16. november 2018
Dagrenovationsordning på landet

Bygge- og Miljøafdelingen
Centerparken 1

Som beskrevet i tidligere brev fra 2. november 2018, er der vedtaget nyt

7330 Brande

regulativ for husholdningsaffald i Ikast-Brande Kommune. Det betyder, at

Tlf.: +4599603250

alle husstande i kommunen skal være på den kommunale dagrenovationsordning senest pr. 1 juni 2019. Læs mere om, hvad der definerer dag-

Sagsnr.:

renovation til sidst i dette brev eller på Affald&Genbrugs hjemmeside

07.08.00-P35-6-18

www.ikast-brande.dk/affald
I dette brev vil Affald&Genbrug gerne informere om:
1. Tilmelding til dagrenovationsordningen sker automatisk
2. Stillingstagen til valg af skraldepandstype
3. Økonomi
4. Adgangsforhold for tømning
5. Levering og tømning af skraldespand
1. Tilmelding til dagrenovationsordningen sker automatisk
Ejendommen: ”Pågældende adresse”
tilmeldes pr. 1. juni 2019 til dagrenovationsordningen.
2. Stillingstagen til valg af skraldespandstype
Ejendommen tilmeldes automatisk med:
1 stk. 240 l dobbeltbeholder til både grønt og gråt dagrenovation
fra husholdningen.
Hvis skraldespandstypen dækker husstandens behov, skal du ikke foretage dig yderligere.
Alternativt kan der kun vælges:
1 stk. 240 l enkeltbeholder til det grå dagrenovation inkl. 1 stk.
kompostbeholder til det grønne affald fra husholdningen.
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Valg af denne beholder, kan foretages på: www.ikast-brande.dk/affald
Foroven til højre på siden, trykkes på ”Land”, på den nye side der kommer
frem, tryk på ”Vælg beholder”.
Bemærk: Valg af beholder kan kun foretages i uge 47 og uge 48 2018.
3. Økonomi
Der skal betales et engangsgebyr for tilslutning af beholder til dagrenovationsordningen.
Engangsgebyret er på 843,75 kr. inkl. moms for tilslutning af beholder.
Engangsgebyret opkræves automatisk 3. kvartal 2019 via en særskilt
regning.
Herefter betales der et årligt gebyr for tømning af beholderen + afregning
for affaldet efter vægt. Opkrævningen sker via ejendomsskattebilletten.
Dagrenovation, Private husstande

Takst

(Tømning hver 2. uge)

2018/2019
(kr. inkl.
moms)

Løsning 1:

240 l dobbelt beholder

281,25 årligt

(5 kg frivægt pr. tømning)
Løsning 2:

240 l enkelt beholder + kompostbeholder

406,25 årligt

(5 kg frivægt pr. tømning)
Tilslutning

Gebyr for tilslutning af beholder

843,75

Afregning

Pris pr. kg ud over frivægt

2,63

Uddrag af kommunens takstblad, godkendt af Byrådet den 8. oktober 2018.

4. Adgangsforhold for tømning
Det skal være muligt for skraldebilen at komme frem til beholderen for
tømning. Krav til adgangsvej, supplerende og uddybende information kan
findes på www.ikast-brande.dk/affald.
5. Levering og tømning af skraldespand
Skraldespanden(e) bliver leveret i maj måned 2019, og tømning påbegyndes fra juni 2019.
Tømning af skraldespanden foretages på en fast tømmedag hver 14. dag.
Tømmedage for de enkelte områder i Ikast-Brande Kommune vil blive
udmeldt medio 2019.
Skulle du have spørgsmål, eller er i tvivl omkring dagrenovationsordningen, kan du finde svar på www.ikast-brande.dk/affald, se eventuelt under
punktet ”Land” øverst på siden. Her finder du svar på de mest almindelige
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spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os via selvbetjeningsløsningerne på forsiden af Affald&Genbrugs hjemmeside.
Med venlig hilsen
Affald & Genbrug

___________________________________________________________
Dagrenovationsordningen omfatter kun dagrenovation fra husholdningen.
Hvad er dagrenovation?
Dagrenovation er affaldet fra din almindelige husholdning dvs. affald du
frembringer inde i din bolig, hvor du bor og opholder dig.
Affald fra husholdning kan deles op i 3 kategorier:
1. Genanvendeligt
2. Ikke genanvendeligt/gråt affald
3. Miljøfarligt affald
Dagrenovationen skal altid opdeles i det, der kan genanvendes og det, der
ikke kan genanvendes.
1. Genanvendeligt affald er bl.a. madaffald fra dit køkken, som skal i den
grønne side på affaldsbeholderen. Kom affaldet i de grønne poser, der er
udleveret sammen med beholderen.
Andre genanvendelige effekter som glas, papir, dåser/metal, plast, pap
mv. skal sorteres og afleveres på genbrugspladsen. Papir og glas kan også
afleveres i de opstillede miljø-øer.
2. Gråt affald kan ikke genanvendes. Det er f.eks. hygiejnebind, vatpinde,
mælkekartoner, pizzabakker, mademballage, der har været i kontakt med
madvarer mv. Det skal i den grå side af beholderen.
3. Sammen med din affaldsbeholder får du en rød miljøboks til det miljøfarlige affald fra husholdningen. Den røde miljøboks stilles oven på skraldespanden på tømmedagen. Miljøfarligt affald er f.eks. batterier, malingrester, kemikalier fra husholdningen, lyspærer og lignende. Vi modtager
ikke farligt affald fra erhverv. Det miljøfarlige affald kan også afleveres på
genbrugspladsen.
Se mere om sortering på Affald&Genbrugs hjemmeside www.ikastbrande.dk/affald under "Privat" og punktet "Dagrenovation".
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