
 

 

 

 

 

Bilag 3 
Væsentlige ændringer i Allerøds regulativ for 
husholdning- og erhvervsaffald  
 

Regulativ for husholdningsaffald 
 

§8 Ikrafttrædelse 
Der er indsat overgangsbestemmelser for nogle af ordningerne da de ikke kan 
træde i kraft, når regulativet bliver vedtaget. Indsamling af dagrenovation kan 
træde i kraft pr. 1.6.2019 i Allerød, hvor nuværende kontrakt kan ophører. 
 

Tilføjelse - tekst i nye regulativ 
Regulativ for husholdningsaffald af 23. februar 2017, § 9 Ordning for 
dagrenovation finder fortsat anvendelse indtil den 31. maj 2019. §§ 10-14 
finder fortsat anvendelse, indtil den nye henteordning for genanvendeligt affald 
efter bestemmelserne i dette regulativs §§ 10-14 og §24 er indført. De nye 
ordninger for genanvendeligt affald (§§ 10-14 og § 24) forventes indført 
etapevis i perioden september 2019 til september 2020 i henhold til 
kommunens implementeringsplan, som kan ses på kommunens hjemmeside. 
§ 19.3 Poseordning til småt elektronik træder i kraft den 1. juni 2019. 

 
§9 Ordning for dagrenovation 
§9.4 Beholdere 
Materiel til dagrenovation (stativ, beholder på hjul eller minicontainere) skal ikke 
længere købes hos kommune, men kommune skal godkende materiellet. Materiel 
kan dog fortsat købes hos kommunen. 
 

Ændres fra - tekst i gamle regulativ  
Beholdere (affaldsstativer eller minicontainere) skal anskaffes ved 
henvendelse hos Allerød Kommune. 
 
Ændres til – tekst i nye regulativ 
Borgeren/grundejeren anskaffer selv affaldsbeholdere efter anvisning fra 
Allerød Kommune. Kommunen afgør, hvilke beholdertyper, der er godkendt til 
brug i kommunen. 
 
Affaldsbeholdere kan købes ved henvendelse hos Kommunen. 

 
§9.5 Kapacitet for beholdere 
Enfamilieboliger må benytte både beholdere på hjul og affaldsstativer 
 

Tekst i gamle regulativ  
For hver boligenhed skal der være mindst ét stativ eller én container til 
dagrenovation. Som minimum skal der være ét stativ beregnet til en 110 liter 
affaldssæk. 
 
Enfamilieboliger herunder kæde- og rækkehuse skal benytte sækkestativer. 
Som minimum skal borgeren/grundejeren benytte et sækkestativ beregnet til 
en 110 liter sæk. Det er muligt at supplere med flere stativer. 
 
Etageboliger, kan vælge mellem at benytte sækkestativer, minicontainere eller 
storcontainere. Det er muligt at vælge mellem 240 liter og 660 liter 
minicontainere. 
 
Ændres til – tekst i nye regulativ 
For hver boligenhed skal der være tilmeldt en affaldsbeholder på mindst 110 
liter til opsamling af dagrenovation. 
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Side 2 
 

 
På ejendomme med flere boligenheder ændres min. volumen fra 80 l. til 65 l. 

 
Ændres fra - tekst i gamle regulativ  
Hvis der er flere boligenheder på en ejendom, skal hver boligenhed være 
tilmeldt med tømning af en 110 liter sæk pr. uge som retningsgivende 
volumen. Der kan dog indgås aftale med kommunen om en reduktion af dette 
volumen. Dog skal der minimum være tilmeldt 80 liter pr. boligenhed. Ved 
beregning af volumen afrundes opad til nærmeste standardbeholder. 

 
Ændres til – tekst i nye regulativ 
Bebyggelser med fælles materiel skal være tilmeldt med 110 liter pr. 
boligenhed. Der kan dog indgås aftale med kommunen om en reduktion af 
dette volumen til minimum 65 liter pr. boligenhed. Ved beregning af volumen 
afrundes opad til nærmeste standardbeholder. 

 
Ingen begrænsning på antal ekstra sække om året 
 
§9.9 Afhentning af dagrenovation 
Ændring i afhentning fra sommerhuse i vintermånederne 
 

Ændres fra – tekst i gamle regulativ 
Afhentning fra sommerhuse … sker én gang om ugen i perioden 1. april til 30. 
september og én gang om måneden i perioden 1. oktober til 31. marts. 
 
Ændres til – tekst i nye regulativ 
Afhentning fra sommerhuse … sker én gang om ugen i perioden 1. april til 30. 
september, og det er muligt at tilmelde afhentning én gang om måneden i 
perioden 1. oktober til 31. marts. 

 
Forlængelse i renovatørens afslutningstidspunkt for tømning til kl. 18 

 
Ændres fra – tekst i gamle regulativ 
Renovatøren skal afhente affaldet … fra kl. 6.00 til kl. 16.00. 

 
Ændres til – tekst i nye regulativ 

Renovatøren skal afhente affaldet … fra kl. 6.00 til kl. 18.00. 
 
Borgerhenvendelser skal ske til renovatør fremfor kommunen 

 
Ændres fra – tekst i gamle regulativ 
Hvis der er spørgsmål … skal borger/grundejer rette henvendelse til 
kommunen eller benytte den digitale selvbetjeningsløsning … 

 
Ændres til – tekst i nye regulativ 

Hvis der er spørgsmål … skal borger/grundejer benytte den digitale 
selvbetjeningsløsning … eller rette henvendelse til renovatøren. 

 
AT beholder udgår, da alle nu kan benytte både sækkestativer og beholdere på 
hjul 

 
Slettes – tekst i gamle regulativ 
Specielt for enfamilieboliger kan kommunen i tilfælde, hvor grundejer ikke har 
mulighed for at overholde reglerne for anbringelse af beholdere jf. bilag 1, 
meddele dispensation til benyttelse af beholder på hjul, som skal køres frem til 
vej/fortov på tømmedag. 

 

§ 10-14 Ordning for papir, pap, glas, metal og plast 



 

Side 3 
 

Indsamling fra kommunens institutioner og virksomheder bliver en del af 
indsamling af genanvendeligt affald fra husholdninger 
 

Tilføjes – tekst i nye regulativ 
Ordningen gælder for alle private borgere … samt kommunens egne 
institutioner/ virksomheder. 

 
Spildopmagerne skal ikke længere indsamle ikke papir, pap eller glas. Alt der 
vedrører deres indsamling af denne type affald udgår. Den nye henteordning for 
genanvendeligt affald er i stedet tilføjet. Hele den nye tekst fremgår ikke herunder, 
men et kort resume. 
 
Ny henteordning for genanvendelige fraktioner i 2 stk. 2-delt beholder for  
en-familieboliger samt aflevering i containere i bebyggelser med fælles materiel er 
beskrevet.  
 
For de nye henteordninger er der frasorteringspligt for de genanvendelige 
fraktioner 
  
For enfamilieboliger er det muligt at framelde sig en eller begge af de udleverede 
beholdere (2-kammer beholdere) til papir/plast og glas/metal. Papbeholderen (1-
kammer) skal borger/grundejer aktivt tilmelde, hvis de ønsker sådan en udleveret. 
  
For bebyggelser med fælles materiel er det ikke muligt at framelde de udleverede 
beholdere (f.eks. minicontainere). 
For alle beholdere er der betalingspligt også selvom man har valgt den fra. 
 
Borgerhenvendelser skal ske til renovatør fremfor kommunen 
 
§10.5-10.9, 11.5-11.9, 12.5-12.9, 13.5-13.9, 14.5-14.9 Kapacitet, anbringelse, 
anvendelse, renholdelse og afhentning af genanvendeligt affald 
Regler for beholderkapacitet, anbringelse af beholder, anvendelse af beholder, 
renholdelse af beholder og afhentning af genanvendeligt er samlet i § 24, så 
reglerne ikke behøver at blive gentaget under hver ordningsbeskrivelse hhv. § 10-
14.  
 
§19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)   
Pose på låg ordningen for batterier udvides til også at omfatte småt elektronik, fx 
mobiltelefon, el-tandbørste, fjernbetjening, GPS osv. Småt elektronik kan afleveres 
i en klar pose på maksimalt 4 liter oven på låget af egen affaldsbeholder til 
dagrenovation.  
 
§ 24 Regler for kapacitet, anvendelse, renholdelse og afhentning af 
beholdere til genanvendeligt affald 
Ny paragraf som beskriver regler for beholderkapacitet, anbringelse, anvendelse, 
renholdelse og afhentning af genanvendeligt affald (den nye henteordning for 
genanvendeligt affald). Hele teksten er ikke gengivet i dette notat.    
 
Bilag 1 – regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere 
Præcisering/tilføjelse af hvilket underlag der ikke er kørefast 

 
Tilføjet 

Underlag som f.eks. jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som 
kørefast. 

 
5-meter reglen fastholdes også for de nye beholdere på hjul, men man kan fortsat 
betale ekstra for at have stativ/beholdere på hjul stående længere væk. Maks. 
afstand til stativ fastholdes, men for beholdere på hjul bliver det maks. 20 meter. 



 

Side 4 
 

Koteletben tæller ikke med, men beholdere på hjul må maks. stå 5 meter fra 
benets slutning. Stisystemer tæller med i afstandskrav, dog ikke for stativer. Der 
kan dispenseres for afstanden for stisystemer for beholdere på hjul.  

 
Ændret fra 
Standpladsen må højst være placeret 5 meter fra fortov eller vej, hvor 
renovationsbilen kan holde. Hvis en del af adgangsvejen er sti, tilkørselsvej til 
koteletgrund el. lign., medregnes denne del af strækningen ikke i de 5 meter. 
Ejendomme, der ikke kan opfylde 5 m-reglen, pålægges et særgebyr. 
Adgangsvejen må højst være 30 meter 

  
Ændres til 
Affaldsbeholdere må højst stå 5 meter fra skel (5 m-reglen).  Ejendomme der 
ikke overholder 5 m-reglen, pålægges et særgebyr. Affaldsbeholdere må højst 
stå 20 meter fra skel, dog må stativer til sække højst stå 30 meter fra skel. 
 
Hvis adgangsvejen er indkørsel til f.eks. koteletgrund medregnes denne del af 
strækningen ikke i ovennævnte afstande. For beholdere på hjul gælder der 
dog, at standplads højst må være placeret 5 meter fra koteletbenets slutning. 
 
I bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes 
afstanden fra standplads til evt. fællesvej/fælles p-plads. Dog medregnes 
adgang via sti ikke i ovennævnte afstande i eksisterende bebyggelser med 
sækkeindsamling. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel. 
Aftale herom skal træffes med Allerød Kommune. 
 
 

Regulativ for erhvervsaffald 
 

§9 Ikrafttrædelse 
Der er indsat overgangsbestemmelser for nogle af ordningerne da de ikke kan 
træde i kraft, når regulativet bliver vedtaget. Ens for de tre kommuner, med 
undtagelse af indsamling af dagrenovationslignende affald, som først kan træde i 
kraft pr. 1.6.2019 i Allerød, hvor nuværende kontrakt kan ophøre. 
 

Tilføjelse - tekst i nye regulativ 
Regulativ for erhvervsaffald af 23. februar 2017, § 10 Ordning for 
dagrenovationslignende affald finder fortsat anvendelse indtil 31. maj 2019. 
Ligeledes finder § 23 Ordning for papir-, pap- og glasaffald fra kommunale 
virksomheder og institutioner fortsat anvendelse, indtil den nye ordning for 
genanvendeligt affald efter bestemmelserne i dette regulativs § 23 Ordning for 
genanvendeligt affald fra kommunale virksomheder og institutioner er indført. 
De nye ordninger for genanvendeligt affald (§23) forventes indført etapevis i 
perioden september 2019 til september 2020 i henhold til kommunens 
implementeringsplan, som kan ses på kommunens hjemmeside.  

 
§10 Ordning for dagrenovationslignende affald 
§10.3 Beskrivelse af ordningen 
Frivilligt at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for 
dagrenovationslignende affald. Frivilligheden gælder dog ikke de kommunale 
institutioner og virksomheder. Der stilles fortsat krav til virksomhederne om, at de 
skal have indsamlet dagrenovationslignende affald – de skal på forlangende kunne 
fremvise dokumentation på, at de har en aftale med en registreret 
transportør/affaldsindsamler. Alt dagrenovationslignende affald anvises til 
forbrænding på Norfors.   

 
Ændres fra 
Dagrenovationslignende affald skal indsamles gennem den kommunale 
indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald. 
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Ændres til 
Fælles for kommunal og privat henteordning skrives: 
Dagrenovationslignende affald skal indsamles gennem den kommunale 
indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald eller via 
anvisningsordningen, herefter omtalt den private henteordning. Alle 
kommunale virksomheder og institutioner skal benytte den kommunale 
indsamlingsordning. 
 
Under afsnit om privat henteordning skrives: 
Ordningen er tilrettelagt som en anvisningsordning, hvorunder virksomheder 
kan indgå skriftlig aftale med en registreret transportør/indsamler om 
regelmæssig bortskaffelse af dagrenovationslignende affald. Aftalen skal på 
forlangende fremsendes til Allerød Kommune. 

 
§10.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald 
Forlængelse i renovatørens afslutningstidspunkt for tømning til kl. 18 

 
Ændres fra – tekst i gamle regulativ 
Det skal være muligt for renovatøren at afhente affaldet på ejendommen på 
hverdage i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 16.00. 

 
Ændres til – tekst i nye regulativ 
Det skal være muligt for renovatøren at afhente affaldet på ejendommen på 
hverdage i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 18.00.  

 
Henvendelser fra virksomheder skal ske til renovatør fremfor kommunen 

 
Ændres fra – tekst i gamle regulativ 
Hvis der er spørgsmål … skal virksomheden rette henvendelse til kommunen 
eller benytte den digitale selvbetjeningsløsning … 

 
Ændres til – tekst i nye regulativ 

Hvis der er spørgsmål … skal virksomheden rette henvendelse til renovatøren 
eller benytte den digitale selvbetjeningsløsning …  
 
 

§ 23 Papir, pap og glas fra kommunale virksomheder og institutioner 
 
Park & Vej skal ikke længere indsamle papir, pap eller glas fra kommunale 
virksomheder og institutioner. Alt der vedrører deres indsamling af denne type 
affald er slettet. Kommunale virksomheder og institutioner er i stedet omfattet af 
ordning for indsamling af genanvendeligt affald, som er beskrevet i Regulativ for 
husholdningsaffald §10-14 og §24. 
 
Bilag 1 – regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere 
Præcisering/tilføjelse af hvilket underlag der ikke er kørefast 

 
Tilføjet 

Underlag som f.eks. jord, løse sten, løst grus og græs betragtes ikke som 
kørefast. 

 
5-meter reglen fastholdes også for de nye beholdere på hjul, men man kan fortsat 
betale ekstra for at have stativ/beholdere på hjul stående længere væk. Maks. 
afstand til stativ fastholdes, men for beholdere på hjul bliver det maks. 20 meter. 
Koteletben tæller ikke med, men beholdere på hjul må maks. stå 5 meter fra 
benets slutning. Stisystemer tæller med i afstandskrav, dog ikke for stativer. Der 
kan dispenseres for afstanden for stisystemer for beholdere på hjul.  
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Ændret fra 
Standpladsen må højst være placeret 5 meter fra fortov eller vej, hvor 
renovationsbilen kan holde. Hvis en del af adgangsvejen er sti, tilkørselsvej til 
koteletgrund el. lign., medregnes denne del af strækningen ikke i de 5 meter. 
Ejendomme, der ikke kan opfylde 5 m-reglen, pålægges et særgebyr. 
Adgangsvejen må højst være 30 meter 

 
Ændres til 
Affaldsbeholdere må højst stå 5 meter fra skel (5 m-reglen).  Ejendomme der 
ikke overholder 5 m-reglen, pålægges et særgebyr. Affaldsbeholdere må højst 
stå 20 meter fra skel, dog må stativer til sække højst stå 30 meter fra skel. 
 
Hvis adgangsvejen er indkørsel til f.eks. koteletgrund medregnes denne del af 
strækningen ikke i ovennævnte afstande. For beholdere på hjul gælder der 
dog, at standplads højst må være placeret 5 meter fra koteletbenets slutning. 
 
I bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes 
afstanden fra standplads til evt. fællesvej/fælles p-plads. Dog medregnes 
adgang via sti ikke i ovennævnte afstande i eksisterende bebyggelser med 
sækkeindsamling. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel. 
Aftale herom skal træffes med Allerød Kommune. 

 


