Bilag 1 – revideret juni 2021:
Ordensreglement for genbrugspladserne i Ikast-Brande Kommune
1. Grundlag og område


Borgere, sommerhusejere, institutioner og virksomheder kan benytte genbrugspladserne og skal følge personalets anvisninger og nedenstående regler.



Brugere af genbrugspladsen kan aflevere affald tilført i køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og dertil hørende lovlig trailer.



Borgere som medbringer affald fra sin private husholdning skal benytte sygesikringskort ved adgang til genbrugspladsen



Borgere som medbringer affald fra virksomhed skal tilmelde sig genbrugspladsordningen og benytte et særligt adgangskort/ virksomhedskort.



Brugere af genbrugspladsen er forpligtet til – på personalet forespørgsel – at fremvise
gyldig legitimation. Ligeledes er der pligt til at afgive alle oplysninger om, hvorfra affaldet stammer og hvem i kommunen der har produceret affaldet.



Virksomheder og private husstande må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. år,
eksklusiv akkumulatorer. Pladspersonalet udsteder – efter anmodning - en kvittering
for aflevering af farligt affald.

2. Affaldsmodtagelse og sortering
Pladspersonalets anvisninger skal følges
På genbrugspladsen kan der afleveres sorteret affald og genanvendelige materialer, dog ikke:


Dagrenovation



Eksplosivt, selvantændeligt, smittefarligt og radioaktivt affald



Forurenet jord



Støvende asbest



Tagplader med og uden asbest, der henvises til henteordning § 27



Asfalt

Tagplader med og uden asbest og øvrigt asbestaffald skal først registreres via hjemmesiden: www.bygningsaffald.dk.
Herefter kan tagplader afhentes hos privatpersoner efter bestilling af op til 6 bigbags.
Erhverv henvises til AFLD, Fasterholt.
Affald skal sorteres i de fraktioner, som fremgår af skiltningen ved containerne.
Er affaldet emballeret i sække, må der kun anvendes klare sække, så indholdet er synligt
for pladspersonalet
Farligt affald skal afleveres på de opstillede borde ved modtagehallen, i forsvarligt lukket
emballage med oplysning om indhold.
Det er ejerens ansvar, at slette indholdet på gamle harddiske og computere, inden det afleveres til elektronikskrot
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Det er pladspersonalets pligt, ved stikprøver, at føre kontrol med at affaldet er sorteret
korrekt.
3. Færdsel og ophold


Det er ikke tilladt at klunse og fjerne affald fra pladsen (med undtagelse af hvad der er
tydelig skiltet)



Der skal vises hensyn til medborgere under aflæsning



Sluk for motoren under aflæsning



Det er ikke tilladt at sætte affald af uden for pladsen.



Det er ikke tilladt at sætte affald ved siden af containere på selvbetjente pladser.



Pladsen er videoovervåget.



Borgeren skal rydde op efter sig og eventuel spild skal opsamles inden pladsen forlades.



Pladspersonalet er bemyndiget til at bortvise personer fra pladsen som overtræder dette reglement.



Det er ikke tilladt at ryge på kommunens genbrugspladser

Ikast-Brande Kommune kan opkræve særgebyrer for dokumenteret ekstra omkostninger i
forbindelse med håndtering af affald, der ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne.
F. eks. udgifter til oprydning, merudgifter i forbindelse med behandling af fejlsorteret affald
m.m.
4. Lovhjemmel
Ordensreglementet er udarbejdet i henhold til Affaldsbekendtgørelsen 1 og regler om anstaltsforhold.
Overtrædelse af reglementet kan medføre bortvisning fra pladsen, og kan føre til politianmeldelse.
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Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
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