Ordensregler for genbrugspladserne i Assens
Kommune
For at afleveringen af dit affald kan ske så nemt, hurtigt og behageligt for dig selv, de øvrige besøgende og
pladspersonalet, skal du følge nogle enkle regler.

Ordensreglement for brug af og ophold på genbrugspladserne
1.

Adgang til genbrugspladserne

1.1 Private kunder med permanent eller midlertidigt ophold, d.v.s. har adresse i, eller ejer sommerhus i
Assens Kommune, har adgang til at benytte genbrugspladserne.
Kunden skal kunne dokumentere at denne er bosiddende i Assens Kommune, hvilket f.eks. kan ske ved
forevisning af sygesikringsbevis.
1.2 Erhvervskunder tilmeldt erhvervsordningen har mod betaling adgang til at benytte genbrugspladserne.
Erhvervskunden skal kunne fremvise enten klippekort, mærkat til abonnementsordning eller ID-kort
(Viceværter) udstedt af Assens Forsyning.
1.3 Private kunder må ikke aflevere affald i erhvervsbiler, med mindre kunden kan sandsynliggøre, at der er
tale om privat affald fra privatboligen.
1.4 Kun køretøjer under 3.500 kg + evt. trailer har adgang.
2. Ophold på genbrugspladserne

2.1

Færdselslovens regler gælder også på pladsen.

2.2

Kunderne har pligt til at optræde hensynsfuldt over for såvel pladsmedarbejdere som pladsens øvrige
kunder.

2.3

Parkér bilen så hensigtsmæssigt som muligt under aflæsning.

2.4

Motoren skal stoppes under aflæsning.

2.5

Børn må ikke lege på pladsen.

2.6

Det er ikke tilladt at færdes på pladsen uden relevant ærinde.

2.7

Det er ikke tilladt at opholde sig på pladsen i længere tid end nødvendigt

3.

Sortering og aflevering af affald.

3.1

Affald må ikke aflæsses uden for porten.

3.2

Hvis der afleveres affald i poser, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække.
Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.

3.3

Dagrenovation og andet let fordærveligt affald modtages ikke på genbrugspladsen.

3.4

Kunderne skal selv sortere, aflæsse og placere affaldet i de opstillede containere / kummer i
overensstemmelse med skiltning og anvisning af personalet.

3.5

Kunderne skal selv sortere, aflæsse og placere affaldet i de opstillede containere i overensstemmelse
med skiltning og anvisning fra personalet.

3.6

Personalets instrukser om sortering og placering af affaldet skal følges.

3.7

Det er kunden selv, der skal rydde op efter sig ved spild.

3.8

Aflæsning og placering af affald skal være afsluttet inden genbrugspladsens lukketid.

4.

Klunsning

4.1

Det er forbudt at klunse, det vil sige at fjerne andres affald, herunder genanvendelige produkter, der er
placeret i containere, i bure, på belægning.
Undtagelse: Forbud gælder ikke for affald og genanvendelige effekter, som er placeret under fraktion 1
– Møbler og andet genbrugeligt, d.v.s. genbrugscontaineren.

5.

Kompostplads

5.1

Af sikkerheds- og forsikringsmæssige årsager må pladspersonalet ikke bistå med pålæsning af kompost.

5.2

Pålæsning af kompost skal være afsluttet inden genbrugspladsens lukketid.

6.

Bortvisning

Personalet kan bortvise brugere af genbrugspladsen, når personalet vurderer, at en bruger fjerner affald
eller genanvendelige produkter eller viser adfærd, hvor brugeren har til hensigt at fjerne affald eller
genanvendelige produkter. Bortvisning kan ligeledes ske, hvis personer opholder sig på genbrugspladsen uden relevant ærinde, ikke følger givne anvisninger eller er til gene for pladsens personale eller
besøgende
Personalet har ligeledes ret til at afvise køretøjer, som ikke overholder gældende færdselsregler eller
køretøjets størrelse.
Ved overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre sanktioner fra Assens Forsyning i form af advarsel,
bortvisning eller karantæne. Overtrædelser kan også blive politianmeldt.

Godkendt af Assens Forsyning A/S´s bestyrelse d. 15.06.2017
Godkendt af Assens Kommunes Teknik og Miljøudvalg d. xx.xx.xxxx.
Godkendt af Fyns Politi d. xx.xx.xxxx.

Hjemmelsgrundlag og straf

Ordenreglementet overholder til enhver tid Assens Kommunes gældende regulativ for husholdningsaffald og
regulativ for erhvervsaffald. Ordensreglementer har hjemmel i Ordensbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr.
511 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed
m.v.

