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12. december 2005 
 
 
 

Aftale om afhentning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
 
 
Nærværende aftale er en standardaftale. Særlige vilkår, herunder vilkår som afviger fra 
standardaftalen, kan aftales skriftligt mellem parterne og vedhæftes i så fald som supplerende bilag 
til nærværende aftale.  
 
 
1 Aftalens parter 
 
Nærværende aftale er indgået mellem  
 
x kommune  
 
(herefter kaldet ”kommunen”) 
 
eller alternativt 
 
x affaldsselskab på vegne af følgende kommuner: xxx  
 
(herefter under ét kaldet ”kommunen”) 
 
og WEEE-system  
 
i henhold til § 16, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (herefter kaldet ”elskrotbekendtgørelsen”). 
 
 
2 Parternes kontaktpersoner   

2.1 Kommunens kontaktperson: 
Navn: 
Adresse: 
Tlf.nr.: 
Email: 
Fax: 

2.2 WEEE-systems kontaktperson:  
Navn: Johnny Bøwig  
Adresse: H. C. Andersens Boulevard 18, 1787, København V  
Tlf.nr.: 3377 3059 
Email: eejeb@di.dk  
Fax: 3377 3820 
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3 Aftalens omfang  
 
Aftalen omfatter affald af elektrisk og elektroniske udstyr fra husholdninger som defineret i 
elskrotbekendtgørelsens § 3, nr. 4, dvs. såvel affald fra husholdninger som affald fra private og 
offentlige institutioner samt erhvervsvirksomheder, hvis art og mængde svarer til affald fra private 
husholdninger (herefter kaldet ”EE-affald”). 
 
Aftalen omfatter alene EE-affald, som modtages på indsamlingssteder udpeget i henhold til 
nærværende aftales punkt 4 efter den 31. marts 2006. Affald, som modtages før denne dato, 
håndteres og bortskaffes af kommunen. 
 
 
4 Indsamlingssteder  
 
Kommunen udpeger en række indsamlingssteder og afholder alle udgifter til etablering og drift af 
de kommunale indsamlingssteder, jf. elskrotbekendtgørelsens § 6, stk. 3. 
 
Kommunen udarbejder en liste over indsamlingssteder med angivelse af adresse, 
kontaktinformation (person, telefon, email eller fax), de tidsrum, hvor der kan ske afhentning af EE-
affald (herefter kaldet ”afhentningstidsrum”), samt særlige forhold vedrørende udlevering af nøgler 
i de tilfælde, hvor indsamlingsstedet er aflåst. Listen vedhæftes som bilag 4.a til nærværende aftale.  
 
Kommunen kan med én måneds varsel udpege yderligere indsamlingssteder eller nedlægge 
eksisterende indsamlingssteder. WEEE-system skal informeres skriftligt herom ved fremsendelse af 
et revideret bilag 4.a til nærværende aftale.  

4.1 Sortering  
Medmindre andet er aftalt mellem parterne i henhold til elskrotbekendtgørelsens § 6, stk. 5, og 
angivet i et supplerende bilag til nærværende aftale, skal kommunen på hvert indsamlingssted sikre, 
at EE-affaldet sorteres i følgende fraktioner: 
 
1. Store husholdningsapparater og salgsautomater. 
2. Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj undtagen stationære industrielle 

værktøjer i stor skala, legetøj og fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle 
implanterede og inficerede produkter) samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter.  

3. It- og teleudstyr.  
4. Forbrugerudstyr.  
5. Belysningsudstyr.  
 
Såfremt WEEE system konstaterer, at håndteringen af EE-affaldet er forbundet med særlige, ikke 
ubetydelige, udgifter som følge af fejlsortering i form af en sammenblanding med andet affald end 
EE-affald, tager WEEE-system kontakt til kommunen med henblik på at drøfte, hvordan sorteringen 
kan forbedres. Såfremt sorteringen ikke forbedres, skal kommunen godtgøre den pågældende 
producent, importør eller transportør de med fejlsorteringen forbundne særlige udgifter til 
håndtering. 
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4.2 Skiltning 
WEEE-system udarbejder standardtekst og standardpiktogram til brug for kommunens skiltning på 
indsamlingsstederne. Kommunen er forpligtet til at anskaffe og anvende skilte med standardtekst 
og/eller standardpiktogram på alle indsamlingssteder.  
 
 
5 Opsamlingsmateriel  
 
WEEE-system sikrer, at producenter og importører (eller transportører, som handler på deres 
vegne), der afhenter EE-affald på et indsamlingssted efter anvisning fra WEEE-system, opstiller 
opsamlingsmateriel på indsamlingsstedet, som svarer til det afhentede opsamlingsmateriel i antal og 
type, jf. elskrotbekendtgørelsens § 16, stk. 4.  
  
Opsamlingsmateriel kan være enten kommunalt ejet materiel, som leveres og vedligeholdes af den 
pågældende kommune, eller standardmateriel, som leveres og vedligeholdes af producenter og 
importører (eller transportører, som handler på deres vegne).  
 
Senest den 1. februar 2006 meddeler kommunen WEEE-system, om den ønsker at benytte 
kommunalt ejet materiel eller standardmateriel.  

5.1 Kommunalt ejet materiel 
Hvis kommunen benytter eget materiel, skal den sikre, at der er et sådant antal beholdere til 
rådighed, at producenter og importører (eller transportører, som handler på deres vegne) altid kan 
opfylde deres forpligtelse til at opstille en tilsvarende beholder i forbindelse med afhentning. Alt 
kommunalt ejet materiel skal entydigt kunne identificeres. 
 
Kommunen udarbejder en liste over hvilke og hvor mange beholdere, der vil være opstillet på de 
enkelte indsamlingssteder. Listen vedhæftes som bilag 5.a til nærværende aftale. 
 
Parterne aftaler, hvilke og hvor mange beholdere kommunen yderligere skal stille til rådighed med 
henblik på at muliggøre en smidig afvikling af afhentningsordningen. Aftalen om supplerende 
kommunalt ejet materiel vedhæftes som bilag 5.b til nærværende aftale. Ændringer til bilag 5.b skal 
varsles af parterne med én måneds frist. 
 
Såfremt kommunalt ejet materiel afviger så betydeligt fra standardmateriel, at dette påfører 
producenter og importører (eller transportører, som handler på deres vegne) særlige udgifter til 
håndtering og transport, er kommunen forpligtet til at godtgøre den pågældende producent, importør 
eller transportør disse udgifter. 
 
Ønsker kommunen at overgå fra kommunalt ejet materiel til standardmateriel, kan dette ske med et 
varsel på 2 måneder til WEEE-system. 
 

5.2 Standardmateriel 
WEEE-system sikrer, at standardmateriel, som leveres af producenter og importører (eller 
transportører, som handler på deres vegne), opfylder de tekniske specifikationer, som er fastsat i 
bilag 5.c til nærværende aftale. 
 

 3



HISTORISK DOKUMENT

Hvis kommunen ønsker at benytte standardmateriel, skal den senest den 1. februar 2006 udarbejde 
en liste over, hvilke og hvor mange beholdere der ønskes opstillet på de enkelte indsamlingssteder. 
Listen vedhæftes som bilag 5.d til nærværende aftale. WEEE-system sikrer, at producenter og 
importører (eller transportører, som handler på deres vegne) opfylder deres forpligtelse til at opstille 
dette standardmateriel senest den 31. marts 2006 eller efter nærmere aftale mellem parterne. 
 
Herefter kan yderligere standardmateriel rekvireres af kommunen ved fremsendelse af et revideret 
bilag 5.d til WEEE-system. Efter modtagelsen heraf påser WEEE-system, at producenter og 
importører (eller transportører, som handler på deres vegne) opstiller det pågældende materiel inden 
for én måned. 
 
Ønsker kommunen at overgå fra standardmateriel til kommunalt ejet materiel, kan dette ske med et 
varsel på 2 måneder til WEEE-system. 

5.3  Skader på opsamlingsmateriel 
Hvis opsamlingsmateriel, som er opstillet på et indsamlingssted, ikke er funktionsdueligt, sikrer 
WEEE-system, at producenter eller importører (eller transportører, som handler på deres vegne) 
uden ugrundet ophold erstatter det ødelagte materiel med andet materiel. Dette gælder uanset, om 
skaderne er sket inden eller i forbindelse med leveringen eller under brugen på indsamlingsstedet. 
Er der tale om kommunalt ejet materiel, påser kommunen, at det ødelagte materiel repareres eller 
erstattes med nyt. Er der tale om standardmateriel, påser WEEE-system, at producenter eller 
importører (eller transportører, som handler på deres vegne) reparerer det ødelagte materiel eller 
erstatter dette med nyt. Udgifter til reparation eller nyanskaffelser fordeles som følger: 
 
Udgifter til udbedring af skader på opsamlingsmateriel, som opstår i forbindelse med opstilling, 
afhentning og transport, afholdes af den ansvarlige producent, importør eller transportør efter de 
almindelige erstatningsretlige regler.   
 
Udgifter til udbedring af skader på opsamlingsmateriel, som opstår i forbindelse med brug heraf på 
indsamlingsstedet, afholdes af kommunen efter de almindelige erstatningsretlige regler.  
 
 
6 Afhentningsvilkår  

6.1 Frister 
Kommunen fastsætter frister for afhentning fra indsamlingsstederne, jf. elskrotbekendtgørelsens § 
6, stk. 6. Afhentningsfristerne fastsættes først og fremmest ud fra en vurdering af det aktuelle 
affaldsflow på det enkelte indsamlingssted. Fristerne angives i bilag 6.a til nærværende aftale. 
 
Ved fastsættelsen af afhentningsfrister vælger kommunen mellem følgende modeller: 
 
1. Afhentning efter anmodning: Kommunen eller det enkelte indsamlingssted anmoder 

pr. fax eller email WEEE-system om at foranstalte afhentning. Afhentningen skal ske 
senest 48 timer efter modtagelsen af anmodningen. Afhentningen skal ske inden for de 
oplyste afhentningstidsrum, jf. punkt 4 til nærværende aftale.  

 
2. Fast afhentning: Afhentning foretages inden for et bestemt tidsrum på 3 timer, som er 

fastsat på forhånd, f.eks. hver mandag i tidsrummet 9-12. I særlige tilfælde, f.eks. 
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omkring højtiderne, kan kommunen anmode WEEE-system om at foranstalte en 
supplerende afhentning. Den supplerende afhentning skal ske senest 48 timer efter 
modtagelsen af anmodningen. Afhentningen skal ske inden for de oplyste 
afhentningstidsrum, jf. punkt 4 til nærværende aftale.  

6.2 Manglende ordinær afhentning 
Såfremt EE-affaldet ikke er afhentet inden for afhentningsfristen, jf. punkt 6.1 til nærværende 
aftale, orienterer kommunen eller det pågældende indsamlingssted WEEE-system herom pr. fax 
eller email. WEEE-system er herefter forpligtet til at foranstalte ekstraordinær afhentning af EE-
affaldet inden for 24 timer fra modtagelsen af henvendelsen.  

6.3 Manglende ekstraordinær afhentning 
Såfremt der ikke sker ekstraordinær afhentning af EE-affaldet i henhold til nærværende aftales 
punkt 6.2, kan kommunen foranstalte afhentning af affaldet og aflevering til en omlasteplads eller 
affaldsbehandler. I et sådant tilfælde betaler WEEE-system såvel kommunens faktiske 
omkostninger til transport som dennes administrative udgifter.  
 
Senest den 31. marts 2006 skal WEEE-system udarbejde et bilag 6.b til aftalen med angivelse af, 
hvilken omlasteplads eller affaldsbehandler, der ønskes benyttet i tilfælde af manglende 
ekstraordinær afhentning.  

6.4 Oplysningspligter 
Så vidt det er praktisk muligt, giver WEEE-system de enkelte indsamlingssteder sådanne 
oplysninger vedrørende afhentningen, som er nødvendige for, at indsamlingsstedet kan føre kontrol 
med, at EE-affaldet afhentes af rette modtager. Såfremt sådanne oplysninger ikke gives, skal 
chaufførerne kunne identificere sig ved afhentningen. 
 
WEEE-system sikrer, at producenter og importører (eller transportører, som handler på deres vegne) 
efter hver afhentning oplyser kommunen om mængden af afhentet affald fordelt på de i nærværende 
aftales punkt 4.1 nævnte fraktioner.  
 
 
7 Misligholdelse 
 
Såfremt en af parterne finder, at aftalen er misligholdt, eller er uenig i den anden parts fortolkning 
af aftalen, indkalder denne til et møde, som den anden part er forpligtet til at deltage i. Såfremt der 
mellem parterne eksisterer uenighed om fortolkningen af bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005  
kan der indkaldes til et nyt møde med Miljøstyrelsens deltagelse. Parterne vil herefter være 
forpligtet til at følge Miljøstyrelsens anvisninger. 
 
Tvister af privatretlig karakter for eksempel krav om erstatning, som ikke kan løses i mindelighed 
gennem dialog mellem parterne, skal dog behandles af de almindelige domstole. Sag skal anlægges 
ved kommunens værneting. 
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8 Ændringer i aftalen  
 
En af parterne kan til enhver tid anmode om genforhandling af aftalen, som den anden part er 
forpligtet til at deltage i.  
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Bilag til nærværende aftale: 
 
 
Bilag 0: Særlige vilkår: 
 
Eventuelle særlige vilkår, som måtte være aftalt mellem parterne, herunder vedrørende sortering af 
EE-affald i flere end fem affaldsfraktioner og vedrørende særlige afleveringsaftaler for EE-affald 
indsamlet via de kommunale storskraldsordninger. 
 
Bemærk at bilagsnumre refererer til de aktuelle afsnit i standardaftalen. 
 
Bilag 4.a: Indsamlingssteder: 
 
 Indsamlingssteder udpeget af kommunen med angivelse af adresse, 

kontaktinformation (person, telefon, email eller fax), de tidsrum, hvor der kan ske 
afhentning af EE-affald, og eventuelle særlige forhold vedrørende udlevering af 
nøgler. 

 
Bilag 5.a.: Kommunalt ejet opsamlingsmateriel på de enkelte indsamlingssteder: 
 
 Kommunalt ejet opsamlingsmateriel som er opstillet på de enkelte indsamlingssteder 

(antal og type). 
 
Bilag 5.b Supplerende kommunalt ejet opsamlingsmateriel, som stilles til rådighed af 

kommunen: 
 
 Parternes aftale om supplerende kommunalt ejet opsamlingsmateriel (antal og type), 

som stilles til rådighed af kommunen med henblik på en smidig afvikling af 
afhentningsordningen. 

 
Bilag 5.c: Tekniske specifikationer for standardmateriel. 
 
Bilag 5.d: Standardmateriel på de enkelte indsamlingssteder: 
 
 Standardmateriel som skal opstilles på de enkelte indsamlingssteder (antal og type). 
 
Bilag 6.a: Afhentningsfrister. 
 
Bilag 6.b:  Omlasteplads eller affaldsbehandler udpeget af WEEE-system: 
 
 Omlasteplads eller affaldsbehandler, som skal benyttes af kommunen i tilfælde af 

manglende ekstraordinær afhentning. 
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Bilag 4.a: Indsamlingssteder: (Bemærk venligst at de viste skemaer kun er til orientering) 
 
Indsamlingssted 1  
Adresse 
 

 

Kontaktperson   

Tlf.  
Fax  
E-mail  
  
Tidsrum hvor der kan ske afhentning   
Nøgler er udleveret til   

 
 
Indsamlingssted 2  
Adresse 
 

 

Kontaktperson   

Tlf.  
Fax  
E-mail  
  
Tidsrum hvor der kan ske afhentning   
Nøgler er udleveret til   

 
 
Indsamlingssted 3  
Adresse 
 

 

Kontaktperson   

Tlf.  
Fax  
E-mail  
  
Tidsrum hvor der kan ske afhentning   
Nøgler er udleveret til   
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Bilag 5.1.a.: Kommunalt ejet opsamlingsmateriel på de enkelte indsamlingssteder (Bemærk 

venligst at de viste skemaer kun er til orientering): 

 Materiel Store husholdnings- 

apparater (køl,  

komfur m.v.) 

Note 8 

Små 
husholdnings-
apparater 

It- og teleudstyr 
 
(pc, printer m.v.) 

Forbruger- 

udstyr (TV, video 

m.v.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 1 og 6 Note 3, 4 og 6 
Note 3 og 6 

A Storcontainere     

1 Åben container med  
høje sider, 6 – 7 meters længde 

    

2 Åben med lave sider 

6 - 7 meters længde 
    

3 Lukket med 6 sidelåger og /  

eller frontport 6 – 7 meters længde 

    

      

B Minicontainere     

1 Ca. 600 l på hjul     

2 Ca. 800 l på hjul     

3 Ca. 1.000 l på hjul     

      

C Trådbure med aftagelige sider  

Standardmål, stabelbare 
    

1 120 x 80 x H ca. 115     

2 120 x 100 x H ca. 115     

3 120 x 120 x H ca. 115     

D Trådbure med aftagelige sider 

Standardmål – ikke stabelbare 
    

1 80 x 80 x H ca. 200     

2 120 x 80 x H ca. 200     

3 120 x 100 x h ca. 200     

E Container med plads til både lysstofrør, 
runde rør, sparepærer og 
gasudladningslamper 

    

1 200 x 63 x 65     

 Andet materiel      
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Bemærkninger til de i skemaet skitserede muligheder for valg af materiel: 
 
A Generelt 
Maxicontainer med størst mulig indvendig bredde (ca. 245 cm)  
Længde på containere mindst 6 meter og gerne 7, hvis der er mulighed for at køre med en, der er så lang 
(stiller krav til lastbilen og begrænser antallet af biler, der kan bruges). 
 
Frontport, så man kan komme ind med effekterne forfra (så de ikke vælter ned i bagenden, hvis containeren 
sendes af sted uden at være helt fyldt, hvilket ofte vil være tilfældet, da der er genbrugspladsernes kunder, 
der læsser selv, og man derfor ikke kan påregne en optimal fyldningsgrad). 
 
Evt. rampe bag frontport, så man kan køre såvel ind, som ud af containeren med sækkevogn, gaffeltruck og 
tilsvarende hjælpemateriel  
 
A 1 Maksimal højde på 220 - 230 cm, så man kan gå ind i containeren ved læsning og køre ind med 
gaffeltruck ved aflæsning – med oplukkeligt låg eller presenning. 
 
A 2 Anvendeligheden afhænger af krav til overdækning – rummer samme antal hårde hvidevarer som A 1. 
Vinkelrette hjørner mellem bund og sider, så bredden kan udnyttes fuldt ud i hele højden. 
 
B Generelt 
Minicontainere er uhensigtsmæssige at transportere, da de ikke kan stables og dermed ikke kan udnytte 
lastbilens kapacitet optimalt.  
Minicontainere har ofte skæve mål, som gør det vanskeligt at udnytte arealet på lastbilens lad optimalt.  
Minicontainere rummer små mængder i forhold til det volumen de optager under transport. 
Ved brug af minicontainere kan der derfor forventes kompensationskrav for øgede udgifter. 
 
C Generelt 
Pallemål svarende til optimal udnyttelse af en lastbil lad – dvs. bredde på 120 cm og længde på 80, 100 eller 
120 cm, hvor 100 cm passer bedst til de containere, hvor burene er placeret under modtagelsen af affaldet, 
men 120 cm giver bedst udnyttelse af det enkelte bur. 
 
Højde, så de kan stables i 2 lag på en lastbil, hvor den indvendige højde typisk er 240 cm. Dvs. en højde på 
burene på 115 cm. Det er vigtigt, at de ikke bliver så høje, at man ikke kan løfte tunge ting op på toppen af 
buret (bure i fuld lastbilhøjde (230 – 240 cm) kan ikke fyldes ordentligt uden hjælpeværktøj. 
 
Med stablehjørner, som er en forudsætning for at kunne stable. 
 
Med aftagelig og / eller nedfældelig forside, så man kan komme til at lægge tingene helt ind bag i pallen. 
 
Skal kunne adskilles uden værktøj, så tomme bure kan transporteres i større antal – og sådan at sider og 
pallebund kan udskiftes individuelt efter skader. Det giver lavere driftsomkostninger. 
 
Pallebund i træ, som kan repareres og er billigere end i galvaniseret stål. 
 
Sider i galvaniseret stål. 
 
Med sider og bund så tætte at stik og småting ikke kan falde ud under opsamling og transport. Dette krav 
både af hensyn til miljøet (tabte ee-effekter som mobiltelefoner, fjernbetjeninger, printplader og stik) som til 
arbejdsmiljø, idet selv små ting kan give meget ubehagelige fysiske påvirkninger, hvis de kommer i vejen for 
en løftevogn. 
 
Skal kunne flyttes med løftevogn og stables / transporteres med gaffeltruck eller gaffelstabler. 
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Noter til skema 
 
1)  Anvendelighed afhænger af aflæsningsmuligheder. 
 
3)   Åbne containere kan rumme relativt store mængder, men vil være problematiske i forhold til 
såvel læsning som aflæsning, hvis fraktionen indeholder skærme.  
Uhensigtsmæssige, hvis de er placeret uden overdækning og dermed udsættes for regn og sne. 
 
4)   Som 3)  - første punkt gælder også lukkede containere – specielt hvis de læsses via sidelåger og 
emnerne kastes ind i containeren. 
 
5)   Belysningsudstyr forstås som lamper og armaturer. Minicontainere vil få en relativt ringe 
fyldningsgrad. I øvrigt gælder alt det som er nævnt under B generelt. 
 
6)   Hvis trådbure skal stables på opsamlingspladsen skal bruges udstyr som kræver, at personalet 
har truckførerbevis. 
 
7)   Standerlamper og armaturer kan stå lodret i et bur – som så ikke kan stables, men pladsen 
udnyttes alligevel betydeligt bedre end ved brug af minicontainere. Derfor bør denne løsning også 
være mulig. 
 
8)   Åbne containere uden løs overdækning i form af oplukkelig netramme med pressenning eller 
blot presenning vil gavne arbejdsmiljøet ved læsning og aflæsning. 
 
  

 11



HISTORISK DOKUMENT

 
 
Bilag 5.1.b Supplerende kommunalt ejet opsamlingsmateriel, som stilles til rådighed af 

kommunen (Bemærk venligst at de viste skemaer kun er til orientering): 
 
 Parternes aftale om supplerende kommunalt ejet opsamlingsmateriel (antal og type), 

som stilles til rådighed af kommunen med henblik på en smidig afvikling af 
afhentningsordningen. 

 
 Materiel Store husholdnings-

apparater  
(køl, komfur m.v.) 

Note 8 

Små 
husholdnings-
apparater 

Note 1 og 6 

It- og 
teleudstyr 
 
(pc, printer 
m.v.) 

Note 3, 4 og 6 

Forbrugerudstyr 
 
(TV, video m.v.) 

Note 3 og 6 

Belysningsudstyr 

Note 1, 5 og 7 

A Storcontainere      

1 Åben container med  
høje sider, 6 – 7 meters 
længde 

     

2 Åben med lave sider 

6 - 7 meters længde 
     

3 Lukket med 6 sidelåger og / 
eller frontport 

6 – 7 meters længde 

     

       

B Minicontainere      

1 Ca. 600 l på hjul      

2 Ca. 800 l på hjul      

3 Ca. 1.000 l på hjul      

       

C Trådbure med aftagelige sider  

Standardmål, stabelbare 
     

1 120 x 80 x H ca. 115      

2 120 x 100 x H ca. 115      

3 120 x 120 x H ca. 115      

D Trådbure med aftagelige sider 

Standardmål – ikke 
stabelbare 

     

1 80 x 80 x H ca. 200      

2 120 x 80 x H ca. 200      

3 120 x 100 x h ca. 200      

E Container med plads til både 
lysstofrør, runde rør, 
sparepærer og 
gasudladningslamper 

     

1 200 x 63 x 65      

 Andet materiel       

 

 
Bemærkninger til de i skemaet skitserede muligheder for valg af materiel: 
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A Generelt 
Maxicontainer med størst mulig indvendig bredde (ca. 245 cm)  
Længde på containere mindst 6 meter og gerne 7, hvis der er mulighed for at køre med en, der er så lang 
(stiller krav til lastbilen og begrænser antallet af biler, der kan bruges). 
 
Frontport, så man kan komme ind med effekterne forfra (så de ikke vælter ned i bagenden, hvis containeren 
sendes af sted uden at være helt fyldt, hvilket ofte vil være tilfældet, da der er genbrugspladsernes kunder, 
der læsser selv, og man derfor ikke kan påregne en optimal fyldningsgrad). 
 
Evt. rampe bag frontport, så man kan køre såvel ind, som ud af containeren med sækkevogn, gaffeltruck og 
tilsvarende hjælpemateriel  
 
A 1 Maksimal højde på 220 - 230 cm, så man kan gå ind i containeren ved læsning og køre ind med 
gaffeltruck ved aflæsning – med oplukkeligt låg eller presenning. 
 
A 2 Anvendeligheden afhænger af krav til overdækning – rummer samme antal hårde hvidevarer som A 1. 
Vinkelrette hjørner mellem bund og sider, så bredden kan udnyttes fuldt ud i hele højden. 
 
B Generelt 
Minicontainere er uhensigtsmæssige at transportere, da de ikke kan stables og dermed ikke kan udnytte 
lastbilens kapacitet optimalt.  
Minicontainere har ofte skæve mål, som gør det vanskeligt at udnytte arealet på lastbilens lad optimalt.  
Minicontainere rummer små mængder i forhold til det volumen de optager under transport. 
Ved brug af minicontainere kan der derfor forventes kompensationskrav for øgede udgifter. 
 
C Generelt 
Pallemål svarende til optimal udnyttelse af en lastbil lad – dvs. bredde på 120 cm og længde på 80, 100 eller 
120 cm, hvor 100 cm passer bedst til de containere, hvor burene er placeret under modtagelsen af affaldet, 
men 120 cm giver bedst udnyttelse af det enkelte bur. 
 
Højde, så de kan stables i 2 lag på en lastbil, hvor den indvendige højde typisk er 240 cm. Dvs. en højde på 
burene på 115 cm. Det er vigtigt, at de ikke bliver så høje, at man ikke kan løfte tunge ting op på toppen af 
buret (bure i fuld lastbilhøjde (230 – 240 cm) kan ikke fyldes ordentligt uden hjælpeværktøj. 
 
Med stablehjørner, som er en forudsætning for at kunne stable. 
 
Med aftagelig og / eller nedfældelig forside, så man kan komme til at lægge tingene helt ind bag i pallen. 
 
Skal kunne adskilles uden værktøj, så tomme bure kan transporteres i større antal – og sådan at sider og 
pallebund kan udskiftes individuelt efter skader. Det giver lavere driftsomkostninger. 
 
Pallebund i træ, som kan repareres og er billigere end i galvaniseret stål. 
 
Sider i galvaniseret stål. 
 
Med sider og bund så tætte at stik og småting ikke kan falde ud under opsamling og transport. Dette krav 
både af hensyn til miljøet (tabte ee-effekter som mobiltelefoner, fjernbetjeninger, printplader og stik) som til 
arbejdsmiljø, idet selv små ting kan give meget ubehagelige fysiske påvirkninger, hvis de kommer i vejen for 
en løftevogn. 
 
Skal kunne flyttes med løftevogn og stables / transporteres med gaffeltruck eller gaffelstabler. 
 
 
 
 
Noter til skema 
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HISTORISK DOKUMENT

1)  Anvendelighed afhænger af aflæsningsmuligheder. 
 
3)   Åbne containere kan rumme relativt store mængder, men vil være problematiske i forhold til 
såvel læsning som aflæsning, hvis fraktionen indeholder skærme.  
Uhensigtsmæssige, hvis de er placeret uden overdækning og dermed udsættes for regn og sne. 
 
4)   Som 3)  - første punkt gælder også lukkede containere – specielt hvis de læsses via sidelåger og 
emnerne kastes ind i containeren. 
 
5)   Belysningsudstyr forstås som lamper og armaturer. Minicontainere vil få en relativt ringe 
fyldningsgrad. I øvrigt gælder alt det som er nævnt under B generelt. 
 
6)   Hvis trådbure skal stables på opsamlingspladsen skal bruges udstyr som kræver, at personalet 
har truckførerbevis. 
 
7)   Standerlamper og armaturer kan stå lodret i et bur – som så ikke kan stables, men pladsen 
udnyttes alligevel betydeligt bedre end ved brug af minicontainere. Derfor bør denne løsning også 
være mulig. 
 
8)   Åbne containere uden løs overdækning i form af oplukkelig netramme med pressenning eller 
blot presenning vil gavne arbejdsmiljøet ved læsning og aflæsning. 
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HISTORISK DOKUMENT

 
Bilag Bilag 5.2.a: Tekniske specifikationer for standardmateriel og 
5.2.b: Standardmateriel på de enkelte indsamlingssteder  
(Bemærk venligst at de viste skemaer kun er til orientering)  

 Materiel Store 
husholdnings-
apparater  
(køl, komfur 
m.v.) 

Note 8 

Små 
husholdnings-
apparater 

Note 1 og 6 

It- og 
teleudstyr 
 
(pc, printer 
m.v.) 

Note 3, 4 og 6 

Forbrugerudstyr 
 
(TV, video m.v.) 

Note 3 og 6 

Belysningsudstyr 

Note 1, 5 og 7 

A Storcontainere      

1 Åben container med  
høje sider, 6 – 7 meters længde 

     

2 Åben med lave sider 

6 - 7 meters længde 
     

3 Lukket med 6 sidelåger og / eller 
frontport 

6 – 7 meters længde 

     

       

B Minicontainere      

1 Ca. 600 l på hjul      

2 Ca. 800 l på hjul      

3 Ca. 1.000 l på hjul      

       

C Trådbure med aftagelige sider  

Standardmål, stabelbare 
     

1 120 x 80 x H ca. 115      
2 120 x 100 x H ca. 115      
3 120 x 120 x H ca. 115      

D Trådbure med aftagelige sider 

Standardmål – ikke stabelbare 
     

1 80 x 80 x H ca. 200      

2 120 x 80 x H ca. 200      

3 120 x 100 x h ca. 200      

E Container med plads til både 
lysstofrør, runde rør, sparepærer 
og gasudladningslamper 

     

1 200 x 63 x 65      
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HISTORISK DOKUMENT

 
Bemærkninger til de i skemaet skitserede muligheder for valg af materiel: 
 
A Generelt 
Maxicontainer med størst mulig indvendig bredde (ca. 245 cm)  
Længde på containere mindst 6 meter og gerne 7, hvis der er mulighed for at køre med en, der er så lang 
(stiller krav til lastbilen og begrænser antallet af biler, der kan bruges). 
 
Frontport, så man kan komme ind med effekterne forfra (så de ikke vælter ned i bagenden, hvis containeren 
sendes af sted uden at være helt fyldt, hvilket ofte vil være tilfældet, da der er genbrugspladsernes kunder, 
der læsser selv, og man derfor ikke kan påregne en optimal fyldningsgrad). 
 
Evt. rampe bag frontport, så man kan køre såvel ind, som ud af containeren med sækkevogn, gaffeltruck og 
tilsvarende hjælpemateriel  
 
A 1 Maksimal højde på 220 - 230 cm, så man kan gå ind i containeren ved læsning og køre ind med 
gaffeltruck ved aflæsning – med oplukkeligt låg eller presenning. 
 
A 2 Anvendeligheden afhænger af krav til overdækning – rummer samme antal hårde hvidevarer som A 1. 
Vinkelrette hjørner mellem bund og sider, så bredden kan udnyttes fuldt ud i hele højden. 
 
B Generelt 
Minicontainere er uhensigtsmæssige at transportere, da de ikke kan stables og dermed ikke kan udnytte 
lastbilens kapacitet optimalt.  
Minicontainere har ofte skæve mål, som gør det vanskeligt at udnytte arealet på lastbilens lad optimalt.  
Minicontainere rummer små mængder i forhold til det volumen de optager under transport. 
Ved brug af minicontainere kan der derfor forventes kompensationskrav for øgede udgifter. 
 
C Generelt 
Pallemål svarende til optimal udnyttelse af en lastbil lad – dvs. bredde på 120 cm og længde på 80, 100 eller 
120 cm, hvor 100 cm passer bedst til de containere, hvor burene er placeret under modtagelsen af affaldet, 
men 120 cm giver bedst udnyttelse af det enkelte bur. 
 
Højde, så de kan stables i 2 lag på en lastbil, hvor den indvendige højde typisk er 240 cm. Dvs. en højde på 
burene på 115 cm. Det er vigtigt, at de ikke bliver så høje, at man ikke kan løfte tunge ting op på toppen af 
buret (bure i fuld lastbilhøjde (230 – 240 cm) kan ikke fyldes ordentligt uden hjælpeværktøj. 
 
Med stablehjørner, som er en forudsætning for at kunne stable. 
 
Med aftagelig og / eller nedfældelig forside, så man kan komme til at lægge tingene helt ind bag i pallen. 
 
Skal kunne adskilles uden værktøj, så tomme bure kan transporteres i større antal – og sådan at sider og 
pallebund kan udskiftes individuelt efter skader. Det giver lavere driftsomkostninger. 
 
Pallebund i træ, som kan repareres og er billigere end i galvaniseret stål. 
 
Sider i galvaniseret stål. 
 
Med sider og bund så tætte at stik og småting ikke kan falde ud under opsamling og transport. Dette krav 
både af hensyn til miljøet (tabte ee-effekter som mobiltelefoner, fjernbetjeninger, printplader og stik) som til 
arbejdsmiljø, idet selv små ting kan give meget ubehagelige fysiske påvirkninger, hvis de kommer i vejen for 
en løftevogn. 
 
Skal kunne flyttes med løftevogn og stables / transporteres med gaffeltruck eller gaffelstabler. 
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Noter til skema 
 
 
1)  Anvendelighed afhænger af aflæsningsmuligheder. 
 
3)   Åbne containere kan rumme relativt store mængder, men vil være problematiske i forhold til 
såvel læsning som aflæsning, hvis fraktionen indeholder skærme.  
Uhensigtsmæssige, hvis de er placeret uden overdækning og dermed udsættes for regn og sne. 
 
4)   Som 3)  - første punkt gælder også lukkede containere – specielt hvis de læsses via sidelåger og 
emnerne kastes ind i containeren. 
 
5)   Belysningsudstyr forstås som lamper og armaturer. Minicontainere vil få en relativt ringe 
fyldningsgrad. I øvrigt gælder alt det som er nævnt under B generelt. 
 
6)   Hvis trådbure skal stables på opsamlingspladsen skal bruges udstyr som kræver, at personalet 
har truckførerbevis. 
 
7)   Standerlamper og armaturer kan stå lodret i et bur – som så ikke kan stables, men pladsen 
udnyttes alligevel betydeligt bedre end ved brug af minicontainere. Derfor bør denne løsning også 
være mulig. 
 
8)   Åbne containere uden løs overdækning i form af oplukkelig netramme med pressenning eller 
blot presenning vil gavne arbejdsmiljøet ved læsning og aflæsning. 
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HISTORISK DOKUMENT

 
Bilag 6.1.a: Afhentningsfrister (Bemærk venligst at de viste skemaer kun er til orientering). 
 
 

Afhentningsfrister 
 Afhentning efter anmodning Fast afhentning  
Indsamlingssted1   
Indsamlingssted 2   
Indsamlingssted 3   

 
 
 
 
Bilag 6.3.a:  Omlasteplads eller affaldsbehandler udpeget af WEEE-system (Bemærk venligst at de 

viste skemaer kun er til orientering): 
 
 Omlasteplads eller affaldsbehandler, som skal benyttes af kommunen i tilfælde af 

manglende ekstraordinær afhentning. 
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