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§ 1 Formål  

Formålet med dette tillæg til det gældende regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune, 

er at fastsætte revideret regler for indsamlingsordninger af; papiraffald, papaffald, 

glasemballageaffald, metalemballageaffald samt farligt affald. Tillægget er med til at indfører 

bestemmelserne fastsat i den gældende affaldsbekendtgørelse Bekendtgørelse om Affald nr. 2159 

af 9. december 2020. Tillægget er en revision af nogle ordninger fremsat i det gældende 

husholdningsregulativ i Langeland Kommune. Tillægget reviderer følgende ordninger:  

§ 10 Ordning for papiraffald 

§ 11 Ordning for papaffald 

§ 12 Ordning for glasemballageaffald 

§ 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 

§ 18 Ordning for farligt affald 

Tillægget præciserer også rammerne for dispensationen fremsat i Langeland Kommunes regulativ 

for husholdningsaffald § 9.6.  

§ 2 Lovgrundlag 

Dette tillæg er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning fremsat i:  

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 25. november 2019 

Affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 9. december 2020 

Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 2097 af 14. december 2020 

§ 10 Ordning for papiraffald 

Ordningen for papaffald ændres i type af beholder som tilbydes alle boliger m.v. i kommunen 

(Undtaget er brugere tilknyttet affaldsøordningen). Ændringen består i at der indsamles i flere 

fraktioner i to kammer beholder. Det ene kammer er til papir- og papaffald, det andet kammer er 

til glas- og metalemballageaffald.   
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§ 11 Ordning for papaffald 

Ordningen for papiraffald ændres i type af beholder som tilbydes alle boliger m.v. i kommunen 

(Undtaget er brugere tilknyttet affaldsøordningen). Ændringen består i at der indsamles i flere 

fraktioner i to kammer beholder. Det ene kammer er til papir- og papaffald, det andet kammer er 

til glas- og metalemballageaffald.   

§ 12 Ordning for glasemballageaffald 

§ 12.1 Hvad er glasemballageaffald  

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald 

i emballagebekendtgørelsen. Ordningen for glasemballageaffald omfatter flasker og anden 

glasemballage fra almindeligt forbrug i en privat husholdning. Glasemballage vil typisk være - 

rødbede-, asie- og syltetøjsglas. - vin- og spiritusflasker, saftflasker m.v. Flaskerne og 

glasemballagen skal være tømte, rengjorte og låget skal være fjernet. 

 

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for  

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen. 

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen 

Indsamlingen af glasemballageaffald er baseret på en hente- og bringeordning. 

Glasemballageaffaldet skal anbringes i fraktionen med metalemballageaffald (Ved 

affaldsøordningen som er gældende i sommerhusområder og dele af Rudkøbing by, skal 

glasemballageaffald sorteres i en fraktion for sig selv).  

Ved bringeordningen kan borgeren afleverer glasemballageaffaldet på genbrugspladsen.   

Langeland Forsyning A/S kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle 

glas. Ansøgning herom sendes til: Langeland Forsyning A/S 

§ 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald  
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§ 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald  

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i 

emballagebekendtgørelsen. Ordningen for metalemballageaffald omfatter bl.a: - øl- og 

sodavandsdåser - tomme og rengjorte konservesdåser - metallåg fra glasemballage - tomme 

malerspande 

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for  

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen. 

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen 

Indsamlingen af metalemballageaffald er baseret på en hente- og bringeordning. 

Metalemballageaffaldet skal anbringes i fraktionen med glasemballageaffald (Ved 

affaldsøordningen som er gældende i sommerhusområder og dele af Rudkøbing by, skal 

metalemballageaffald sorteres i en fraktion for sig selv).  

Ved bringeordningen kan borgeren afleverer metalemballageaffaldet på genbrugspladsen.   

Langeland Forsyning A/S kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle 

metal. Ansøgning herom sendes til: Langeland Forsyning A/S  

§ 18 Ordning for farligt affald 

§ 18.1 Hvad er farligt affald 

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens 

bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i 

affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som 

udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. 

Ordningen for farligt affald omfatter typisk: 

spraydåser med eller uden restindhold, malingrester, olie- og benzinprodukter, visse 

rengøringsmidler, syrerester, kviksølvholdige lyskilder (lysstofrør og energisparepærer) m.v. 

Almindeligt ubrugt konsumfyrværkeri kan modtages i mindre mængder på genbrugspladsen. 
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Professionelt ubrugt fyrværkeri, nødblus, ammunition og andet eksplosivt affald modtages 

ikke. 

Kontakt i stedet politiet for vejledning om korrekt håndtering og bortskaffelse 

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for 

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen. 

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen 

Ordningen for farligt affald er en bringe- og henteordning. Ved bringeordningen bringes det farlige 

affald til genbrugspladsen. Ved henteordningen skal man placere det farlige affald i den 

udleverede røde kasse, som er markeret til farligt affald. Kassen skal sættes ud til standplads ved 

tømning.   

Ved områder som er tilknyttet affaldsøordningen, gælder bringeordningen for borgere og 

grundejere i kommunen. Affaldsøbrugere skal derfor bringe deres farlige affald til en af 

kommunens genbrugspladser.  

Præcisering af muligheden for dispensation fremsat i § 9.6 i Langeland Kommunes regulativ for 

husholdningsaffald 

Langeland Kommunes regulativ for husholdningsaffald giver mulighed for følgende;  

”Efter ansøgning. og konkret vurdering fra Langeland Kommune, kan ældre og/eller handicappede 

få dispensation til at fravige kravene i regulativet §9.6 til kørevejen samt betingelser for tømning, 

uden opkrævning af særgebyr eller øvrige omkostninger.” 

Ved ansøgning om dispensation vil følgende vurderinger indgå i sagsbehandlingen:  

- Driftsvurdering foretaget af Langeland Forsyning A/S 

- Vurdering af ansøgers fysiske udfordringer, foretaget af Ældre- og Sundhedsmyndigheden i 

Langeland Kommune 

Affaldsmyndigheden i Langeland Kommune vil efter behandling af ansøgning samt vurderinger, 

foretage den endelige afgørelse. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.  
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Muligheden for dispensation er ikke gældende for brugere af affaldsøordningen. Dette gælder 

derfor alle udlagte sommerhusområder samt dele af Rudkøbing by. 

 

 

 

 


