
Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald i Svendborg 

Kommune 
 

§ 1 Formål 
Formålet med tillægget er at indføre de nye regler for husstandsindsamling af mad- og 

drikkekartonaffald, fastsat i Bekendtgørelse om affald Nr. 2159 af  9. december 2020. Derudover er 

der foretaget ændringer i ordningen for farligt affald, da sommerhusområder kun tilbydes 

bringeordning samt ændring i afhentningsfrekvensen for genbrugsbilen i sommerhusområder. 

Reglerne træder i kraft d. 1.07.2021. 

 

§ 2 Lovgrundlag 
Dette er et tillæg til Svendborg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald af april 2020. 

Tillægget er udfærdiget i henhold til gældende miljølovgivning. 

 

§14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 
§14.3 Beskrivelse af ordningen 
Ordningen for genanvendeligt plastikaffald er en indsamlingsordning, i form af en hente- og en 

bringeordning, hvor affaldet afleveres til genbrugsbilen i samme beholder som mad- og 

drikkekartonaffald eller på en af kommunes genbrugspladser. 

 

Se ordningen for genbrugsbilen i § 23 i dette tillæg til Regulativ for husholdningsaffald eller 

ordningen for genbrugspladser i §15 i Regulativ for husholdningsaffald. 

 

§14.4 Beholdere 
Affaldet skal emballeres i klare affaldssække. 

 

§18 Ordning for farligt affald 
§18.3 Beskrivelse af ordningen 
Ordningen for farligt affald er en bringe- og en henteordning. For sommerhuse og kolonihaver 

tilbydes kun bringeordning. 

Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må f.eks. ikke hældes i kloakken 

eller i affaldsbeholderen. 

Kanyler og medicinrester er ikke omfattet af ordningen og skal afleveres på apoteket. 

 

Bringeordning 

Det farlige affald afleveres på en af genbrugspladserne. Se ordning for genbrugspladserne i § 

15 i Regulativ for husholdningsaffald. 

Farligt affald skal holdes adskilt fra det øvrige affald. 

Der er altid mulighed for at aflevere farligt affald på genbrugspladserne i genbrugspladsernes 

åbningstid. 

Affaldet skal håndaflæsses. 

 

Henteordning 

Det farlige affald placeres i den røde kasse, som afhentes af genbrugsbilen, se under §23 i 



dette tillæg til Regulativ for husholdningsaffald. 

 

§18.4 Beholdere 
Alle husstande, på nær sommerhuse og kolonihaver, tilbydes en rød plastkasse til opbevaring og 

transport af det farlige affald. 

 

§23 Ordning for genbrugsbilen 
Indsamlingsordningen har til formål at indsamle affald til specialbehandling og genanvendelse 

gennem en kollektiv henteordning til gavn for miljøet. 

 

§23.1 Hvad er genbrugsting 
Genbrugsting som kan afleveres til genbrugsbilen er f.eks.: 

 

• Stort pap 

• Stort jern og metal  

• Køkkenting (service mv)  

• Indbo 

• Hårde hvidevarer 

• Stor plast (med genbrugsmærke og uden faresymboler)  

• Småt plast  (se sorteringsvejledning) 

• Elektronisk udstyr 

• Tøj (både ødelagt tøj og tøj til genbrug)  

• Flamingo (polystyren) 

• Legetøj 

• Mad- og drikkekartonaffald 
 

For sommerhusområder og kolonihaveforeninger indsamles kun småt plast, mad- og 

drikkekartonaffald samt tekstiler. 

Se iøvrigt sorteringsvejledning på www.vandogaffald.dk 

 

§23.2 Hvem gælder ordningen for 
Ordningen gælder for alle private borgere, grundejere, sommerhuse, kolonihaveforeninger, 

kommunale institutioner m.m. Se i øvrigt §9.2 
 

§23.3 Beskrivelse af ordningen 
Ordningen for genbrugsbilen er en henteordning hvor genbrugsting og genanvendelige materialer 

indsamles med henblik på genbrug og genanvendelse. 

 

Kunden skal emballere affaldet efter den til enhver tid gældende sorteringsvejledning for 

genbrugsbilen. 

 

Sorteringsguide findes på www.vandogaffald.dk. 

 

Alle henvendelser vedrørende drift skal ske til Vand og Affald. 

 

§23.4 Afhentning af genbrugsting 
Genbrugsting afhentes som standard hver 4. uge på en fast ugedag. For sommerhusområder og 

http://www.vandogaffald.dk/


kolonihaveforeninger afhentes dog kun i perioden 1. april – 31. oktober.  

Genbrugstingene skal sættes ud til offentlig vej eller privat fællesvej inden kl. 07.00 på 

afhentningsdagen. 

 

Krav til adgangsvej skal følge § 9.6. 

 

§25 Ordning for mad- og drikkekartonaffald 
§25.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald 
Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 

affaldsbekendtgørelsen. 

 
§25.2 Hvem gælder ordningen for 
Ordningen gælder for alle private borgere, grundejere, sommerhuse, kolonihaveforeninger, 

kommunale institutioner m.m., herunder blandet bolig erhverv. Der er pligt til at benytte 

ordningen. Se i øvrigt §9.2 

 

§25.3 Beskrivelse af ordningen 
Ordningen for mad- og drikkekartonaffald er en indsamlingsordning, i form af en hente- og en 

bringeordning, hvor affaldet afleveres til genbrugsbilen i samme beholder som plastikaffald eller på 

en af kommunes genbrugspladser. 

 

Se ordningen for genbrugsbilen i § 23 i dette tillæg til Regulativ for husholdningsaffald eller 

ordningen for genbrugspladser i §15 i Regulativ for husholdningsaffald. 

 

§25.4 Beholdere 
Affaldet skal emballeres i klare affaldssække.  


