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Værløse, 3. april 2022 

 

Furesø Kommune 

Center for By og Miljø 

Stiager 2 

3500 Værløse 

 

 

Sagsnummer 21/5802: Høringssvar i forbindelse med 2022-forslag til Furesø Kommunes regulativ for 

husholdningsaffald 

 

På vegne af Parcelforeningen Dalsø Park og Grundejerforeningen Søgården, der sammen 

repræsenterer alle villaejere i Dalsø Park (de lige numre), følger hermed kommentarer til nyt 

regulativ for husholdningsaffald i Furesø Kommune. 

 

Overordnet set er vi positive over for bestræbelserne for at øge affaldssortering. De fleste af os 

bidrager allerede i dag på forskellig vis til affaldssortering, hvad enten det drejer sig om at være en 

del af den nuværende affaldssorteringsordning med 3 beholdere, der afhentes fra egen matrikel, 

eller på anden vis at affaldssortere og selv bringe affaldet til kommunens genbrugsstationer eller 

andre, fælles opsamlingsstationer. 

 

Allerede i Parcelforeningen Dalsø Parks høringssvar til det nuværende regulativ for 

husholdningsaffald dateret 19. april 2016 samt i forbindelse med den fælles besigtigelse i vores 

område med repræsentanter for Furesø Kommune og Vestforbrændingen 10. november 2020 

gjorde vi imidlertid opmærksom på praktiske problemer med placering af beholdere for hver enkelt 

ejendom i vores område. De enkelte parceller er meget små og fuldt udnyttede, og alle huse ligger i 

skel ud mod sti/adgangstorv (som angivet i Byplanvedtægt nr. 9, § 5.1). Det betyder, at placering af 5 

beholdere på egen matrikel for mange er meget vanskelig, når adgangsreglerne som beskrevet i 

regulativet skal overholdes. 

 

Selvom vi altså af flere omgange har gjort Furesø Kommune opmærksom på de særlige forhold i 

vores område, finder vi det kun i meget begrænset omfang afspejlet i det nye forslag til regulativ. 

 

Behov for fælles affaldssamlestation i Dalsø Park 

Mange husejere hos os kan til trods for begrænsningerne godt få plads til op til 5 affaldsbeholdere 

på egen matrikel, men op mod halvdelen kan ikke. Da vi ikke ønsker at få placeret individuelle 

affaldsbeholdere på vores fællesarealer, hvilket enkelte husejere er begyndt på, er det eneste 

alternativ, som Furesø Kommune lægger op til, fælles samlestationer. 

 

Vi kan derfor imødese, at vi i Dalsø Park vil have en gruppe af grundejere med affaldsbeholdere på 

egen matrikel og en anden gruppe af grundejere, der, bortset fra en beholder til mad- og restaffald, 

vil aflevere det resterende affald på en fælles samlestation. De to grupperinger vil være spredt i 

området, og den enkelte grundejer vil derfor ikke nødvendigvis være direkte nabo med én fra 

samme gruppe. 

 

Der vil altså være behov for en fælles affaldssamlestation i Dalsø Park. Heller ikke placeringen af en 

fælles samlestation i et så kompakt og tæt bebygget område som Dalsø Park er en let sag. Vi håber 

følgelig, at Furesø Kommune stiller sig velvillig over for den mest optimale placering af denne 

samlestation. Her peger begge foreninger, dog afhængigt af den konkrete udformning, på en 

placering ved indkørslen til området, der hvor postkassen samt de nuværende flaske- og 
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papircontainere står, alternativt længere mod vest i støjvolden langs nordsiden af vores område. Det 

er vanskeligt at pege på andre, egnede placeringer i Dalsø Park. 

 

Undgå renovationsbilers kørsel på adgangstorve 

Det er et generelt ønske at minimere kørsel med tunge lastbiler på vores adgangstorve, herunder at 

formindske renovationsbilernes kørsel på adgangstorvene. Vi vil derfor anmode Furesø Kommune 

om i den endelige udgave af regulativet for husholdningsaffald at tydeliggøre, at også vi i et område 

som Dalsø Park er omfattet af muligheden for at søge tilladelse til lange adgangsveje, jf. forslag til 

regulativ for husholdningsaffald, bilag 1, side 81, således at renovationsbilerne nøjes med at køre på 

de offentlige stikveje i Dalsø Park og derfra henter affaldsbeholderne på de enkelte matrikler. 

Alternativt at kommunen skriftligt bekræfter over for de to grundejerforeninger i området, at vi er 

omfattet af den omtalte mulighed. 

 

Meget varierende papaffald og farligt affald 

Både for papaffald og farligt affald gør det sig gældende, at behovet for tømningsfrekvens og 

affaldets omfang/størrelse vil være endog meget varierende for den enkelte husejer. I dag bringer 

de fleste af os disse typer affald til genbrugsstationen, når vi har brug for det. Den mulighed er der 

fortsat, så vidt vi kan læse i forslaget til nyt regulativ, og det er vi glade for. 

 

Vi forudser dog, at der i mange tilfælde ikke vil være noget affald af disse typer at hente hos mange 

ved regelmæssige indsamlinger. 

 

Tydeligere afsnitsopdeling og/eller bedre layout 

Det foreliggende forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald er meget vanskeligt at læse og forstå, 

også for folk, der er vant til at læse denne type tekster. Der er utrolig mange gentagelser – og så 

måske alligevel ikke. Det kan være svært at gennemskue. 

 

Et eksempel: Under overskriften ”§ x.4 Beholdere”  ”Enfamilieboliger og sommerhuse” (som Dalsø 

Park er omfattet af) står der mange steder, at ”Borgere og grundejere kan … få foretaget indsamling 

af x-affald i beholdere, herunder kuber og nedgravede beholdere, de deler med andre.” Efter et 

underafsnit ”Etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse” (som Dalsø Park ikke er omfattet af) står der 

et nyt underafsnit ”Nedgravede beholdere”. Spørgsmål: 

 Gælder dette underafsnit om nedgravede beholdere for begge de to boligkategorier, eller 

kun hvis muligheden er nævnt under den enkelte boligkategori? 

 Underafsnittet om ”Nedgravede beholdere” er også med i afsnittene om madaffald og 

restaffald, selvom muligheden her ikke er nævnt for nogen af de to boligkategorier. Hvordan 

skal det forstås? 

 Hvorfor er der ikke et tilsvarende afsnit om kuber, når det er nævnt som en mulighed? 

 

Det er vores opfattelse, at regulativet ville være lettere at læse og forstå med en mere tydelig 

afsnitsopdeling og/eller et bedre layout. Samt en udvidelse af afsnit § 3 Definitioner, f.eks. til 

erstatning af de gentagne afsnit om nedgravede beholdere og det manglende om kuber. 
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God tid til implementering af ny affaldsordning 

I forslaget til nyt regulativ står der, at det træder i kraft ved vedtagelse. Der er imidlertid mange ting, 

der ikke er belyst eller beskrevet i regulativet, og som har betydning, når regulativet skal 

implementeres. 

 

 Præcis hvilke typer affaldsbeholdere kan den enkelte grundejer vælge imellem? Hvordan 

bliver den præcise procedure for at vælge et alternativ til den standard beholder på 240 l, 

der er nævnt under de fleste typer affald? Hvad er de økonomiske implikationer af et 

beholderskift for den enkelte grundejer? 

 I bilag 1 på side 81 er der omtalt et gebyrblad for særgebyrer for at søge tilladelse til lange 

adgangsveje. Hvornår bliver dette gebyrblad offentliggjort? 

 Hvordan bliver den præcise procedure for at få etableret en fælles samlestation for affald? 

Hvad er de præcise krav til og valgmuligheder for de kuber og nedgravede beholdere, der er 

omtalt for mange typer affald? Hvad er de økonomiske implikationer? 

 

Svarene på disse spørgsmål skal foreligge, før implementeringen af den nye affaldsordning 

påbegyndes, da det vil indgå i implementeringsplanen i Dalsø Park (og i mange andre områder). Der 

er en længere række af beslutnings-, planlægnings- og implementeringsprocesser, der skal løbes 

igennem også i Dalsø Park, før vi kan overgå til en ny affaldsordning. 

 

Det er derfor vigtigt, at der ved indfasningen af det nye regulativ afsættes tilstrækkelig tid til alle de 

nødvendige processer, også ude i lokalområder som Dalsø Park. 

 

Med venlig hilsen 

 

Parcelforeningen Dalsø Park   Grundejerforeningen Søgården 
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Erik Maaløe     Henning Fangel 

Dalsø Park 30     Dalsø Park 114 

3500 Værløse     3500 Værløse 

formand@dalsoepark.dk   fummel@mail.dk  

4160 7760     4448 0330 

 


