Spørgsmål/svar vedr. affaldshåndtering i Favrholmvænget.

1.

Er alle beløb angivet i opsummeringen incl. moms?

(Når man ikke er en erhvervsvirksomhed, der kan trække momsen fra, så er total beløbet det mest
interessante.)

2.
De årlige driftsomkostninger pr. matrikel ved individuel container er angivet til 1.450 kr. Hvad
dækker beløbet, hvis det ikke er min årlige betaling til Hillerød Forsyning, der opkræves i maj
måned?
(På Hillerød Forsynings hjemmeside kan jeg ellers beregne den årlige afgift i 2015 til 4.335 kr. incl.
moms.)
Der opkræves et grundgebyr pålydende 2018 som dækker administration,
indsamling af glas, papir og pap, mulighed for at benytte ordningerne storskrald,
haveaffald og flisning, samt benyttelse af genbrugsstationen. Derudover er der et
beholdergebyr (de 1450 kr.), som dækker leje af beholderne, tømningen og
behandlingen af affaldet.

3.

Hvorfor kan der ikke være garanti for, at egne containere kommer tilbage efter tømning?
(Det fungerer tilsyneladende fint i Kildedalen.)

I Kildedalen er der kommet adresse på beholderne for at hjælpe
skraldemændene. Det kan vi også gøre hos jeres beholdere. Dog at holde styr på 101
beholdere er nemmere sagt end gjort. Skraldemændene bestræber sig på at leverer
de samme beholdere tilbage, men der stilles ikke nogen garanti.

4.
Hvorfor kan adgangsvej til p-plads være blokeret i op til en time? Hvorfor er det et større
problem med containere end med de nuværende papirposer, der samles centrale steder, inden de
afhentes af skraldebilen. Vil problemet være gældende for alle p-områder eller kun for enkelte?
(Skal skraldebilen ikke overholde beredskabsloven, der sikrer, at der altid er uhindret adgang for
redningskøretøjer?)
Det tager noget længere tid at tømme en beholder sammenlignet med en pose. Poser kan
indsamles i en kærre (op til 10 poser pr. gang) som herefter kan smides samlet op i bilen. Med
beholdere kan skraldemanden tage max 2 ad gangen. Udover skraldebilen max tømme to-tre
beholdere pr. gang tager det også længere tid, da beholderen skal have en ”rystetur” der sikrer at

alt affaldet er kommet ud. Herefter skal beholderne køres tilbage til adressen i modsætningen til
poserne.
I det fremsendte økonomiske overslag er der afsat 200.000 kr . til etablering af holdepladser
for at overholde beredskabsloven. Dette har også været et krav i Kildedalen. I Kildedalen har man
inddraget nogle parkeringspladser, hvor der er påbud for at holde indenfor en vis tidsbegrænsede
periode (kl. 7 til 16 på tømmedagen, mener jeg).
Da der kun kører en skraldebil ude i området,
vil det være fordelt over den tid, hvor der tømmes.

5
6.
Har der været kontakt med Hjemmeplejen i Hillerød Kommune for at høre, om den større
afstand til nærmeste affaldsplads (op til 90 m.) vil påvirke hjemmeplejernes arbejdsbetingelser hos
vores ældre og handicappede beboere, der er bevilget hjemmepleje? Og vil denne påvirkning
betyde mindre hjemmepleje inden for husets fire vægge – eksempelvis fordi ”tiden skal
overholdes”?
- Vi har haft et møde med Hillerød Kommune, hvor vi har vendt problematikken omkring beholdere som
skal sættes til skel, fordi forholdene ikke opfylder kravene til standplads eller adgangsforhold.
Hjemmeplejen må ikke køre beholdere til skel på tømningsdagen. Hvis en borger ikke selv kan køre deres
beholder til skel får beholderen permanent standplads ude ved skel og så bringer hjemmehjælperen
skraldet ud til beholderen ved besøg.

