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Overblik over høringssvar indkommet i forbindelse med høring af nyt regulativ for husholdningsaffald.  
 
Teknik & Miljøudvalget besluttede på mødet d. 10. juni 2021 under punkt 102, at sende forslag til et nyt regulativ for husholdningsaffald i 
offentlig høring i fire uger. 
 
Regulativet har været i offentlig høring i perioden fra d. 2. juli 2021 til og med d. 6. august 2021. Der er i perioden fremkommet 8 høringsvar. 
 
Høringssvarene har følgende fokusområder: 

1. En positiv indstilling til øget sortering af affald 
2. Forslag til affaldsløsninger 
3. Ønske om fokus på, at det skal være praktisk for borgerne 
4. Ønske om, at der er fokus på æstetik og borgerens mulighed for at indrette løsninger på egne matrikler 

 
De indkomne høringsvar er blevet kommenteret af Center for Plan & Miljø 
 
En række af de fremsendte forslag omhandler samme emner. Center for Plan & Miljø har derfor valgt at besvare en række centrale 
problemstillinger samlet og blot henvise hertil i skemaet. Det drejer sig om følgende emner: 
 

1. Forslag til den fremtidige sortering 
 

2. Indsamling i fælles affaldscontainere placeret i lokalområdet 
 
Svar nr. 1. Forslag til den fremtidige sortering.  
Ændringerne i regulativet omhandler hovedsagligt en ny storskraldsordning og en ny ordning for farligt affald. Der er ikke indkommet mange 
høringsvar, som direkte omhandler de to nye ordninger. Høringsvarerne fokuserer i højere grad på ændringer, som vil komme i 2023. Disse 
ændringer har også været omtalt i høringsmaterialet, så det har været oplagt for borgerne at reagere herpå  
 
Indkomne forslag til sortering og affaldsbeholdere vil blive taget med i det videre arbejde, med at udvikle den fremtidige affaldsløsning i Faxe 
Kommune. 
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Svar nr. 2. Indsamling i fælles affaldsløsninger placeret i lokalområdet 
Der er indsendt flere høringsvar med ønsker om oprettelse af fællesløsninger, hvor containere placeres i lokalområdet. F.eks. ligesom glas 
indsamles i glaskuber. 
 
I lovgivningen er det bestemt, af affaldet skal indsamles husstandsnært. Dette betyder, at affaldet skal indsamles direkte hos husstanden eller 
evt. i lokale affaldsøer. 
 
Det er Faxe Forsyning der udfører den praktiske del omkring indsamlingen af affald. Etablering af affaldsøer er en mulighed for 
beboerforeninger, samlede bebyggelser og lignende, og skal aftales med Faxe Forsyning. Etableringen af en evt. affaldsø foretages af grundejer 
selv. 
  
 
 
Høringssvar 
 

 

Modtaget den: 25.7.2021 
Indsendt af: Edith Curth – Bestyrelsesmedlem i Karolinelundens Grundejerforening, Haslev 

Faxe Kommunes bemærkninger til af høringssvar. Se svar nr. 1, 2  
herover. 

 
Ordning for mad-og drikkekartonaffald er alene er påtænkt som en "bringeordning" forstået på 
den måde, at borgeren selv skal aflevere de brugte drikkekartoner på kommunens 
genbrugsplads. 
 

Hvis det bliver tilfældet, er jeg overbevist om, at de fleste brugte drikkekartoner vil havne i 
restaffaldscontainerne som hidtil. 

 

 

Med hensyn til indsamling og sortering vil indsamling hos 
hustanden være den mest effektive. 

Bringeordningen på genbrugspladsen er etableret som en 
midlertidig løsning indtil 2023 hvor drikkekartonaffald vil blive 
indsamlet direkte hos hustanden. 

 

Modtaget den: 30.7.2021 
Indsendt af: Hanne Ravn Christiansen. Jens Martin Knudsens vej 28a, 4690 Haslev. 

 

 
Jeg er bestemt enig i, at affald skal sorteres og således at mest muligt så det kan genanvendes. 
Mit synspunkt er, at antallet af containere ved den enkelte husstand, skal være forskelligt om 
man bor på en stor grund, landejendom el lign. eller man bor i tæt bebygget rækkehus med 
små grunde. 
 
Eksempel: jeg bor på Jens Martin Knudsens Vej i dobbelthus på lille grund. Ejendommen er 
“født” med to affaldscontainere, der er placeret med træhegn omkring. Sådan er det for alle 

Svar nr. 1. og 2. 
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huse på vejen og det ser pænt ud. En 3. container kan nemt blive placeret forskelligt dermed 
skæmme helhedsindtrykket. 
 
Den yderligere sortering fra 2023 kunne i dette og andre områder indsamles i containere 
placeret et centralt sted i området. De allerfleste borgere går en tur i løbet af dagen, og derfor 
kan man fint gå forbi fællescontaineren med rent glas, stort pap el. lign. 
 

Modtaget den: 1.8.2021 
Indsendt af: Laina Pedersen. Langdalen 6, 4690 Haslev. 
 

 

Vi har ‘en stuga’ i det sydlige Småland i Sverige. Her har vi i godt 2 år haft affaldssortering i 10 
fraktioner og det er et system som fungerer virkelig godt. Hver gang vi har været i Sverige 
(senest på to ugers sommerferie), så taler vi om, at man burde have samme system i Danmark. 
Sorteringen er nem at håndtere, bla. fordi : emballage skal ikke skylles/rengøres, madaffald 
kommes i papirposer (ikke plastic!) og alt plastic sorteres for sig uanset om det er hårdt el. 
blødt materiale. 
 
Vi har to affaldscontainere med hver 4 rum stående udendørs og en lille box med 2 rum 
indendørs. 
Den ene container tømmes hver 2. uge og den anden tømmes hver 4. uge. Den lille box tømmes 
ved behov - man hænger den blot ud på containeren. 
 
 

Se svar 1. 

Modtaget den: 2.8.2021 
Indsendt af: Michael Lyngby 

 

hej her er et forslag 
som jeg ser det er det spild af ressourcer at køre og indsamle fra halv tomme beholder, i stedet 
giv borger et godt system til indsamling, jeg kan da nemt køre til genbrugspladsen når 
beholderen med tøj eller blødt plast er fyldt og jeg slipper for en skov af beholder ved ved vej. 
eller også en ordning hvor man på en hjemmeside eller app kunne bestille afhentning når ens 
beholder er fyld, og den så bliver tømt inden for rimelig tid. 
 
giv borgerne ideer til hvordan vi skal indsamle, så vi kan begynde nu, og være rigtige gode når 
vi får vores beholder i kunne lægge ideer op på jeres facebook og hjemmeside 
 
 jeg er en borger der bor alene og dermed har mindre affald, jeg er klar over at der borger der 
ikke har nemt med at komme på en genbrugsplads 
 

Se svar 1. 

 

 

 

Inden og i forbindelse med de kommende ændringer af 
affaldsordningen, vil husstandene blive orienteret nærmere. 

 

Modtaget den: 3.8.2021  
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Indsendt af: Hanne Ravn Christensen. Jens Matin Knudsens Vej 28a, 4690 Haslev. 
Jeg er bestemt tilhænger af affaldssortering og genbrug, men forslaget om 3 affaldscontainere 
ved hver husstand er efter min mening for voldsomt, i hvert fald i forhold til mindre rækkehuse 
på mindre grunde og med 1-2 beboere i husstanden. 
 
Jeg er tilflyttet helt nybygget rækkehus på Jens Martin Knudsens Vej 28A, Haslev. 
Der er 20 rækkehuse på vejen og alle huse er “født” med to affaldscontainere, hvor 
byggefirmaet har indhegnet affaldscontainerne med et træhegn og flisebelægning, således at 
det fremstår ensartet for bebyggelsen. En ekstra container ved hvert hus til f.eks. rent glas er 
skudt over målet.  
Det vil også betyde en væsentlig ombygning, herunder fjernelse af græs og yderligere 
flisebelægning ved den nuværende indhegning af containerne for at bevare helhedsindtrykket. 
 
Løsningen må efter min opfattelse være, at den yderligere sortering i en 3. container af f.eks. 
rent glas bliver en fælles løsning i en større container for Jens M. Knudsens Vej - opstillet på et 
passende sted.  
 
Udtalelse vedr. affaldssortering i fremtiden. 
 

Se svar 1. og 2. 

 
 

Modtaget den: 04.8.2021 
Indsendt af: Joachim Dissing. Ringstedvej 97. Postnummer?? 

 

 
I forbindelse med de nye affaldsbeholdere - så er mit indspark at pap beholderen skal være 
væsentligt større end i dag, eller at man kunne tilkøbe en større. Mange får jo pakker leveret i 
dag, og det er altid i pap æsker. Hvis den kun tømmes hver 6 uge, så er det et problem at for 
den fyldes for hurtigt. Den kunne også blive tømt hvert 14 dag som almindeligt affald 
 

Se svar 1. 

Modtaget den: 05.8.2021 
Indsendt af: Kent Pedersen, Bavnehøjen 5, 4690 Haslev 

 

Jeg syntes som udgangspunkt at det er en fin ide at sorterer mere affald til genbrug, hvis det 
giver mening, og man kan påvise at det faktisk har en positiv effekt på den samlede CO2 
udledning, og man ikke bare bruge andre fossile brændsler til opvarmning i stedet for affald på 
forbrændingsanlæggene. 
 
Der bør kræves garanti for brug af vedvarende energikilder som erstatning, så det ikke kun ser 
godt ud på papiret. 
 
Hvad angår selve indsamlingen af affald, vil jeg henstille til at man tager ved lære af de 
omkringliggende kommuners fejl, og sikre at affaldsbeholderne bliver neutrale i farverne, så 

CO2- og klimaregnskabet er en væsentlig faktor i udformningen af 
en ny affaldsordning. 

 

 

 

Det er Faxe Forsyning, der skal indkøbe affaldsbeholdere til den 
kommende affaldsordning. Høringssvar omkring udformning af 
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der ikke skal stå en stor grim rød spand i alle indkørsler.  
 
Man kan evt. uddele, eller sælge skilte som kan sættes op med affaldstype over hver beholder, 
så det ikke er påført selve spanden, så borgerne har mulighed for evt. at male beholderne i 
farver så de falder bedre ind i omgivelserne. Påmalede skilte på siderne af beholderne får 
lokalområder til at ligne affaldscentraler, og man bør anerkende borgernes ret til selv at 
indrette sin matrikel så det fremstår pænt og velordnet. 
 

beholderne vil blive viderebragt til Faxe Forsyning. 

Modtaget den: 06.8-2021 
Indsendt af: Ulla Porsman 
Tyttebærvej 8, 4690 

 

 
Der findes flere steder i villakvarterne affaldsøer. Det ville være en god ide at de blev inddraget 
og brugt noget mere i den ny affaldssortering, således at man ikke skal have så mange 
beholdere på egen matrikel. 
 

Se svar nr. 2 

 
 


