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Konklusion på høring af Halsnæs Kommunes affaldsplan i februar og marts 2019.
De indkommende høringssvar giver ikke anledning til at ændre teksten i affaldsplanen. Af de 13
høringssvar er de 12 kommentarer til indsamling af husholdningssvar, som er gode at tage med
når byrådet skal tage stilling til et nyt affaldsindsamlingssystem. En person foreslår, at der skæres
ned på affaldshåndteringen, men kommer ikke med nogen konkrete forslag.
Aktiviteter i høringsperioden.
I høringsperioden havde medarbejdere i Natur og Miljø arrangeret 8 udstillinger ved forskellige
forretninger fordelt i hele kommunen. Der blev opstillet et telt med information om affaldsplanen
mulige nye indsamlingssystemer. Der blev afholdt en konkurrence om affaldshåndtering og der
blev serveret the og kaffe. Teltet blev opstillet fredag eftermiddag og lørdag formiddag.
Udstillingen var bemandet med medarbejdere fra Natur og Miljø, Halsnæs Forsyning og enkelte
medlemmer af byrådet.
Den 28. marts blev der afholdt en workshop på rådhuset om affaldsplanen.
Alle aktiviteterne var annonceret i en artikel i Halsnæs Avis og på kommunens hjemmeside. Nogle
af de ca. 350 besøgende i teltet havde forberedt spørgsmål til personalet. Så der var mange gode
snakke med borgerne om affaldshåndtering.
96 personer deltog i affaldskonkurrencen og den lykkelige vinder fik overrakt en vase med
tulipaner den 16. april af bogmesteren.
I hørringsperioden modtog kommunen 13 skriftlige høringssvar, hvoraf 12 vedrørte indsamling og
genanvendelse af husholdningsaffald. Og et indlæg handlede om at kommunen og forsyningen
ikke måtte bruge flere penge på affaldsindsamling og at der skulle ske en reduktion af
aktiviteterne.
6 af svarende tog stilling til et nyt indsamlingssystem med optisk sortering. 3 mente at kommunen
skal indføre optisk sortering og 3 mente at det ikke var godt.
2 mente at der skal ske affaldssortering i sommerhusområderne. Der var også to der nævner at
der skal informeres mere om affaldssortering.

Følgende emner blev nævnt i et enkelt høringssvar: Rengøring af beholdere, papcontainere,
kraftigere bioposer, problemer med sortering i køkkener, ugetømning i sommermånederne,
plastindsamling.
Ingen af de 12 høringssvar, som vedrører indsamling af husholdningsaffald strider mod de
aktiviteter affaldsplanen indeholder. Det ene høringssvar, som mener der skal skæres ned på
aktiviteterne går i mod affaldsplanens aktiviteter. Men der er ikke i overensstemmelse med de
krav der stilles til kommunen om mere sortering.
Alle de skriftlige høringssvar.
Hej,
Nu er jeg et par gange stødt på jeres ‘boder’ i byen.
Det lyder jo som en fantastisk god ide, men hvor skal man have alle de små skraldespande
indendøre?
Og for ikke at nævne, pladsen i spandene udenfor?
Jeg er enlig mor med 4 hjemmeboende børn og må erkende at, der allerede nu ikke er plads nok i
min dagrenovation til 14 dage! Vi må ud og hoppe i den for at
mase plads til den sidste uge :(
I min bio, er der i vinterhalvåret dog plads nok til at den sagtens kunne blive tømt hver 3. uge (
pladsen er der også om sommeren men der kommer for mange
mider i)
Papir, ja ved ikke hvad jeg skal mene om den. Jeg er en af de borgere der har afmeldt
reklamer/aviser så den står næsten tomt hver 10. uge til tømning og er
helt sikker på jeg ikke er den eneste hvor der køres ud for at tømme ingen ting!
DAGRENOVATION:
Jeg kunne tænke mig at, man fik en større skraldespand til dagrenovationen, eller at man
vurderede at enlige pensionister som ikke bruger deres spand så
meget, fik tømning hver 3. uge eller hvad der passer altså at, man kunne gøre systemet mere
individuelt og som passer til den enkelte borger?
BIOAFFALD:
Kunne ligeledes gøres individuel så det også passer med sæson og temperatur ;)
PAPIRAFFALD:
I denne tid vi lever i med indkøb på nettet, hvor alt kommer i pap, burde den måske være til pap
også? Tror faktisk at flere har gavn af dette?
Derudover da jeg flyttede ind var mine spande så klamme indeni! Jeg ville kaste op hvis jeg selv
skulle rengøre disse.
Jeg har forgæves (i 4 år) prøvet at kontakte flere selskaber som tilbyder rengøring af spande!!
Dette er ikke lykkedes endnu at finde nogen :(
Det er trist at man ikke bliver taget seriøst som privat borger, som ønsker rengøring af div spande
:(
En ydelse i måske ville kunne tilbyde mod betaling, selvfølgelig. Eller indlægges i renovations
regningen, så kunne i nok også få et bedre tilbud udefra?!
Der kunne eksempelvis være en rengøring bio spanden 2 x årligt samt 2 x årligt med
dagrenovation og måske tilkøb af flere rengøringen?

Med venlig hilsen
Linda Guldborg
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Det gælder om, at kunne komme af med så meget affald som muligt. At få skraldemændene til at
tage så meget med på deres runde rundt.
Vi tænker; 1 delt beholder til rest/mad
1 delt beholder glas/metal
1 delt beholder til papir/pap
Elektronik/batterier på låget
Tanken med at rest fylder en del mere er tænkt, og måske skal der være en beholder kun til rest
og en dele til plastik/mad. Plastikposer, emballage og dunke osv.
Noget i den dur ihvertfald.
Med venlig hilsen
Marinella Lind
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vi har villa på Strandvejen i Frederiksværk og sommerhus på Flamingovej i Asserbo.
Begge steder vil forslaget med de farvede poser fungere rigtig godt for os.
Venlig hilsen
Birte Warming
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hejsa
_I forbindelse med Jeres nye affaldsplan, ville det være ønskværdigt med pap container, ved, og så
nøjes med papircontainer på offentlige
genbrugssteder. Med alt den internethandel, som finder sted får man meget mere pap nu end
tidligere. Til gengæld er handel af aviser osv
dalet, så der ville det være nok med papir container sammen med glas depoter.
_Jeg ville være ked af at have ex. 7 sorteringsposer inde, daet er pladskrævende i et køkkenskab.
Men tænker også at 2-delt
affaldscontainer ved huset, vil være mere tidskrævende for skraldemand at håndtere. Må nu tage
længere tid at montere til skraldebilen....
_Bedre/Kraftigere Bio-poser så man ikke skal bruge 2 hvergang for at sikre at den ene ikke går i
stykker.
_Og så lige et spørgsmål; Bor i ejendom og passer selv hæk, og fejer gård.. Hvori skal jeg smide det
affald. Har ikke bil så det med at køre
på "nørderen" (jysk) for genbrugspladsen :-D.

Flere askebægre op ved offentlige pladser også stationen !!!!!
mvh
Birte Meta Pedersen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jeg har nu læst affaldsplanen og har lyst til et par bemærkninger.
Jeg bor i villa med god udenomsplads og har en del års erfaring med opsamling og aflevering af
affald. Har bil og trailer.
Pap: Selv en beskeden pensionisthusstand som vores har store (og stigende) mængder pap.
Nethandel udløser ofte (overraskende) store papkasser, ydermere fyldt med flamingo eller
luftpudefyld - sjældent papir.
Vin i dunke og mange almindelige fødevarer giver også pap.
Selv møbler fra Ikea kommer i dag i pap.
Det vil aldrig kunne håndteres indendørs med farvede poser.
Personligt bruger vi en stor grøn haveaffaldsbeholder af tyk plastdug, placeret i en ekstra
husstandsaffaldsvogn.
Den bliver fyldt på et par måneder.
Man bliver nok nødt til at give adgang til at man kan fylde pap i klare plastsække og så sætte det
ved siden af dagrenovationen
(ligesom "pose på låg").
Hvis det ikke regner eller er sner eller dagrenovationen står beskyttet, kan man evt. bundte
pappet med snor.
Plast: Selv en indædt genbruger som mig kommer tit i tvivl.
Hvornår er plasten for blød til aflevering (f.eks. luftfyld fra papkasser)?
Må der være spor af madrester i fødevareemballagen?
Hvornår er et dagligdags middel fra rengøring pludselig så koncentreret, at emballagen er farligt
affald.
Plast kan trykkes sammen og kan formentlig håndteres indendørs.
Det vil imidlertid kræve en ret kraftig affaldspose, så kanter ikke skærer hul.
Helt generelt for plast, glas og metal:
Skal vi så vidt muligt selv fraktionere? F.eks. tage skruelåg af glas og lægge i metal?
Plasthåndtag fra vindunke?
Hvornår er det af betydning og hvornår ligegyldigt?
Skal vi skylle? Må det lugte?
Jeg ser ind imellem gode råd om affaldshåndtering, men jeg savner, at man koger det ned til noget
generelt, så man ikke skal
huske noget for hver enkelt affaldstype.
Noget "De 10 Bud-lignende".
Med venlig hilsen
Steffen Lunn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Som helårsbeboer i et sommerhusområde ser jeg meget gerne affaldsplanen udvidet til, i en eller
anden form, også at betjene de
mest beboede sommerhusområder.

Jeg har kompostbeholder til grønt, - resten ryger i øjeblikket i den samme beholder, som tømmes
hver 14. dag.
Tre fjerdedele af affaldet består af dåser og især plastik.
Aviser og flasker tager jeg med til de centralt opstillede containere.
Jeg foreslår at der opstilles containere til metal og plastik på centrale steder hvis ikke det er muligt
at udbrede den nye affaldsplan til
de helårsbeboede sommerhuse. Jeg mener at kommunen har en oversigt over disse.
-Med venlig hilsen
Allan Ulrich
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hej
Har set jeres udstilling af forskellige løsninger på affaldssortering ved Rema !000 den 22. marts.
Meget
interessant da der var nogle løsninger som ikke engang køkkenfirmaerne kan fremvise. Blandt
andet en
løsning med fem eller seks forskelligt farvede affaldsposer lagt i en gennemsigtig affaldsbeholder.
Det kunne
være løsningen for en del sommerhusejere om man er fastboende eller "blot" weekend og
feriegæst i
kommunen.
Venlig hilsen
Mogens Buch
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hej.
vi syntes at der bør være en pap og papir spand. glas/dåser spand. vores køkkenaffalds spand er
alt for stor til to pers, den kunne
være to delt, så man komme plastik i den ene. fin ordning med at man kan lægge brugte batterier
på spanden ved tømning:-)
vh
Helle og Timm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Har netop forsøgt at tygge mig igennem jeres store indformationsmateriale , og tak for det, men
det er jo ikke ligefrem enkel læsning. Har også snakket med en
medarbejder fra kommunen på jeres informationsmøde på torvet i Liseleje i februar.
Jeg vil ikke forholde mig til det informationerne i den nye affaldsplan, men knytte et par
kommentarer og ønsker istedet.
Som sommerhusejer i Liseleje i 65 år, har jeg jo fulgt de forskellige affaldsordninger, lige fra den
store metalspand, der blev båret ud af medarbejderne, over
papirspose-systemet (disse blev tømt ugentligt !) til den nuværende plastcontainer, der afhentes
hver 14. dag.
Sidste sommer, og flere af de tidligere temperaturmæssige gode somre, har for os, i
sommerlandet, været præget af hæslige lugtgener og en modbydelig

myldren af maddikker i containerne. MIN container spuler jeg HVER gang efter tømning, og skyller
med kogende vand, men det er godt nok en Ulækker affære,
og det hjælper ikke jo meget, når andre IKKE renser og spuler. Som sygeplejerske med et godt
kendskab til hygiejne, synes jeg det er rædsomt at leve med. I
mine år som fastansat hjemmesygeplejerske her i kommunen, “oplevede” jeg endvidere de
grønne madspande i borgernes hjem, hvor deres madaffald havnede.
Det mylder af bananfluer, og lugtgener i køkkenerne, gruer jeg for at skulle kæmpe med i MIT
sommerhjem, hvis der fortsat kun skal afhentes affald hver 14.
dag.
Min opfordring er således, at når vi sommerhusboere skal med i sorteringsordning, og det synes
jeg er meget positivt, så bør vi have tømt rest/madaffald HVER
uge i sommermånederne, juni, juli og august. Andet er noget svineri og ude af trit med nutidens
standard for rare omgivelser i naturen.
I min hjemkommune, Gentofte, sorterer vi i rest-, metal- og navnligt PLASTaffald, og det er en
øjenåbner for, hvor meget plast en husholdning
akkumulerer....Det håber jeg, vi fremover også i sommerhusområderne skal være med til.
Vi har også 14 dages automatisk afhentning af storskrald og haveaffald,
Et sidste ønske og opfordring til jer er, at huske at informere rettidigt, gerne på mails,
opslag i byen m.m., om ændringer i hvilke dage og uger der tømmes....det har I, flere gange
forsømt, så der er absolut plads til forbedringer.
Mvh.
Charlotte Parnas
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Affaldsplan
Jeg bor i sommerhus i Li.Kregme, vi har kun en affaldsspand.
Jeg synes det er lyder som en god ide at lave den løsning med forskelligt farvede plastposer , som
vi selv sorterer i, og så kommer dem i den ene spand vi har.
Vi er rigtigt mange som bor i sommerhus, og jeg kender også mange som gerne vil gøre mere for
at sorterer affaldet, men synes det er lidt svært og besværligt.
Jeg vil gerne være med i en forsøgsordning, hvis I laver sådan en.
Med venlig hilsen
Frank Køngerskov
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jeg så en udstilling om sortering af husholdningsaffald på Liseleje Torv i weekenden. Sorteringen
foregik i en masse farvede poser, som blev lagt i en
udendørs transparent beholder. Umiddelbart sympatisk, men det betyder vel, at der indendørs
skal være et stativ med plads til de mange farvede
poser, og nogle af dem bliver måske først fyldt efter et godt stykke tid, hvilket kan indebære
lugtgener. Så jeg vil foretrække en række mindre
udendørs affaldsbokse i stedet.
Mvh:
Jens Windeleff

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hej jeg har ikke fået svar på mine ideer til besparelse for beboere i Halsnæs , mine forslag er
ganske gratis for kommunen da det
ligger mig på sinde og få en godt sted for alle at bo i Halsnæs.
venlig hilsen Tommy.
Kære Halsnæsbestemmer.
Der må på ingen måde komme flere udgifter til Halsnæs borgere om så affaldet skal graves i
jorden igen.
Forsyningen i Halsnæs skal fyre medarbejdere, så dem der er tilbage kan udfylde
en hel dags arbejde med sved på panden fra morgen til aften, det har de nok
aldrig prøvet.
Den udbygning der foregår i forsyningen skal omgående stoppes til fordel for
billige priser for Halsnæs borgere.
Hvis I har brug for flere gode forslag er I velkomne til at henvende jer til
undertegnede.
Hilsen
Tommy Hansen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hej Christian
Tak for jeres besøg i Hundested den 15 februar.
Så snart kommunen er klar med en indsamlings ordning for plastik, vil vi i Vibehus Have
grundejerforening gerne have udvidet vore nuværende miljø ø, fra nu,
pap, flasker og papir, til også en beholder til plastik.
Vi er kun en lille grundejerforening med 23 husstande.
Mvh. Niels Elveberg, formand
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

