0d Kommune kan udf0re kontroltilsyn og foranledige ekstra t0mning for affaldsprodu¬
centens regning.

Fritagelse

Solr0d Kommune kan under saerlige omstaendigheder give fritagelse for at benytte
t0mningsordningen. Affaldsproducenten skal i sadanne tilfaelde godtg0re, at indholdet af
den pagaeldende olie- og benzinudskiller, samt sandfang bortskaffes milj0maessigt forsvar¬
ligt.

En fritagelse er gaeldende sa laenge virksomhedens aftale med et milj0godkendte anlaeg be-
star, eller at virksomheden selv rader over et anlaeg som kan behandle affaldet. Fritagelsen
kan gives pa saerlige vilkar.

Det pahviler affaldsproducenten, der har fritagelse fra t0mningsordningen, at underrette
kommunen, hvis oplysningerne, som er givet i forbindelse med fritagelsen, aendres vaesent-
ligt.

Takst

Omkostninger ved t0mningen (indsamlingsordningen inkl. administrations- og
destruktionsomkostninger) daekkes ved at KARA/NOVEREN opkraever direkte hos de
affaldsproducenter, som er tilsluttet indsamlingsordningen for olie- og benzinudskillere
samt tilh0rende sandfang.

Affaldsproducenten palignes samtlige udgifter ved en eventuel oprydning, ved forgasves
k0rsel efter tilkald, samt ved manglende mulighed for tilk0rsel.

KARA/NOVEREN udarbejder selvstaendigt budget for ordningen, som skal hvile i sig selv.
Taksterne fastsaettes for et ar ad gangen. KARA/NOVERENs bestyrelse godkender budget
og takster.

§ 18 Ordning for tomning af fedtudskillere

§ 18.1 Hvad ertpmning af fedtudskillere

En fedtudskiller er en anordning, som udskiller fedtstoffer i spildevand.

T0mningsordningen omfatter kontrol, t0mning og bortskaffelse af affald fra fedtudskillere.
Det er ikke tilladt at bortlede friturefedt, madolie eller lignende til kloakken, uanset om der
er koblet fedtudskiller pa.

§ 18.2 Hvem gaelder ordningen for

Ordningen gaelder for alle virksomheder der har en fedtudskiller.

Tilladelse til etablering af fedtudskillere s0ges i Solr0d Kommune.

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Fedtudskillere skal t0mmes senest nar 3/4 af udskillerens maksimale kapacitet er naet, dog
mindst en gang arligt.
Der skal foreligge en kontrakt mellem affaldsproducent og anerkendt slamsugerfirma om
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regelmaessig t0mning. Den aftalte t0mningsfrel<vens skal modsvare fedtudskillerens fakti-
ske belastning. Kontrakten skal som minimum indeholde oplysninger om t0mningsfrekvens,
anslaede arlige m^ngder og hvilke(t) godkendt modtageanlaeg der benyttes. Kvittering for
hver enkelt t0mning skal opbevares i mindst i 5 ar og forevises pa forlangende af Solr0d
Kommune.

Solr0d Kommune anviser affald fra fedtudskillere til modtageanlaeg, der er milj0godkendt
efter Milj0beskyttelseslovens §33. Der skal benyttes registrerede transport0rer/indsamlere,
der fremgar af Milj0styrelsens affaldsregister pa www.mst.dk.

§ 19 Ordning for papir, pap og glas fra kommunale instittioner

§ 19.1 Hvad er papir, pap og glas fra kommunale instittioner

Papir, pap og glas fra kommunale institutioner omfatter rent og t0rt papir og pap, samt re¬
ne glas og flasker.

§ 19.2 Hvem gaelder ordningen for

Ordningen gaelder for kommunale institutioner i Solr0d Kommune.

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Containere til papir, pap og glas stilles normalt til radighed af kommunen.

Containere ma ikke overfyldes. Der skal altid vaere opstillet og tilmeldt et sa stort antal
containere, at overfyldning mellem 2 afhentninger ikke finder sted. Tvivlssager afg0res af
kommunen. Safremt der i enkelte tilfaelde sker overfyldning af containere, pahviler det in¬
stitutionen at kontakte Solr0d Kommune (Teknik og Milj0) for at ivasrksaette afhentning af
den overskydende maengde affald.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Solr0d Kommune (Teknik og Milj0)
- efter forudgaende skriftligt varsel - tilmelde yderligere enheder, saledes at overfyldning
undgas.

Ekstra containere skal bestilles af institutionen hos Solr0d Kommune (Teknik og Milj0).

Det pahviler Solr0d Kommune (Teknik og Milj0) at vedligeholde og reng0re containere, sa
der ikke opstar uhygiejniske forhold.

Afhentning af papir, pap og glas foregar ved kommunens foranstaltning og finder normalt
sted en gang om maneden.
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