
Uddrag af affaldsbekendtgørelsen 

 

 

 
Kommunale affaldsordninger 

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald, herunder jord, som er affald, produceret af hushold-
ninger og virksomheder i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3 og § 40. Ordningerne skal fremgå af henholdsvis regulativet for 
husholdningsaffald, regulativet for erhvervsaffald og regulativet for jord, som er affald, jf. § 19. 

 

Etablering af og krav til visse ordninger for husholdninger 

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal etablere en indsamlingsordning i form af en henteordning for dagrenovation fra alle 
husholdninger. 

 

Benyttelsespligt og oplysningspligt for husholdninger 

§ 39. Når en kommunal ordning er fastlagt i regulativet for husholdningsaffald, jf. § 24, stk. 1, og regulativet er trådt i 
kraft, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, som foreskrevet. Når kommunalbestyrelsen giver en 
konkret anvisning, jf. § 24, stk. 6, er borgere og grundejere forpligtet til at følge anvisningen. 

Stk. 2. Borgere og grundejere skal sikre sortering af affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af re-
gulativet for husholdningsaffald. 

Stk. 3. Borgere og grundejere skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i over-
ensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning. 

 

 

 
Administrative bestemmelser 

§ 93. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

 
Straf 

§ 94. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 
1) undlader at afgive oplysninger efter § 11, 
2) overtræder forskrifter, der er fastsat af kommunalbestyrelsen i medfør af § 19, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1 og 2, og § 
22, stk. 1 og 2, 
3) undlader at benytte ordninger etableret efter § 24, stk. 1, 
4) undlader at efterkomme kommunalbestyrelsens konkrete anvisning efter § 24, stk. 6, § 39, stk. 1, 2. pkt., eller § 
47, stk. 1, 2. pkt., 
5) undlader at sortere i overensstemmelse med de ordninger, som fremgår af regulativet, jf. § 39, stk. 2, 
6) afleverer affald på genbrugspladsen i strid med § 40, stk. 1, 3. pkt., 
7) undlader at godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og 
etablerede ordninger, jf. § 39, stk. 3, og § 49, stk. 1, 

 


