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Resume af høringssvar om Forslag til Regulativ for husholdningsaffald
Byrådet vedtog den 2. marts 2022 at sende Forslag til Regulativ for
husholdningsaffald i høring i perioden 4. marts - 3. april 2022.
Furesø Kommune holdt orienteringsmøde om regulativforslaget den 22. marts
på rådhuset. Ca. 60 borgere deltog. Eksempel på affaldsbeholdere ved enfamilieboliger var sat frem og efterfølgende udstillet i atriet på rådhuset.
I høringsperioden har kommunen modtaget otte høringssvar:
 Birkedalshusenes Parcelforening
 Grundejerforeningen Rørmosen
 Parcelforeningen Dalsø Park og Grundejerforeningen Søgården
 Danske Handicaporganisationer – Furesø, DH-Furesø
 Torsten Dalsgaard Pedersen
 Kenneth Kjemstrup
 Erik Kjærgaard og Britta Sichlau
 Lone Staugaard

ger og spørgsmål om bl.a.
mulighederne for at dele beholdere med naboer og om lange adgangsveje. Der
er også opfordringer til at informere om sortering og genanvendelse og ønsker
om konkrete tømningsfrekvenser for specifikke affaldsfraktioner. Tømningsfrekvens lægges endeligt fast i forbindelse med byrådets vedtagelse af affaldsgebyrer i oktober 2022.
Høringssvarene er resumeret og forvaltningens bemærkninger tilknyttet i nedenstående skema.
Med afsæt i høringssvarene foreslår forvaltningen at:
 muligheden, som er anført i Bilag 1 i Regulativ for husholdningsaffald, for
at opkræve særgebyr, når beholderen er placeret mere end 20 meter fra
ejendommens skel mod vej, bliver udskudt til 2025.
 bestemmelser om bl.a. nedgravede beholdere og kuber samt placering af
affald bliver præciseret.
Alle ændringer er markeret i Regulativ for husholdningsaffald, som er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag 1.

Høringssvarene findes i fuld længde som bilag 2. I høringssvarene er der opbakning til affaldssortering, ligesom på orienteringsmødet. Der er bemærkninAfsender
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Birkedalshusenes

Bakker op om affaldssortering i 10 fraktioner.
Ser det som en ressource- og energibesparende løsning, at husstande i tæt-lav boligområder deler affaldsbeholdere, og mener at kom-

Undersøgelser viser, at sorteringen bliver bedre, og mere bliver genanvendt,
når beholdere til alle fraktioner står tæt på den enkelte bolig. Sorteringen
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Parcelforening

munen bør opfordre til, at husstandene i grundejerforeninger deler
affaldsbeholdere på affaldspladser, også for at begrænse trafik af
skraldebiler på de mindre veje.
Ønsker i egen parcelforening fortsat at have mad- og restaffald i
hver sin todelte beholder på egen grund og fælles indsamling af de
øvrige fraktioner på centrale affaldspladser.

bliver bedst, når beholdere til restaffald står samme sted som beholdere til
genanvendeligt affald.
Tæt-lav bebyggelse kan dog have fælles beholdere til papir-/plast- og madog drikkekartonaffald, glas-/metalaffald samt papaffald på fælles standplads
og beholdere til mad-/restaffald på egen grund. Fælles standplads forudsætter, at grundejerforeningen råder over et egnet fællesareal.

Opfordrer kommunen til at oplyse husstandene om korrekt affaldssortering og genanvendelse, bl.a. at mad- og drikkekartonaffald allerede nu gerne må lægges i samme beholderrum som plastaffald.
Borgerne motiveres af at blive præsenteret for udviklingen i genanvendelsen og af klar information om korrekt sortering.

Furesø Kommune er helt opmærksom på, at præcis information er afgørende og motiverende for øget genanvendelse og øget genbrug. Kommunen vil
informere om affald, ressourcer og klima.
Mad- og drikkekartonaffald må gerne allerede nu lægges i samme beholderrum som plastaffald, på betingelse af at beholderen ikke overfyldes.

Bakker op om godt arbejdsmiljø for skraldemændene. Men tænker
også på borgernes arbejdsevne og spørger, om borgere, herunder
ældre og pensionister, som ikke selv kan, (underforstået: sætte beholderne ud til skel, hvis de har adgangsveje over 20 meter) skal betale højere gebyr.

Kommunen er indstillet på, inden for de gældende regler, at medvirke til at
finde konkrete løsninger sammen med borgere, som ikke kan opfylde bestemmelserne i Regulativ for husholdningsaffald. I nogle tilfælde vil de, der
eventuelt hjælper med at få ting ind i boligen, tilsvarende kunne tage ting
med ud.
Forvaltningen foreslår, at muligheden, for at opkræve særgebyr, når beholderen er placeret mere end 20 meter fra ejendommens skel mod vej, bliver
udskudt til 2025. Dette er nu korrigeret og foreslået præciseret i Bilag 1
i Regulativ for husholdningsaffald.

Antager at naboer kan deles om affaldsbeholdere, dog ikke beholder
til mad- og restaffald.

Det er korrekt. Borgere og grundejere kan henvende sig skriftligt, hvis de
ønsker at dele beholder til papir-/plast- og mad- og drikkekartonaffald, glas/metalaffald eller papaffald. Samtidig skal de meddele kommunen kontaktoplysninger på den person, kommunen kan kontakte, når der er informationer om ordningen. Kontaktpersonen er ansvarlig for at viderebringe informationen til de involverede borgere og grundejere.

Foreslår, at tømning af mad- og restaffald hver 14. dag med ugeafhentning i sommermånederne fortsættes, eventuelt efter individuel
tilmelding.

Byrådet fastlægger tømningsfrekvenser for de respektive affaldsfraktioner i
forbindelse med fastlæggelse af affaldsgebyrer. Affaldsgebyrer for 2023 og
frem vedtages i oktober 2022 samtidig med kommunens budget.

Grundejerforeningen,
Rørmosen
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Foreslår, at tømning af plast- og mad- og drikkekartonaffald hentes
som minimum hver 14. dag. Dels fordi mad- og drikkekartonaffald
vil fylde i beholderen sammen med plastaffald, dels fordi en del
plastemballager har været brugt til kød og fisk, hvilket kan give
lugtgener.

Forvaltningen vil her lægge op til, at boliger med husstandsindsamling
fremover har samme tømningsfrekvens, da det både økonomisk og miljømæssigt er uhensigtsmæssigt, at der kører indsamlingsbiler, som kun skal
hente affald på nogle af adresserne på en vej.
Forvaltningen anbefaler tømning hver 14. dag hele året af både mad-/restaffald og af plast- og mad- og drikkekarton-/papiraffald ved enfamilieboliger
og i tæt-lav boligområder med individuelle beholdere.
Lugtgener fra madaffald og restaffald kan, også i varme uger, stort set undgås ved at binde knude på affaldsposerne, inden de lægges i beholderen.

Bakker op om øget affaldssortering.
Finder, at halvdelen af grundejerne i de to afsenderforeninger ikke
har plads til fem affaldsbeholdere på egen grund, og finder behov
for at udpege et areal i bebyggelsen til fælles affaldsopsamling.

Enfamilieboliger og tæt-lavboliger med beholdere på egen grund vil få fire
240 l beholdere. Ved helt små affaldsmængder kan det være en mulighed at
få 180 l beholdere, som fylder en smule mindre. (Den femte, ”miljøboks” til
farligt affald, skal kun sættes ud, når den er fyldt, på indsamlingsdage, der
bliver meldt ud.)
Nationalt er det udgangspunktet, at beholdere skal stå på den enkelte husstands egen matrikel for at opnå den bedste sortering i kvalitet og mængde.
Boligerne i Parcelforeningen Dalsø Park og Grundejerforeningen Søgården
er enfamilieboliger. Her skal beholderne stå på den enkelte husstands matrikel, kaldet ”husstandsindsamling”. Borgere og grundejere kan henvende sig
skriftligt til kommunen, hvis de ønsker at dele beholdere til papir-/plast- og
mad- og drikkevarekartonaffald, glas-/metalaffald samt papaffald med naboer på egne arealer. Der er ikke mulighed for at dele beholdere til mad-/restaffald med naboer.
Kun i etageboliger og tæt-lav boligområder er der mulighed for at etablere
fælles standplads, kaldet ”husstandsnær indsamling”.

Ønsker, at mindske kørsel med tunge lastbiler på adgangstorve i
Dalsø Park. Det ønskes derfor tydeliggjort, at også et område som
Dalsø Park har mulighed for at søge tilladelse til lange adgangsveje,
så renovationsbiler kun kører på offentlige stikveje, og derfra henter
affaldsbeholdere på de enkelte matrikler.
Spørger, hvornår gebyrbladet offentliggøres.

Efter politisk vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald vil forvaltningen bede Vestforbrænding om at indkalde de to grundejerforeninger til en
gennemgang og drøftelse af muligheder og konsekvenser i bebyggelserne.
Her vil såvel hensynet til den samlede økonomi, service og miljø indgå.
Forvaltningen foreslår, at muligheden, for at opkræve særgebyr, når beholderen er placeret mere end 20 meter fra ejendommens skel mod vej, bliver
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udskudt til 2025. Dette er nu korrigeret og foreslået præciseret i Bilag 1
i Regulativ for husholdningsaffald.
Gebyrbladet med affaldsgebyrer for det følgende år vedtages af byrådet i
oktober hvert år i forbindelse med kommunens budget.

Påpeger, at behovet for afhentning af papaffald og farligt affald varierer, og er glade for, at der fortsat er mulighed for at aflevere disse
typer affald på genbrugsstationerne.

Der er fortsat mulighed for at aflevere pap og farligt affald på genbrugsstationerne. Dog viser undersøgelser og erfaringer, at sorteringen bliver bedre,
og mere bliver genanvendt, når beholdere til alle fraktioner står så tæt som
muligt ved den enkelte bolig.

Påpeger at Forslag til Regulativ for husholdningsaffald er vanskeligt at læse, at der er gentagelser, og foreslår en mere tydelig afsnitsopdeling/ bedre layout.

Forvaltningen medgiver, at regulativet er vanskeligt at læse og forstå og indeholder gentagelser. Gentagelser er en konsekvens af at tilgodese ønsket
om at kunne læse bestemmelserne for den enkelte ordning samlet. En del af
teksten er obligatorisk i medfør af affaldsaktørbekendtgørelsen.
Regulativ for husholdningsaffald er de seneste år blevet revideret ca. hvert
tredje år som følge af ændret lovgivning. Derfor bruges kommunens ressourcer i dette tilfælde ikke til at forbedre layout.

Spørger om afsnittet ”Nedgravede beholdere”, under § x.4, gælder
både for etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse og for enfamilieboliger og sommerhuse?
Spørger, hvordan det skal forstås, at afsnit om ”Nedgravede beholdere” er nævnt i § 10.4, madaffald, og § 19.4, restaffald og hvorfor
der ikke er et tilsvarende afsnit om kuber?

Nedgravede beholdere og kuber er kun en mulighed ved etageboliger og
tæt-lav boligbebyggelse, ikke ved enfamilieboliger og sommerhuse. Dette
er nu korrigeret og foreslået præciseret i Regulativ for husholdningsaffald.
Nedgravede beholdere kan anvendes til madaffald og restaffald. Det kan kuber ikke. Derfor er kuber nævnt i §§ 11.4, 12.4, 13.4, 14.4, 15.5, 16.4, om
henholdsvis papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald, men ikke i §§ 10.4 og 19.4 om madaffald og restaffald.

Ønsker god tid til implementering af de nye affaldsordninger og
svar på spørgsmål med henblik på den fremtidige affaldsløsning i
de to grundejerforeninger.

Efter politisk vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald vil forvaltningen bede Vestforbrænding om at indkalde de to grundejerforeninger til en
gennemgang og drøftelse af muligheder og konsekvenser.
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Danske Handicaporganisationer –
Furesø,
DH-Furesø

Fremhæver bygningsreglementets bestemmelse i § 159 om, at alle
brugere skal kunne betjene affaldsanlæg ved egen hjælp samt at forståelsen af brugerbegrebet er centralt. Påpeger vigtigheden af, at alle beboere selvstændigt kan bruge de nye sorteringsordninger, og at
ordninger for et øget antal fraktioner øger de problemer, DH-Furesø
nævnte i tilsvarende høring i 2018.

Forvaltningen er opmærksom på §159 i bygningsreglementet, og er tilsynsmyndighed på byggelovgivningen. Hvor forvaltningen er opmærksom på et
ulovligt forhold, søges det lovliggjort.

Påpeger, at nogle grupper af handicappede borgere ikke vil være i
stand til at leve op til de nye krav, og at der bør være mulighed for
en særlig ordning i visse tilfælde. Oplyser, at kørestolsbrugere med
gode funktioner af armene kan kaste en lukket affaldspose op i de
nye 240 l beholdere, men ikke se, hvor den rammer.

Kommunen er indstillet på, inden for de gældende regler, at medvirke til at
finde konkrete løsninger sammen med borgere, som ikke kan opfylde bestemmelserne i Regulativ for husholdningsaffald.

Gentager DH-Furesøs høringssvar til det foregående husholdningsaffaldsregulativ fra 2018, herunder:
 Sympati for intentionerne bag regulativforslaget
 Beboere med funktionsnedsættelse kan rammes af problemer
med sortering og opbevaring af affald i boligen, transport til og
betjening af affaldsbeholderne.
 Der bør benyttes taktil afmærkning af beholdere, så blinde og
svagsynede kan bruge dem.
 Beboere, der er afhængige af rollator eller kørestol i boligen,
har brug for mere manøvre plads, hvilket gør det vanskeligere
at få plads til affaldssortering.
 Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler, at inventar, som skal
kunne nås af alle, har en højde mellem 90-120 cm. DH-Furesø
anbefaler den lave ende af intervallet.
 Handicappede, der kun får praktisk hjælp hver 14. dag, har ikke
mulighed for hjælp til affaldshåndtering.

240 liter beholdere, som benyttes ved enfamilieboliger har en højde på 107
cm, mens 660 liter beholdere, som typisk benyttes ved tæt-lav boliger, har
en højde på 115 cm. Indkastet ligger typisk lige under beholderens overkant.
Kommunens beholderkatalog:

Finder det betænkeligt, at flere tunge lastbiler skal hente de mange
affaldsfraktioner, da det øger CO2-udledningen og belaster og slider
på vejene, især små veje som Brede Enge.

Ressourceindsamling A/S, som indsamler affald i bl.a. Furesø Kommune,
har bestilt en mindre bil til affaldsindsamling på de mindste veje i kommunen. Den ventes leveret i 2022.

Torsten
Dalsgaard
Pedersen

https://www.furesoe.dk/borger/affald-og-genbrug/sortering-af-affald/beholderkatalog/

To danske kommuner har udviklet affaldspiktogrammer med punktskrift til
at sætte på affaldsbeholdere. Furesø Kommune hører gerne fra boligforeninger eller andre, som har behov eller interesse for piktogrammerne.
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Ny Bringe
Grundejerforening

Vurderer, at der er risiko for, at farligt affald vil kunne bruges til
hærværk eller bringe børns helbred i fare. Og ønsker, at det fortsat
er muligt at aflevere farligt affald på genbrugsstationen.

Det er fremover fortsat muligt at aflevere farligt affald på genbrugsstationerne, jf. § 17.10 og § 21 i Regulativ for husholdningsaffald.
Derudover indføres den obligatoriske afhentning af farligt affald ved husstandene fra lukkede, børneskikrede miljøbokse, der stilles frem på afhentningsdagene, og fra miljøskabe ved etageboliger. Miljøboksene anvendes
allerede i de fleste danske kommuner.

Erik
Kjærgaard
og Britta Sichlau

Sorterer gerne affald, men ønsker ikke fire affaldsbeholdere. Har lige investeret i ny indretning med plads til tre beholdere.

Borgere og grundejere kan henvende sig skriftligt, hvis de ønsker at dele beholder til papir-/plast- og mad- og drikkekartonaffald, glas-/metalaffald eller
papaffald med deres nabo. Samtidig skal de meddele kommunen kontaktoplysninger på den person, kommunen kan kontakte, når der er informationer
om ordningen. Kontaktpersonen er ansvarlig for at viderebringe informationen til de involverede borgere og grundejere.
Endvidere er det muligt at vælge beholdere med et volumen på 180 l, som
fylder en smule mindre end standardbeholderne på 240 l.
Det er også en mulighed, at grundejer kører den beholder, der ikke er plads
til, frem til skel på tømningsdagene.

Lone
Staugaard

Spørger, om der er mulighed for, at 11 boliger i tæt-lav boligområde Forvaltningen har svaret, at boliger i tæt-lav bebyggelse kan have fælles bedeler affaldsbeholdere til ni fraktioner på fællesareal, og at hver bo- holdere til papir-/plast- og mad- og drikkekartonaffald, glas-/metalaffald
lig har madaffald på egen matrikel.
samt papaffald, og have beholdere til mad-/restaffald på egen grund. Fælles
standplads forudsætter, at grundejerforeningen råder over et egnet areal.
Alternativt kan grundejere henvende sig skriftligt til kommunen, hvis de ønsker at dele en eller flere af beholderne til papir-/plast- og mad- og drikkekartonaffald, glas-/metalaffald samt papaffald med deres nabo.
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