
(bilag 1 til Grf. Beretning i.f.m. ordinær Generalforsamling 2019) 
 
Fra: Tina Schleisner-Meyer [mailto:Tina.Schleisner-Meyer@egekom.dk]  

Sendt: 29. marts 2019 14:06 
Til: Ole B. Hovøre 

Cc: Helene Wulf-Andersen 
Emne: SV: Brøndsted, Veksø - muligheder for aflevering af emballageaffald - individuel opsmaling eller 

fælles løsninger 
  
   
Hej Ole 
  
For det første er der ”kun” i alt 70 mtr ved rækkehusene, hvor der er 221 mtr på brandvejen. 

(faktisk er der 72 mtr frem til og med det første db hus på brandvejen)  
  
Ved den anden række kan de holde for enden og så er der ca 30 mtr at trække spandene. 
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Dernæst er der væsentlige stigninger på brandvejen (over 10 % nogle steder), hvilket der ikke 

er ved rækkehusene. Det er derfor der hentes dagrenovation med landbilen fra de fælles skure 

på brandvejen. Omvendt ville det slet ikke være muligt for landbilen at komme ind på stien 

ved rækkehusene. 
  
Og ingen af stederne kan 4kammerbilen komme ind. 
  
Jeres område er komplekst, med meget forskellige adgangforhold og deraf 2 typer af materiel 

til dagrenovationen, som betyder at der bliver hentet med 2 forskellige biler. 
  
Løsning 1 
Da vi ikke kan tilbyde løsninger til emballageaffald der 100% afspejler den måde, der hentes 

dagrenovation på (2 biler), har vores udgangspunkt været, at tilbyde Jer en fælles kubeløsning 

med 2 stationer 2 steder i bebyggelsen – disse skal dække alle. 
Fordele – alle behandles ens – ingen skal have en beholder stående, eller køre den frem til 

tømning – støj: der tømmes 1 gang ved hver kube ad gangen, så er det overstået 
Ulemper – man får lidt længere at gå med affaldet – mængderne bliver mindre, da nogle 

vælger at putte det restaffaldet – der skal etableres 2 standpladser til kubestationerne, 

foreningen afholder etableringsudgiften. kommunen leverer materiellet 
  
Løsning 2 
Da I har ønsket, at vi kigger på muligheden, for at tilbyde nogle af Jer 4kammer beholdere, 

har vi peget på et løsningsforslag som dels imødekommer de udfordringer, der er på nogle af 

adresserne og dels gør det så logistisk muligt for renovatøren (der er 2 renovatører hvis der 

skal et kubesæt og beholdere op) at hente affaldet.  
Denne løsning er at Brandvejen og den bageste række (i alt 29 adresser), hvor bilen ikke kan 

komme ind deles om 1 kubesæt placeret i starten af bebyggelsen  og at de øvrige adresser (70 

adresser) tilbydes 4kammerspande. 
OBS Renovatøren på 4kammerbilen har ønsket at vi kun tilbyder den lille 4kammerbeholder til 

rækken ved fodboldbanen, da den store 4kammer er meget uhandy at gå langt med 

(arbejdsmiljø). Optimalt bør de evt bruge kuber. 
Fordele: 70 husstande får mulighed for at have egen beholder – bedre sortering 
Ulemper: De husstande af de 70, der ikke ønsker beholderen, ”må” ikke bruge det ene 

kubesæt, da det så vil være underdimensioneret, men skal i stedet aflevere det sorterede 

affald på genbrugsstationen. – man kan ikke blæse og have mel i munden. - Der skal etableres 

1 kubestandplads, foreningen afholder etableringsudgiften. kommunen leverer materiellet.  
  
Løsning 3 
Alle får 4kammerbeholdere. Fra de husstande, der nu får hentet dagrenovation med landbilen 

skal beholderne køres frem til kørevej inden kl 6 på tømmedagen – der skal være standplads, 

hvor det er sikret, at beholderen ikke suser rundt i blæsevejr 
Fordele – alle får mulighed for egen beholder – bedre sortering 
Ulemper – nogle skal køre deres beholdere frem og evt hjælpe deres naboer med dette – der 

skal etableres en standplads, foreningen afholder etableringsudgiften. Kommunen leverer 

materiellet 
  
  
Jeres bebyggelse er så sammensat, at der ikke findes en rigtig god løsning til Jer alle, og som 

er 100 % retfærdig for alle. 
Samtidigt skal Affaldsgruppen finde en løsning, der både kan overholde arbejdsmiljø i forhold 

til renovatøren og som er så optimal som muligt i forhold til sortering og rentabilitet for 

ordningen.  
I er derfor nødt til at have en ordning, hvor I områdevist har samme ordning. forslag til disse 

løsninger er præsenteret her. 



Der bliver ikke mulighed for at lave særordninger for enkeltadresser. Affaldsgruppen er 

bemyndiget af kommunalbestyrelsen til at træffe det endelige valg af løsning til det enkelte 

område. 
  
Vi vil foreslå, at I tager en afstemning om løsningerne, og vælger løsningen med flest 

stemmer. 
  
Det er vigtigt, at alle beboere er klar over, at der skal sorteres - uanset hvilken løsning der 

vælges. 
I den forbindelse vil vi nævne, at vi så, at der tilsyneladende ikke bliver sorteret bioaffald i 2 af 

de 3 affaldsskure ved brandvejen (det 3. skur var låst).  
  
I det ene skur var der pap og flamingo i bioaffaldet. Det kommer vi til at tage fat på.  
  
Vi vil anbefale jer at opsætte skilte i affaldsskurerne, så det bliver tydeligt hvilken type affald, 

der må komme i hvilken beholder. Desuden vil vi anbefale at I tjekke om lyset er tilstrækkeligt 

til at man kan se containeren ordentligt. der virkede ret mørkt i skurene. En løsning hvor hver 

husstand har deres egen beholdere kan også være en mulighed, så der er tydeligt for den 

enkelte om der sorteres korrekt eller ej. 
  
Vi håber, at hele foreningen vil se de nye sorteringsmuligheder, som en anledning til at få 

bevaret og udbygget de gode vaner om sortering, så Brøndsted er med til at bidrage til 

Egedals flotte høje genanvendelsesprocent. 
  
Vh Helene og Tina 
  
  
Med venlig hilsen 
  
  
Tina Schleisner-Meyer 
Miljøsagsbehandler – Affaldsområdet 
  
Affaldsgruppen 
Center for Teknik og Miljø 
Mobilnummer: 7259 7302 
E-mail: Affald@egekom.dk 
www.egedalkommune.dk 
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