Bilag 3

Høringssvar til Regulativ for husholdningsaffald (personopdelt)
Teknisk Forvaltning - Høringssvar med frist torsdag den 12.03.2020

´

Nr. Dato

1

14.02.2020

Navn

Høringssvar/bemærkning

Grundejerforenin- 1 Afhentning fra kl. 5.00 er for tidligt for
gen ”Ny Rudekær” privat beboelse, navnlig på grund af den
v/ Per Georgsen
meget støjende måde
containere håndteres på.
Rudebækvej 37
2610 Rødovre

Forvaltningens svar

Forvaltningens indstilling

1 Teknisk Forvaltning har allerede i forbindelse
med hjemtagning af affaldsindsamling indført, at
indsamlingen af alle affaldstyper først starter kl.
07.00.

1 Kvittering for modtagelse af høringssvar.
Høringssvaret giver ikke
anledning til ændringer i
regulativet.

I regulativet er det fastsat, at indsamlingen må
starte kl. 05.00 for udvalgte affaldstyper. Det skyldes, at der er behov for en smidighed i det tidsrum, hvor der må indsamles affald. Det kan i nogle
tilfælde være nødvendigt at starte tidligt i forbindelse med vejarbejder, eller hvis der opstår problemer på de store og meget trafikerede veje. Det
er ligeledes nødvendigt at have mulighed for at
indhente tømninger, som er udsat pga. bilnedbrud
eller sygdom. Hvis regulativet ikke giver mulighed
for at starte tidligere, skal der i disse situationer
dispenseres fra regulativet, hvilket er administrativt tungt og unødvendigt. Derfor fastholdes det i
regulativet, at indsamlingen må starte kl. 05.00 for
udvalgte affaldstyper.
Det er vanskeligt at fjerne støjen fra selve tømningen af containere, da det larmer, både når beholderne køres på ujævne underlag og når den løftes
op på skraldebilen og bankes for at blive tømt.
Støjen fra selve motoren på bilerne forsvinder
dog, når de nye elskraldebiler bliver taget i brug.

Side 2

Nr. Dato

2

14.02.2020

Navn

Høringssvar/bemærkning

Forvaltningens svar

Forvaltningens indstilling

Lissi Olsen

1 Afhentning af affald burde være ens for
alle typer affald og først starte kl. 07.00
især på grund af den meget
støjende måde containere håndteres på.
Der er uger hvor der hentes affald på flere
dage.

1 Teknisk Forvaltning har allerede i forbindelse
med hjemtagning af affaldsindsamling indført, at
indsamlingen af alle affaldstyper først starter kl.
07.00.

1 Kvittering for modtagelse af høringssvar.
Høringssvaret giver ikke
anledning til ændringer i
regulativet.

Hviddingvej 7
2610 Rødovre

I regulativet er det fastsat, at indsamlingen må
starte kl. 05.00 for udvalgte affaldstyper. Det skyldes, at der er behov for en smidighed i det tidsrum, hvor der må indsamles affald. Det kan i nogle
tilfælde være nødvendigt at starte tidligt i forbindelse med vejarbejder, eller hvis der opstår problemer på de store og meget trafikerede veje. Det
er ligeledes nødvendigt at have mulighed for at
indhente tømninger, som er udsat pga. bilnedbrud
eller sygdom. Hvis regulativet ikke giver mulighed
for at starte tidligere, skal der i disse situationer
dispenseres fra regulativet, hvilket er administrativt tungt og unødvendigt. Derfor fastholdes det i
regulativet, at indsamlingen må starte kl. 05.00 for
udvalgte affaldstyper.
Det er vanskeligt at fjerne støjen fra selve tømningen af containere, da det larmer både når beholderne køres på ujævne underlag, og når den løftes
op på skraldebilen og bankes for at blive tømt.
Støjen fra selve motoren på bilerne forsvinder
dog, når de nye elskraldebiler bliver taget i brug.

Side 3

Nr. Dato

3

19.02.2020

Navn

Høringssvar/bemærkning

Forvaltningens svar

Forvaltningens indstilling

Jens Purup

1 I forslaget til husholdningsaffald fremgår
det af § 9.9, at affaldsafhentningen kan
starte kl. 5.00. Jeg foreslår at
tidspunktet ændres til kl. 6.00 for alle ordninger.
Begrundelse: Affaldsafhentningen er meget støjende og beboerne i de ejendomme, som får afhentet affald fra
kl. 5 - bl.a. den jeg bor i - oplever væsentlige støjgener fra skraldebilen, komprimering mv.
Jeg har kendskab til flere kommuner, hvor
afhentningen først kan ske fra kl. 6 og 7.
Derfor mener jeg ikke, at
der er nogen tekniske eller trafikale begrundelse for at starte så tidligt. Hertil
kommer, at det vil øge servicen
overfor borgerne at nedsætte støjgenerne
i de tidlige morgentimer

Teknisk Forvaltning har allerede i forbindelse med
hjemtagning af affaldsindsamling indført, at indsamlingen af alle affaldstyper først starter kl.
07.00.

1 Kvittering for modtagelse af høringssvar.
Høringssvaret giver ikke
anledning til ændringer i
Regulativet.

Rødovrevej 315A,
3. lejl. 4
2610 Rødovre

I regulativet er det fastsat, at indsamlingen må
starte kl. 05.00 for udvalgte affaldstyper. Det skyldes, at der er behov for en smidighed i det tidsrum, hvor der må indsamles affald. Det kan i nogle
tilfælde være nødvendigt at starte tidligt i forbindelse med vejarbejder, eller hvis der opstår problemer på de store og meget trafikerede veje. Det
er ligeledes nødvendigt at have mulighed for at
indhente tømninger, som er udsat pga. bilnedbrud
eller sygdom. Hvis regulativet ikke giver mulighed
for at starte tidligere, skal der i disse situationer
dispenseres fra regulativet, hvilket er administrativt tungt og unødvendigt. Derfor fastholdes det i
regulativet, at indsamlingen må starte kl. 05.00 for
udvalgte affaldstyper.
Det er vanskeligt at fjerne støjen fra selve tømningen af containere, da det larmer både når beholderne køres på ujævne underlag, og når den løftes
op på skraldebilen og bankes for at blive tømt.
Støjen fra selve motoren på bilerne forsvinder
dog, når de nye elskraldebiler bliver taget i brug.

Side 4

Nr. Dato

4

26.02.2020

Navn

Høringssvar/bemærkning

Forvaltningens svar

Forvaltningens indstilling

Jørgen Richter

1 Der bør ikke afhentes affald allerede fra
kl 05:00.
I må respektere de arbejdende, ikkearbejdende ældre og børnefamiliernes
tarv om en fast rytme i hverdagen,
hvor den fremstillede plan for affaldsafhentning vil virke stærkt indgribende.

1 Teknisk Forvaltning har allerede i forbindelse
med hjemtagning af affaldsindsamling indført, at
indsamlingen af alle affaldstyper først starter kl.
07.00.

1 Kvittering for modtagelse af høringssvar.
Høringssvaret giver ikke
anledning til ændringer i
regulativet.

Rudebækvej 5
2610 Rødovre

I regulativet er det fastsat, at indsamlingen må
starte kl. 05.00 for udvalgte affaldstyper. Det skyldes, at der er behov for en smidighed i det tidsrum, hvor der må indsamles affald. Det kan i nogle
tilfælde være nødvendigt at starte tidligt i forbindelse med vejarbejder, eller hvis der opstår problemer på de store og meget trafikerede veje. Det
er ligeledes nødvendigt at have mulighed for at
indhente tømninger, som er udsat pga. bilnedbrud
eller sygdom. Hvis Regulativet ikke giver mulighed
for at starte tidligere, skal der i disse situationer
dispenseres fra regulativet, hvilket er administrativt tungt og unødvendigt. Derfor fastholdes det i
regulativet, at indsamlingen må starte kl. 05.00 for
udvalgte affaldstyper.

Side 5

Nr. Dato

5

10.03.2020

Navn

Høringssvar/bemærkning

Forvaltningens svar

Forvaltningens indstilling

Merete Morsing

1 Vedr. anbringelse af beholderen §§ X.6
afsnit 4 foreslår jeg, at formuleringen ændres til:
Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan
overholdes, og beholderen forud for tømning er sat ved ejendommens
skel/fortovskant, skal borgeren eller
grundejeren efter afhentning selv køre
beholderen tilbage til
standpladsen.

1 Der kvitteres for høringssvaret. Forslaget er helt
i overensstemmelse med den praksis, som skal
følges. Teknisk Forvaltning vil derfor præcisere i
regulativet, at det kun er når beholderen er stillet
frem inden tømning, at grundejeren selv skal køre
den på plads efter tømning.

1 Kvittering for modtagelse af høringssvar.

Grambyvej 52
2610 Rødovre

Forslaget er begrundet i, at sikre at renovatøren bringer beholderen tilbage til
standpladsen, hvis beholderen
ikke har været sat ved skel/vej forud for
tømningen (selvom bestemmelserne i
bilag 1 ikke var overholdt).
Dette skal sikre, at beholdere, der ikke
ønskes tømt fx ifm. med ferie, ikke står i
dage/uger på fortovet og
signalerer, at ejendommen måske er ubeboet.
Det sker nemlig at renovatøren af venlighed tømmer beholdere, der ikke er sat ved
skel/vej, men så undlader
at bringe beholderen tilbage til standpladsen såfremt betingelserne i bilag 1 ikke er
opfyldt.
Alternativt kunne man kræve af renovatøren at denne efter tømning af beholderen
anbringer den på samme
placering, som beholderen befandt sig
forud for tømningen.

Teknisk Forvaltning har tidligere anvendt en praksis, i forbindelse med sne og is, hvor skraldemanden tømmer beholdere fra standplads, selvom
adgangsvejen ikke er ryddet, men efterlader beholderen ved skel/fortov. Denne praksis kan fortsat blive anvendt.

Side 6

Høringssvaret har givet
anledning til en præcisering i regulativet, hvor
det tilføjes, at det kun er
når beholderen er stillet
frem inden tømning, at
grundejeren selv skal
køre den på plads efter
tømning.
Høringssvaret har desuden givet anledning til en
tilføjelse i Bilag 1, hvor
der vil blive tilføjet et
afsnit om Særlige forhold
ved is og sne:
I forbindelse med sne og
is kan skraldemanden
vælge at tømme beholdere fra standplads, selvom adgangsvejen ikke er
ryddet. Beholderen vil i
så fald ikke blive stillet på
plads, men blive sat ved
skel/fortov efter tømning.

