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Høringssvar vedr. regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald 

Lokaludvalget takker for modtagelsen af udkastet til regulativer for 
husholdnings- og erhvervsaffald. 
 
Vi har følgende kommentarer og input til regulativerne:  
 
 Lokaludvalget efterspørger at regulativerne gør rede for forholdet 

mellem kommunens udgifter til affaldshåndtering og borgernes 
afgifter hertil.   

 
 Vi opfordrer til at regulativerne indeholder målsætninger om god 

og vejrbestandig information på beholdere om tilladt indhold, så 
tvivl og fejl undgås mest muligt.  

 
 I regulativer for husholdningsaffald ønsker lokaludvalget en 

ændring i § 9.3 vedr. Beskrivelse af ordningen. I stedet for kun at 
kunne kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på 
den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, skal det være 
muligt at kompostere på den eller de matrikler, man har brugsret 
til. Dette vil fx være gældende for nyttehave- og kolonihaveejere. 

 
 Vi opfordrer til, at man i større omfang åbner for og søger lokale 

samarbejder om de rigtige løsninger, fx muligheden for at deles 
om beholdere på tværs af matrikler, eller hvis 
tømningsfrekvensen skal justeres pga. overfyldte beholdere. 

 
 Overfyldte glascontainere på offentlige steder kan ofte 

konstateres. Dette bør undgås, således at tømning og kapacitet 
står mål med oplandets behov. Dette kan evt. kræve en lokal 
dialog og løsning. Vi foreslår desuden et nummer på beholderen 
og en funktion til at gøre opmærksom på problemer (telefon, app 
el.lign.). 
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 Derfor bør regulativerne også redegøre for kommunens 
forpligtelser ifm. henvendelser vedr. ophobet affald og 
utilstrækkelig tømningsfrekvens.   

 
 Til slut mener lokaludvalget at det bør være muligt for små 

virksomheder, der ikke producerer affald, at blive fritaget for 
såvel affaldsgebyr som administration af ordningen.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Rimfalk Jensen, formand 
 
 


