Ordensreglement for
Albertslund Kommunes
Genbrugsstation
Holsbjergvej 44
2620 Albertslund
Bestemmelser om aflevering mv.
Husholdninger og erhvervsvirksomheder i I/S Vestforbrændings opland har adgang til at aflevere affald på
Albertslund Kommunes Genbrugsstation. For erhvervsvirksomheder er adgangen begrænset til
erhvervsvirksomheder, som kan fremvise gyldig dokumentation for tilmelding til ordningen.
Tilkørsel af affald til genbrugsstationen skal ske i køretøjer, hvis totalvægt ekskl. eventuelt påhængskøretøj
ikke overstiger 3.500 kg.
Alle besøgende på genbrugsstationen har pligt til at rette sig efter det opslåede ordensreglement samt efter
personalets instrukser.
Personalet har ret til at kræve dokumentation for, at affaldet mv. kommer fra husstande i I/S
Vestforbrændings opland, samt dokumentation for at erhvervsvirksomheder har betalt for benyttelsen af
genbrugsstationen.
På genbrugsstationen kan afleveres de affaldsfraktioner der findes containere eller beholdere til.
Der kan ikke afleveres dagrenovation, dagrenovationslignende eller andet let fordærveligt affald på
genbrugsstationen. Undtaget herfra er nedfaldsfrugt, som kan afleveres som haveaffald.
Affald, som afleveres på genbrugsstationen, skal sorteres og anbringes i de containere eller beholdere, der
er opstillet til den pågældende affaldstype.
Der må kun foretages håndaflæsning. Affaldet mv. skal placeres i henhold til skiltning og/eller efter
personalets vejledning.
Ved tilkørsel af affald til genbrugsstationen i sække skal disse være af klar/gennemsigtig plast. Personer som
tilkører eller afleverer affald i uigennemsigtige sække vil blive afvist.
I tilfælde hvor aflevering af affald ikke er muligt på grund af manglende plads i båse og/eller i containere, kan
det være nødvendigt midlertidigt at anvise til andre genbrugsstationer.
Fjernelse af genstande (klunsning)
Det er ikke tilladt at klunse (fjerne genstande) fra genbrugsstationen.
Det er dog tilladt at tage genstande i områder markeret med ’bytte’. Borgere skal som udgangspunkt
medbringe brugbare genstande for at kunne bytte til andre genstande. Genstandene er kun til privat brug og
må ikke videresælges.
Bestemmelser om færdsel, ophold mv.
Ophold på genbrugsstationen er kun tilladt i forbindelse med aflevering af affald.
Biler skal placeres, så de ikke er til unødig ulempe for trafikken på pladsen, og motoren skal stoppes under
aflæsning.

Det er ikke tilladt at tage ophold i længere tid end nødvendigt på genbrugsstationens areal.
Aflæsning skal være tilendebragt og besøgende skal have forladt pladsen ved åbningstidens ophør.
Det er ikke tilladt at opholde sig på pladsen uden for åbningstiden med mindre der er indgået aftale med
Albertslund Kommune herom.
Det er ikke tilladt at henkaste affald på eller uden for pladsen.
Såfremt ordensreglementet eller anvisninger fra genbrugsstationens personale ikke følges, har Albertslund
Kommune ret til at bortvise de pågældende personer fra genbrugsstationen.
Erhvervsvirksomheder i I/S Vestforbrændings opland kan aflevere affald, der i karakter svarer til
husholdningsaffald på genbrugsstationen.
Farligt affald
Farligt affald kan afleveres på genbrugsstationen såfremt følgende regler overholdes:
• Affaldet skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage påsat oplysning om indhold.
• Affaldet kan kun afleveres i mindre mængder (max. 25 liters beholdere).
Straf
Efter bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af
enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed m.v., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige
foranstaltninger. Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og eventuelt
politianmeldelse. Overtrædelse straffes med bøde jf. § 18 i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005.

