Bilag nr. 2 – Indkomne bemærkninger
Til affald Hjørring og med kopi til formand for teknik og miljø
Den varslede ændring i affaldsafhentning var frygtet.
Vi har det p.t. fint med 14 dages aftale, som til tider bliver til 4 ugers, da vi ikke altid kan fylde
sækken.
Da vi ikke ønsker at lastbiler skal belaste vores private vej, sætter vi sækken op til vejen.
Hvorfor vi ikke kan fylde sækken skyldes
at vi komposterer alt der kan komposteres eller lade hønsene klare nogle af plante- og
madresterne
at vi sortere alle reklamer, ugeblade, aviser og pap fra og aflevere hos AVV deres containere til
papir og pap
at glas og flasker afleveres i de dertil opstillede containere
at jern og metal sorteres fra og afleveres i metalcontainere hos AVV
Vi håber der bliver en eller anden mulighed for at indgå en speciel aftale, så vi kan reducere antal af
bøtter, poser og containere, ligesom vi fortsat ønsker at blive fri for jævnlig lastbilkørsel på vores
private vej.
Det kunne være noget i retning af, at vi fik noget til restaffald samt måske en “rød kasse” til
miljøaffald. Begge dele kunne vi så stille op til landevejen hver 14. dag til afhentning.
Håber det vil være muligt af lave fleksible løsninger, og at der virkelig, med den omfattende
investering, bliver tale om en god løsning for vores og for kommunens og for samfundets økonomi,
inklusive miljøet.
Hilsen
Johan Hasselbalch

Hejsa
Til det nye affaldsregulativ mangler der at blive præciseret nogle punkter:


Det bør også præciseres at kommunen alene har ansvaret og den økonomiske byrde i at
fremskaffe, omdele og opstille disse anviste containere hos borgerne.



Ligeledes bør der oprettes en pulje borgere kan ansøge om dækning af udgifter til ændring
af adgangsveje og fysiske rammer der kan rumme/gemme disse 2 hæslige containere.



Efter en tømning er det skraldemandens pligt at returnere containeren til dens plads hvorfra
denne har taget den ( max 35 meter fra vejen ). Hvis grundejeren har vedligeholdespligten
og ansvaret for containeren kan det jo ikke nytte at skraldemanden lader den stå ved fortovet
hvor den kan blæse omkuld og eller ud i trafikken med skade til følge.



Noteres der fejl placering af container efter tømning bør der påhvile borgeren en økonomisk
kompensation for arbejdet med at placere containeren korrekt efter skaldemandens
håndtering.



En skraldespand der findes skadet eller ødelagt efter skraldemandens fejl
håndtering/returnering af denne bør præciseret at borgeren ikke kan holdes økonomisk
ansvarlig.



Det bør også præciseres at ved 14dages og månedstømning som der beskrives så er
tømningsfrekensen nedsat med op til 40% - dette bør afspejles i renovationsgebyret og
komme grundejeren til gode.



Det bør også præciseres at renovationsgebyret skal reguleres yderligere i negativ retning da
der fremover påhviler borgeren udgifter i form af tid til sortering af affald og ligeledes tid,
vand og udstyr til rengøring af disse containere.



Ligeledes bør der oprettes en pulje borgere kan ansøge om dækning af udgifter til ændring
af køkken så disse fremover kan rumme affaldsspande til sorteringsarbejdet.

Med venlig hilsen/Best regards
Johnny J. Jensen
Vandstedvej 7
9800 Hjørring

Denmark
Mobile: +45 5194 8989

Efter en hurtig gennemlæsning har jeg vist ingen bemærkninger til det juridiske. Men jeg finder
ikke regulativet særlig læsevenlig.
Hvis juraen (og tiden) kan tillade det, så ville jeg foreslå en opstramning, så feks bestemmelser vedr
placering og rengøring af containere eller beholdere (det er vel det samme) kun nævnes én gang.
Renovatør, skraldemand og renovationsarbejder er vel også betegnelser for den samme person.
Mvh
Niels Rosenbom

Til rette vedkommende.
Jeg vil forslå at, der i det nye affalds regulativ kommer til at stå at man forsat kan aflevere sine
rengjorte mælke/juice m.m kartoner på genbrugsstationen.
Af Hjørrings kommunes hjemmeside fremgår det at disse skal i rest affald pr. 1/10-18
Jeg mener det er en stor fejl ikke at gøre borgerne opmærksomme på at de kan komme af med deres
kartoner på anden vis, end i rest affald - for i præcis rengjorte kartoner er en stor gevinst/fordel vel
genanvendelse.
Jeg har kun boet i Hjørring Kommune i godt et år, kommer fra en kommune der er langt fremme
med sortering og jeg har i den tid jeg har boet i Hirtshals sorteret mit affald og selv bragt til
genbrugsstaionen ved lejlighed.
Jeg ser så meget frem til den nye ordning pr. 1/10-18.

Med venlig hilsen
Betina Hansen

