Ordensreglement for genbrugspladserne
i Vejle kommune
Adgangsforhold

Private og virksomheder, som er tilmeldt ordningen må benytte alle kommunens
genbrugspladser.
Private og virksomheder har adgang til pladserne i køretøjer med en tilladt totalvægt
på maksimalt 3.500 kg. Der må gerne være monteret en trailer på køretøjet.
Personalet kan efter behov kontrollere, om brugeren af pladsen har betalt adgang til
kommunens genbrugspladser. Føreren af køretøjet, der afleverer affaldet, skal oplyse
navn og adresse samt hvor affaldet kommer fra, hvis personalet spørger efter det.

Sortering og aflevering af affald

Det er ikke tilladt at aflevere dagrenovation, medicin, kanyler, radioaktivt affald,
eksplosiver og ammunition på genbrugspladserne.
Virksomheder, der er omfattet af ordningen for klinisk risikoaffald, kan dog aflevere
mindre mængder stikkende/skærende affald.
Affaldet skal være sorteret og skal afleveres i de rette containere/båse.
Affaldet skal af hensyn til sorteringen være synligt for personalet inden aflevering.
Affald, som afleveres i sække, skal afleveres i klare sække, så personalet tydeligt
kan se indholdet.
Når man bruger genbrugspladserne, skal man følge de anvisninger om f.eks.
aflæsning og sortering, som personalet giver.
Brugere af pladsen skal gøre rent efter sig, og skal selv medbringe redskaber til
aflæsning og oprydning.
Brugeren skal selv stå for aflæsningen. Der må ikke anvendes mekanisk aflæsning.
Der kan efter aftale med pladspersonalet tillades tipaflæsning af udvalgte affaldsfraktioner fra trailere og køretøjer med tippelad. Det gælder for haveaffald, beton og
tegl samt evt. træ, hvor affaldsfraktionen aflæsses på kørefast belægning.
Det er ikke tilladt at klunse (fjerne genstande) på genbrugspladserne.

Farligt affald

Farligt affald skal være forsvarligt emballeret.
Private skal aflevere deres farlige affald/problemaffald på pladsens modtagested til
farligt affald.
Virksomheder skal aflevere deres farlige affald til personalet på pladsens
modtagested til farligt affald. Sammen med affaldet skal virksomheden aflevere en
udfyldt deklaration. Pladspersonalet skal kvittere for modtagelsen af affaldet.
Virksomheder må højst aflevere 200 kg farligt affald pr. år. Taksten for aflevering af
farligt affald fremgår af gebyrbladet.
Der skal ske en særlig håndtering af asbest, som skal placeres og emballeres i
henhold til skiltning og/eller personalets vejledning. Støvende asbest modtages ikke.

Elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

WEEE skal sorteres i store husholdningsapparater, kølemøbler, små husholdningsapparater, skærme og monitorer samt lyskilder i henhold til skiltningen på genbrugspladserne.

Andre særlige affaldsfraktioner

Har man særlige fraktioner som f.eks. campingvogne, trailere, PCB-holdigt materiale
herunder PCB-holdige brokker, olietanke, og lignende, skal man kontakte AffaldGenbrug for at få at vide, hvad man skal gøre med affaldet.
Der kan på genbrugspladsen afleveres op til 1 m3 ren jord. Ved større mængder ren
jord eller ved forurenet jord henvises til Industrimiljø, Vejle Kommune
(jordflytningstelefon tlf. 76 81 24 59, mandag kl. 9–15 og torsdag kl. 9–17).

Færdsel, ophold mv.

Der skal altid vises hensyn ved færdsel og ophold på pladsen. Motoren skal stoppes
mens der læsses af.
Hastigheden på pladsen må ikke overstige 20 km i timen.
Børn må ikke færdes alene på genbrugspladserne.
Bryder man ovenstående regler, risikerer man at blive bortvist eller meldt til politiet.

På genbrugspladserne
modtager vi blandt andet
følgende affaldstyper:
Akkumulatorer (store batterier)
Asbest og eternit
Autoruder
Aviser, bøger og blade
Batterier
Beton og teglbrokker
Deponi
Dæk
Elektronik uden skærme
Fladskærme og monitorer
Flamingo
Genbrugsting
Gips
Glasemballage
Glasskår, spejle mv.
Glødelamper og elpærer
Haveaffald og grenaffald
Havemøbler af plast
Hårde hvidevarer
Isoleringsmaterialer
Jord (under 1m3)
Kabler
Keramik uden glasur
Kemikalier
Kompost
Kviksølvstermometre
Køleskabe og frysere
Lyskilder
Metal
Møbler
Olie
Pap
Papir
Planglas
Plastemballage, flasker og dunke
Plastfolie
Problemaffald
PVC - hård
PVC-blød
Rødder
Sanitet
Småt brændbart
Spraydåser
Tegl og brokker
Trykimprægneret træ
Træ til genbrug
Tøj og sko til genbrug
Vinduer med rammer

