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Høringssvar vedrørende “Forslag til regulativ for husholdningsaffald for 
Furesø Kommune” 

På generalforsamlingen 31/3-2016 for Grundejerforeningen Nørreskov Park, som 
tæller 379 parceller, blev forslaget til regulativ for husholdningsaffald diskuteret. Med 
så relativt stor forening er der naturligvis forskellige holdninger til den nye 
(kommende) ordning, men der blev rejst en del spørgsmål, som afspejler utilfredshed 
eller i det mindste usikkerhed/bekymring med hensyn til ordningen.  
På grundejerforeningens vegne har bestyrelsen sammenfattet spørgsmål og 
kommentarer, jf. punkterne 1-7 nedenfor, som vi vil bede byrådet taget med i 
overvejelserne, når den endelige ordning skal udformes. 

1. Med hensyn til adgang til affaldsbeholderen/ne fremgår det af bilag 1, at  
“Adgangsvejen skal være indrettet på en måde og have en højde og bredde, der 
gør, at renovatøren frit og uhindret kan få adgang til beholderen og standpladsen.”  

Yderligere fremgår det, at  
“Der må kun være én låge eller dør på adgangsvejen, og denne skal kunne 
betjenes i oprejst stilling og kunne stå åben ved egen hjælp.” 

Da bredden på adgangsvejen ikke er specificeret i det første afsnit, men det 
efterfølgende fremgår, at der må være én låge, forstår vi det sådan, at en 
standardlåge med en bredde på ca. 85 cm er acceptabel.  

2. Af §9.4 “Beholdere” fremgår det, at  
“I særlige tilfælde, f.eks. på grund af vanskelige adgangsforhold, kan der 
benyttes sække i stativer”.  

Det er ikke klart, hvad der kvalificerer som “særlige tilfælde” eller “vanskelige 
adgangsforhold”, men for en del rækkehusbeboelser i grundejerforeningen vil 
adgangen til beholderne være særdeles vanskelig fra et tømningssynspunkt, hvis 
carporten som tiltænkt anvendes til parkering af bil. Dette udgør et særskilt stort 
problem for rækkehusbebyggelsen på Mosegård Park og det ønskes derfor klargjort, 
hvornår der kan benyttes sække i stedet for beholdere. 

3. Afhentningsfrekvensen fastsættes ifølge forslaget af Kommunalbestyrelsen. 
Frekvensen vil naturligt nok variere for de forskellige typer affald, hvorfor det vil være 
hensigtsmæssigt med en tydelig angivelse af, hvornår afhentning sker. Den 
nuværende ordning for beboere tilmeldt tyvstarterordningen, hvor der dels leveres en 
oversigt på en kalender, dels er mulighed for at modtage SMS dagen før 
afhentning, ser vi meget gerne bibeholdt. 

4. Det fremgår af forslaget, at afhentning af affald må påbegyndes klokken 6.00 om 
morgenen, se fx. § 12.9 “Afhentning af glasemballageaffald”. Der er udtrykt 
bekymring for, at afhentningen vil larme markant mere end den eksisterende 
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afhentningsordning fordi beholderne skal løftes op mekanisk og ‘bankes’ tomme. Den 
øgede larm kan man især forestille sig bliver aktuel ved afhentning af glas (og dermed 
metal), som notorisk altid har medført et højt støjniveau. Der blev på grundlag af 
ovenstående fremsat ønske om, at afhentning af affald først må påbegyndes 
klokken 7.00. 

5. Af bilag 1 fremgår det, at det er muligt at beholder/stativ er placeret mere en 
20 m fra skel: 

“Efter anmodning og mod et ekstra gebyr kan Kommunalbestyrelsen tillade, at 
beholdere og stativer placeres længere væk end 20 m fra ejendommens skel mod 
vej.” 

Den anførte mulighed giver både anledning til et spørgsmål og et forslag:
1. Hvilken størrelse gebyr er der tale om? Det er ikke muligt at afgive høringssvar 

vedrørende et gebyr, man ikke kender størrelsen på.
2. For ældre/gangbesværede borgere må det være rimeligt, at man kan 

undtages for at betale gebyr. Vi foreslår derfor, at beboere, der har fået eller kan 
få dispensation med hensyn til levering af post ved døren i stedet for ved skel 
mod vej, ikke skal betale gebyr for at have beholder/stativ placeret længere 
væk end 20 m fra ejendommens skel mod vej.

6. Det foreslåes, at der placeres centrale containere til aflevering af metal ved siden af 
de eksisterende centralt placerede containere til aflevering af glas. Det vil betyde, at man 
har mulighed for at afmelde glas/metal-beholder og stadig levere den ønskede 
miljøvenlige affaldssortering.

7. Det bør tydeliggøres, at der er valgfrihed med hensyn til antal beholdere 
således, at det kun er beholderen til rest- og madaffald der er obligatorisk (i det 
omfang den ikke erstattes af sæk på stativ, jf. ovenfor). 

Med venlig hilsen 

Bo Kalum 

(formand for Grundejerforeningen Nørreskov Park) 
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