Ændringsdiagram
Emne
Ændring

Navn
Del
Affaldsregulativ for affaldsproducenter
i Kommuneqarfik Sermersooq

Ny ordning

Ammunition, våben og eksplosiver

B

Ny ordning

Batterier

B

Nye ordninger
Ændring af ordning
Ny ordning
Ændring af ordning

Både: Vandfartøjer
Dæk
Døde kæledyr
Fangstrester

B
B
B
B

Ny ordning

Fødevarer

B

Ændring af ordning

Glasaffald

B

Ændring af ordning

Jern- og metalskrot

B

Ændring af ordning

Miljøfarlig affald

B

Slettet ordning

Blandet pap og papir

pkt.

Årsag til oprettelse
Regulativet er lavet som et samlet regulativ for alle affaldsproducenter
- både erhverv og for private.
1 Vi får gentagende gange henvendelser omkring denne type affald og
det er forskelligt hvordan det håndteres.
5 Beskrivelse af mulighederne for at private kan aflevere batterier i
butikker og kommunale institutioner i alle kommunens bosteder
8
11
12
13

Beskrivelse af procedure for bortskaffelse af vandfartøjer
Dæk kan aflevere med fælge
Mulighed for private at bortskaffe døde kæledyr
Ved indlevering af fangstrester skal disse være neddelt i passende
stykker af max. 3 kg.
18 For at sikre korrekt bortskaffelse og lette håndteringen ved
anmeldelse og modtagelse er denne ordning oprettet til aflevering af
større mængder fødevare. Eks. Sukker, rejer mm.
20 Det er indskrevet at det er muligt for borgere at aflevere mindre
mængder glasemballage i forbindelse med dagrenovationen. Større
emner eller store mængder af glas skal fortsat afleveres direkte ved
modtagestationen.
20 Det er indskrevet at det er muligt for borgere at aflevere mindre
mængder metalemballage i forbindelse med dagrenovationen. Større
emner eller store mængder af jern- og metal skal fortsat afleveres
direkte ved modtagestationen.
24 Ordningen for farligt affald er ændret til Miljøfarligt affald. Jord klasse
4 er udgået.
Ordningen er slettet da det vurderes at løst pap og papir alligevel
kommes i forbrændingen. Vi ønsker i højere grad af modtaget balleret
pap som kan sendes til genanvendelse.

Ny ordning

Storskrald

B

Ny ordning
Ny ordning
Ændring

Tov og reb
Trawl, net og liner
Betalingspligt Fritidshuse

B
B
A

5.7

Ændring

Renholdelse

A

5.12

Ændring

Renholdelse

A

5.12

27 Beskrivelse af regler og procedure omkring anvisning af eller
indsamling af storskrald.
29 Beskrivelse af afleveringsmuligheder for tov og reb.
30 Beskrivelse af afleveringsmuligheder for trawl, net og liner.
Der er ændringer i forhold til betalingspligten for ejere af fritidshuse i
bygder. Fremover opkræves der for 2 hele kvartaler pr. og der kan
hentes renovation hele året.
Renholdelse af offentlige og private arealer kædes sammen med
indsamling af storskrald forår og efterår. Afhentning af indsamlet
affald kan bestilles på samme måde som ved bestilling af storskrald
Det er alle erhvervsdrivende som er forpligtet til at hold rent ved deres
tildelte arealer.

Bør følges op på
Definitioner ifht. Den kommende bekendtgørelse
Regulativ for natrenovation
Skema til burg for anmeldelse af bygningsaffald
Skema til brug for anmeldeslse af Miljøforurening/forurenet jord
Skema til miljøklargøring skal ligge på hjemmesiden
Vægt på sække. Er 25 kg ok?

Del

pkt.

A
A
B

5.9
5.9
8.3

Fortroligt affald: Tjek med Tasiilaq om der skal være nogen begrænsninger
på mængden og om store mnængder skal afregnes efter medgået tid.
B
Vejledning i prøvetagning + anmeldelsesskema til forurenet jord
B

15.3
16.3

