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Titel: Ændringer i affaldsregulativerne efter høring og indskrivning i statens regulativ database

Halsnæs Kommunes regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald blev sendt i høring den 25.
oktober 2021. Der er indkommet otte høringssvar, som alle har fået et personligt svar med det samme. Deres
forslag behandles nedenfor.
Høringsperioden har været forlænget da Halsnæs Forsyning har haft dialog med og besøg af Arbejdstilsynet i
december 2021 og de har givet et påbud om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for skraldemændene. Det har
haft betydning for hvordan adgangsvejene er blevet beskrevet i regulativet. Der er i regulativet også indført en
procedure for behandling af dårlige adgangsveje.
Endelig er der nogle ændringer i regulativerne fordi der er noget standard tekst i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen, som ikke var skrevet rigtigt i første udkast.
Emner behandlet i høringssvar:





Adgangsvejenes belysning.
Mere fleksibilitet i naboordninger (mere end to) og fællesindsamling.
Fire beholdere til hver husstand er for meget / kan man slippe for fire beholdere hvis man lover at køre
på genbrugsstation.
Tidspunkt for start om morgenen.

Adgangsvejenes belysning:
Kim foreslår, at der stilles krav i regulativerne om, at der skal være lys på adgangsvejen. Kim er skraldemand
og samtidig arbejdsmiljørepræsentant og henviser til arbejdsmiljølovgivningen.
Administrationen har valgt ikke at sætte et krav om belysning ind i regulativerne, da det vil stride mod de
plankrav der er til sommerhusområderne. Samtidig har Halsnæs Forsyning tænkt at problemet kan løses med
projektører på bilerne og eventuel brug af pandelamper.
Fire beholdere til hver husstand er for meget og mere fleksibilitet i naboordninger (mere end to) og
fællesindsamling, samt
Der er både sommerhusejere og ejer af helårs boliger, der mener at fire beholdere ved hver husstand er alt for
meget volumen til mange små husstande.
Det kan være et voldsomt volumen til en hustand med 4 x 240 l beholdere, hvis man kun er en eller to personer
i husstanden. Administrationen og Halsnæs Forsyning har derfor forslået at udvide naboordningen til også
gælde for helårshuse i villaområder. Ændringen har fået betydning for § 10.3, § 11.3, §12.3, §14.3, §15.3,
§16.3 og §19.3.
Det er muligt at lave en fælles løsning så snart man er fire husstande eller derover. Så det er der ikke ændret
på.
Slippe for fire beholdere hvis man lover at køre på genbrugsstation.

Der er et par stykker som vil slippe for at have de fire beholdere, hvis de bruge genbrugsstationen. Denne
ordning bliver vanskelig at holde styr på, i forhold til om borgerne rent faktisk får sorteret det som de skal.
Dette har ikke givet anledning til ændringer.
Tidspunkt for start om morgenen
Der er borgere som klager over at de bliver vækket af skraldebilerne når de kommer tidligt. I regulativet er der
skrevet at tømningen normalt sker mellem 06 og 20, det giver forsyningen muligheder for at tilpasse
affaldsopsamling. På nogen adresser er skraldemændene interesseret i at komme tidligt for at undgå
morgentrafik. Men de skal tage hensyn til beboernes søvn.
De oprindelige formuleringer beholdes i regulativerne.

Redaktionelle ændringer i regulativ for husholdningsaffald.
Affaldsregulativerne skal skrives ind i en database så brugere nemt kan sammenligne regulativer fra andre
kommuner. Opbygningen af et regulativ er givet på forhånd og en del af teksten er ens for alle kommuner.
Programmet kaldes Nstar

Indholdsfortegnelsen:
Alle fire bilag er slettet, da der ikke kan være bilag i ”Nstar”.
Bilag 2 og 3 er indsat som henholdsvis § 29 og §30 i regulativet.
Bilag 4 om afbrænding af haveaffald er taget ud og noget af indholdet er sat ind i § 20.3 i ordningen om
haveaffald.
Følgende er indsat i indholdsfortegnelsen:


§29 Adgangsveje



”§30 Ordensreglement for genbrugspladserne i Frederiksværk og Hundested

§3 Definitioner
Følgende sætning taget ud på grund af dobbelt betydning:
Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvende de i affaldsbekendtgørelsen, affaldsaktørbekendtgøren og
miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt definitioner gældende i anden lovgivning.

§7 Bemyndigelse
Følgende 2 afsnit er slette, da der ikke er flere bilag til regulativet, da der ikke kan være bilag i Nstar.
”Byrådet i Halsnæs Kommune har endvidere bemyndiget Halsnæs Forsyning A/S til at ændre bilag 1 og
2.
Byrådet i Halsnæs Kommune har endvidere bemyndiget Udvalgt for Miljø og teknik til at ændre bilag 3 og
4.”

§ 9 tilmelding / afmelding

I sidste afsnit ændres følgende på grund af, at der ikke er noget bilag 1.
”Halsnæs Forsyning tilbyder forskellige beholderstørrelser der skal bruges til de forskellige affaldstyper.
Se bilag 1.”
Til
”Halsnæs Forsyning tilbyder forskellige beholderstørrelser, der skal bruges til de forskellige affaldstyper,
se Halsnæs Forsynings hjemmeside.”

§10.3 Beskrivelse af ordningen
Udvidelse af naboordningen efter høring har bevirket følgende ændringer:
”Til husstande i familieboliger og sommerhuse benyttes en todelt beholder med et lille rum til madaffald
og et stort rum til restaffald.
I sommerhuskvarterer kan naboer deles om den todelte beholder til mad- og restaffald. Beholderen skal
stilles i nærheden af skel.”
Ændres til:
”Til husstande i familieboliger og sommerhuse benyttes en todelt beholder med et lille rum til madaffald
og et stort rum til restaffald. Naboer kan deles om den todelte beholder til mad- og restaffald. Beholderen
skal stilles i nærheden af skel.”
Tilsvarende ændringer sker i § 11.3, §12.3, §14.3, §15.3, §16.3, §19.3.

Papiraffald:
§11.4 Beholdere
Det med sort er obligatorisk tekst.
#Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af Kommunalbestyrelsen
anviste beholdere til papiraffald”
Der er Indsat et linjeskift ved /// På ejendomme med meget specielle adgangsforhold afgør Halsnæs
Forsyning hvilket opsamlingsmateriel, der er behov for.///
Boligforeninger kan for egen regning opsætte andre opsamlings systemer til papiraffald efter godkendelse
af Halsnæs Forsyning.

§ 11.10 Midlertidig ordning for papiraffald i zone 2
I sidste version af regulativet hed paragraffen §12.10 ved en fejl.

§ 11.10 Øvrige ordninger
Midlertidig ordning for Papiraffald i Zone 2 (sommerhuse og landzone)
Overskriften til § 11.10 er ikke til at rette derfor hedder den ”øvrige ordninger” og der er sat en overskrift
ind i teksten.

§ 12 PAP

§12.3 Beskrivelse af ordningen
3. afsnit: følgende sætning indsat:
”Naboer kan deles om en beholder til pap. Beholderen skal placeres i nærheden af skel.”
Indsat et linjeskift for at adskille afsnit ved 2 //
---Halsnæs Forsyning. // På ejendomme med meget specielle---

§12.4 beholdere
Der indsætte et ”anskaffe” som er obligatorisk skrift i Nstar.
anskaffe/modtage

”§ 12.10 øvrige ordninger
Midlertidig ordning for papaffald”
Rettet til på grund af standard tekst.

§ 13 Glasaffald
§13.4 Beholdere
Nedenstående afsnit er obligatorisk i henhold til Nstar. Og derfor indsat i regulativ.
”Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen
anviste beholdere til glasaffald.”

§14 Metal
§14.3 Beskrivelse af ordningen
Følgende linje slette da det er en kommentar som ikke var slettet i gl regulativ.
”(Det står ikke ved de andre fraktioner)”
om metal
Fjernet da det ikke er i standard regulativ

§ 15 Ordning for plastaffald
§15.3 Beskrivelse af ordningen
Følgende linje slette da det er en kommentar som ikke var slettet i gl regulativ.
”Det står ikke ved alle ordninger. Enten ved alle eller ingen 😊”
”Tømningshyppigheden for enfamilie- og sommerhuse er hver 4 uge. For flerfamiliehuse kan den
tilpasses de forskellige beholderes kapacitet. Det sikres at der ikke sker overfyldning af beholderne.
Halsnæs Forsyning afgør tømmehyppighed og beholderstørrelse”

slettet da der stod næsten det samme i to afsnit.
Sidste afsnit rette til
”Alle helårsbeboede ejendomme skal være tilsluttet henteordning for PMDK-affald hele året. Alle
fritidshuse skal tilsluttes PMDK henteordningen, normal tømningshyppighed er hver 4 uge. Halsnæs
Forsyning kan udarbejde tilbud om fleksible ordninger, der dækker fritidshusenes behov for afhentning af
PMDK-affald.”

§15.3 Beholdere
”PMDK-affald” udskiftes med ”Plastaffald”, da det er standard tekst.

§15.9 Afhentning af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald Ændres til ” §15.9
Afhentning af plastaffald”
På grund af standard tekst.
”§15.10

midlertidig ordning” erstattes af ” 15.10 Øvrige ordninger”

På grund af standard tekst.

§ 16.4 Beholdere
”Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af Halsnæs Forsyning anviste beholdere
til PMDK-affald.” Erstattes af ” Det påhviler borgerne og grundejerne at anskaffe /modtage og benytte de
af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til drikkekartonaffald ”

”§16.9 Afhentning af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald” erstattes af ”
§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald
””§16.10 midlertidig ordning” erstattes af ” §16.10 Øvrige ordning”
”§17.5 Kapaciteten af beholdere” ændres til ” §17.5 Kapaciteten for beholdere”
står i standard tekst er rette i alle kapitler.
§ 18.3 Beskrivelse af ordningen


”Ved at bruge en klar plastsæk med knude og max 11 kg med tekstilaffald i forbindelse med
storskraldsordningen, borgeren skal tilmelde at der afleveres tekstiler.” erstatter tekst ” udleveret
plastsæk til tekstil”

§18.4 Beholdere
”Halsnæs Forsyning udleverer poser eller etiketter til de borgere, som vil aflevere tekstiler til
storskraldsordningen. Poserne/etiketterne udleveres fra genbrugsstationerne.”
Erstattes af
” Borgerne køber selv klare plastsække”

§18.5 Kapaciteten af beholderne
”Poserne må max veje 11 kg pr stk.” erstattes af ”Poserne med tekstilaffald må max veje 11 kg pr stk.”

§18.6 Anbringelse af beholdere
Poserne stilles ved skel når der er storskraldsindsamling og der skal bindes knude på posen.
Ny paragraf i henhold til ny affaldsbekendtgørelse.

”§18.10 Øvrige ordninger
Indsamling af tekstilaffald ved husholdningerne træder senest i kraft 1. juli 2023.”

§19.4 Beholdere
Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste
beholdere til restaffald. Er rettet til ”grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af
kommunalbestyrelsen”

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen
Nyt afsnit er indført til erstatning af bilag 4 om ” afbrænding af haveaffald”
”Haveaffald fra gartnerier, naturpleje aktiviteter og lignende kan afbrændes på lokaliteten efter tilladelse
fra Halsnæs Kommune. Kommunen bestemmer betingelserne for afbrænding efter modtagelse af
ansøgningen. Betingelserne kan blandt andet omfatte: Mængde af affald, afstandskrav til omgivelserne
og information til naboerne.”

§ 21.1 Hvem gælder ordningen for.
” En af pladserne er en ubemandet ressourcestation i Ølsted, hvor der kan afleveres er begrænset antal
affaldsfraktioner.”
Dette afsnit er flyttet fra §21 ordning for genbrugspladser til § 21.1 Hvem gælder ordingen for, som 3.
afsnit. Sidste sætning er fjernet da den stort set sagde det samme som den første sætning i afsnittet.

§ 21.2 Adgang til genbrugspladserne.
Følgende tekst er flyttet ned i 3. afsnit (på grund af standard regulativ) ”Ordensreglementet kan ses i
§30.”

Redaktionelle ændringer i regulativ for erhvervsaffald efter høring.
Indholdsfortegnelse
Bilag 1 er taget ud og der er tilføjet to nye § er. § 20 Øvrige ordninger og § 21 Ordensreglement for
genbrugspladserne i Frederiksværk og Hundested

§ 6 Klage m.v.

1: afsnit ændret til ” Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til
affaldsaktørbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.” (Standard tekst i
NSTAR)
3. afsnit ”Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre
andet fremgår af lovens bestemmelser.”
Ændret til
”Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, med mindre andet fremgår af
lovens bestemmelser, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.”

§ 12 ordning for ikke genanvendeligt farligt affald:
Tages ud, da det ikke mere er en del af standard regulativ ” Virksomheden skal efter
miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at
farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og
bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.”

13.2 Hvem gælder ordningen for.
Der er tilføget ” dyrlæger” i 1. afsnit.
13.3 beskrivelse af ordningen:
Dette afsnit tages ud da det står 2 gange ”Virksomheden skal kontakte Smoka tlf. 33 22 32 37 for at
tilmelde sig til ordningen.”

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen:
”Halsnæs Forsyning afgør, om affaldet hører under den ene eller den anden ordning.” Ændres til
”Halsnæs Kommune afgør, om affaldet hører under den ene eller den anden ordning.”

§ 18.1 Hvad er sorteret genanvendeligt affald fra kommunale virksomheder og
institutioner
”i § 10 til § 16 og § 18 i Halsnæs Kommunes regulativ for husholdningsaffald” ændres til ”i § 10 til 12, § 14
til § 16 og § 18 i Halsnæs Kommunes regulativ for husholdningsaffald”

§18.3 Beskrivelse af ordningen
”regulativ for Husholdningsaffald § 10 til § 16 og § 18.” ændres til ”regulativ for Husholdningsaffald § 10 til
§ 12, §14 til § 16 og § 18.”

”§19 Ordning for kommunale virksomheder og institutioner vedrørende farligt
affald, storskrald, batterier og bygge- og anlægsaffald”
ændres til
”§19 Ordning for kommunale virksomheder og institutioner vedrørende glas
affald, farligt affald, storskrald, batterier og bygge- og anlægsaffald”
§19.2 Beskrivelse af ordningen

”Kommunes regulativ for husholdningsaffald § 17,” ændres til ”Kommunes regulativ for
husholdningsaffald § 13, § 17,”
Følgende er ny tekst:

§19.3 Gebyr for Ordningen
Virksomhederne betaler gebyrer for hver type affald.

§20 Øvrige ordninger
§20.1 Hvem gælder ordningen for
Ordningen gælder for alle kommunale virksomheder og institutioner.

§20.2 Beskrivelse af ordningen
Øvrige ordninger dækker de aktiviteter som vedrører affaldshåndtering af affaldstyper som ikke
er nævnt tidligere i regulativet, herunder efterbehandling af Frederiksværk losseplads.

§ 21 Ordensreglement for genbrugspladserne i Frederiksværk og Hundested
Der er indsat en §21, som er ordensregler for genbrugsstationerne. Det er i stedet for bilag om
ordensreglerne.

.

