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Behandling af høringssvar 
 

Høringssvar 1: 
Emne: Børnefamilier og bleer 
 
Indhold: 
I andre kommuner giver lign. ordninger store problemer for børnefamilier med 
blebørn, da der på ingen måde er plads til bleerne i skraldespandene (af samme 
grund har vi også på nuværende tidspunkt 2 skraldespande). 
Har man denne problematik med i overvejelserne, så vi ikke får samme problem 
i Hedensted Kommune? 
 
Svar: 
I den kommende affaldsordning/henteordning er det muligt at bestille ekstra be-
holdere, ligesom det er i dag. Det vurderes at det ikke er nødvendigt at rette Af-
faldsplanen på baggrund af dette høringssvar. 
 

Høringssvar 2: 
Emne: Skraldeposer 
 
Indhold: 
Tak for det flotte initiativ! I vores familie har vi det sidste år sorteret mellem 
blød/hård plast, glas, metal, pap, aviser og almhusholdning. Det er dejligt der 
kommer noget til mdaffald. Håber i leverer en form for beholder af hensyn til de 
rotter vi allerede har 
rigeligt af? 
Derudover græmme jeg ved al den bløde plast der anvendes i form af de pla-
stikposer vi samler skraldet i. Tænk sig alle de poser 
som hver enkelt husstand smider ud. Jeg har selv forsøgt at sy nogle af regntøjs-
stof vi så tømte direkte i skraldespanden. Det var 
egentlig ret ulækkert med posen der skulle bruges igen, men vi gjorde det Ca 3 
mdr inden vi gik tilbage til de købte poser. Mon ikke i 
kan lave noget med at vi kan bestille poser ved skraldemændene som de smider 
af via appen og som er de mest miljøvenlig? Vi har 
en stor skraldespand så 40 litersposer på bestilling de kunne ligge på låget efter 
tømning ville være perfekt (de kan nok ikke mases i 
postkassen). Alternativt en anden miljøvenlig løsning om opfordring til ikke at 
bruge poser men at man tømmer skraldet direkte i 
skraldespanden? Hælder mest til første forslag hvis det skal effektuere bredt. 
Men igen på vegne af egne og kommende generationer siger vi mange tak! 
 
Svar: 
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Der leveres beholdere til madaffald samt en køkkenspand til sortering af madaf-
fald indendørs. Det er et krav at der benyttes plastposer til madaffald (udleveres) 
og til restaffald. Det skyldes hygiejneforhold, både derhjemme og hos renovatø-
ren. Papir, pap samt metal, plast og drikke- og fødevarekartoner skal lægges løst 
i beholderne. Det vurderes at det ikke er nødvendigt at rette Affaldsplanen på 
baggrund af dette høringssvar. 
 

Høringssvar 3: 
Emne: Ny affaldsordning 
 
Indhold: 
Husk hvis man skal tømme pap og blød plastik ude ved husstande skal deres be-
holdere være meget store for affaldet kan komme ud 
af spanden, det har stor tilbøjelighed til og sætte sig fast. 
Glas affald er verdens dårligste ide. Forestil jer og spid en vin flaske ned på en 
jern plade så den knuser, det larmer vanvittigt meget, 
det er bedre folk selv køre på genbrugspladsen med dem. 
Gætter på i har valgt en mellemting mellem Horsens og Vejle kommunes ordnin-
ger, så det er to kammer spande, begge steder er 
genanvendelig spande fyldt op hver 4 uge når de skal tømmes, det ene sted har 
de ikke pap og blød plast i, det andet sted har de 
ikke pap og glas i. Generelle problemer med to kammer spande, der blir tabt me-
re affald da det til tider er svært og få affaldet ud når 
det rammer op til skillevæggen i skrældebilen. 
Man skal åbne låget på spanden for at tømme dem, så i blæse vejr med løs af-
fald i toppen behøves man nok ikke fortælle hvad der 
sker. 
Jeg er tidligere skrældemand fra Horsens og nuværende i Vejle, jeg har kørt af-
fald siden 2012, så synes selv jeg har observeret lidt. 
 
Svar:  
Der er taget højde for opdelingen af beholderne, således at mindst muligt affald 
sætter sig fast. I ordningen er det muligt at vælge en alternativ beholdersam-
mensætning end standarden, der for enfamiliehuse er to todelte 240 liters behol-
dere, såfremt der ikke er kapacitet nok. Derudover er det stadig muligt at benyt-
te genbrugsstationerne.  
Der er blevet foretaget en ændring i affaldsplanen, således at glas fortsat afleve-
res i affaldsøerne – det skyldes regeringens nye klimahandlingsplan fra maj 
2020, der stiller krav om at glas ikke må sorteres sammen med plast.  
 

Høringssvar 4: 
Emne: Affaldsplan 2020-2032 
 
Indhold: 
Bernadotte Gruppe – KFUM Spejderne i Hedensted har følgende kommentarer til 
affaldsplanen.  
Det fremgår af Mere genanvendelse – det er sund fornuft på side 2, at mad-
affald, metal, glas, hård og blød plast, papir og pap og karton samt farligt afflad 
kildesorteres og afhentes ved husstanden.  
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Vi er enige i, at det er en god idé, at genanvende så meget som overhovedet 
muligt af den emballage borgerne og virksomhederne bruger eller får leveret va-
rerne i.  
Bernadotte Gruppe har i over 40 år været en del af foreningsordningen, hvor så-
vel spejderne, forældrene og lederne har været en del af denne ordning. Herved 
har ordningen haft en opdragende effekt på spejderne og forældrene. En ordning 
som man ikke skal kimse af.  
For en god ordens skyld har vi gennem alle årene indsamlet aviser, flasker og 
pap i Ørum, Daugård og Hedensted.  
Denne foreningsordning og en mindstegaranti for indsamlingen af papir og pap 
har udgjort Bernadotte Gruppes økonomi gennem alle årene, som har medført at 
Bernadotte Gruppe ikke har ligget Hedensted kommune til last.  
Som det er lagt op til, skal den nye ordning være en henteordning ved husstan-
dene.  
Herved kan vi se, at vort økonomiske grundlag om ikke forsvinder helt så dog 
ganske betydeligt reduceret i det vi årligt aflevere pap og aviser for ca. 100.000 
som vi nu skal ud og finde et andet sted.  
Derfor beder vi byrådet om at vurdere, hvorledes Bernadotte Gruppe, og for-
mentlig også mange andre foreninger kan få økonomisk kompensation, for de 
manglende indtægter ved aviser og pap.  
Endvidere beder vi også om, at de aviser og pap som formentligt stadig vil blive 
afleveret på Kastanjehøj, vil kunne være omfattet af en mindsteprisordning, fast 
pris på tømning af container mv. ligesom nu.  
Ser frem til en god dialog med byrådet om affaldsplanen og de økonomiske kon-
sekvenser samt mulighederne for at deltage i anden penge skabende aktivitet i 
samarbejde med kommunen for at kompensere for det manglende indtægts-
grundlag. 
 
Med venlig hilsen  
Morten Palmelund  
Gruppeleder  
Telefon: 20 88 77 68 Mail: bernadottegruppe.hedensted@live.dk 
 
Svar:  
Som affaldsplanen beskriver vil der blive arbejdet på en alternativ løsning for 
spejdere og andre foreninger. Dette gøres gennem dialog med foreningerne. Der 
er blevet foretaget en ændring i affaldsplanen, således at glas fortsat afleveres i 
affaldsøerne – det skyldes regeringens nye klimahandlingsplan fra maj 2020, der 
stiller krav om at glas ikke må sorteres sammen med plast.  
Det vurderes at det ikke er nødvendigt at rette Affaldsplanen på baggrund af det-
te høringssvar. 
 

Høringssvar 5: 
Emne: Affaldsplan 2020-2032 
 
Indhold: 
 
Seniorrådets høringssvar til forslag til ny affaldsordning.  
Seniorrådet vil gerne pege på nogle forhold, som der bør tages hensyn til,  
når den nye affaldsordning gennemføres.  
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Følgende områder, der drejer sig om den ældre befolkning, tages med i betragt-
ning.  
Modtagere af hjemmehjælp.  
Borgere, der bor i egen bolig med tildelt hjemmehjælp, kan måske have vanske-
ligt  
ved at klare, dels de 3 poser/beholdere i køkkenskabet, dels de to skraldespande 
med  
kildesortering.  
Ordningen med afhentning på grunden skal udvides til at opfatte to beholdere.  
I nogle tilfælde bliver det måske nødvendigt, at hjemmehjælpen holder øje med  
sorteringen.  
Storskraldsordningen kan medtage effekter til direkte genbrug, således at  
”trailerløse” kan komme af med et brugt møbel, der stadig har værdi for andre.  
Borgere i ældreboliger.  
Vi går ud fra, at boligselskaberne opretter en fællesordning, der gør det let og 
smidigt at leve op til de kommende krav.  
Borgere på plejehjem.  
Borgerne bor i eget hjem og er omfattet af reglerne om kildesortering.  
Det må overvejes, hvordan sorteringen kan foregå uden at kræve for  
megen tid for personalet.  
Orientering af borgerne.  
Som det rigtigt påpeges er det vigtigt med en god orientering om både baggrun-
den for den nye ordning og for de praktiske forhold.  
En stor del af orienteringen vil vel foregår via kommunens/ affaldsselskabets 
hjemmesider. Men det er vigtigt, at også de lokale ugeaviser bruges, fordi alle 
modtager dem.  
Den netbaserede orientering sendes med brevpost til borgere, der er fritaget  
for digital post.  
 
Seniorrådet den 27.juli 2020.  
Anker Andersen  
Næstformand.  
31901246 
 
Svar:  
Bestiller man afhentning på grund, vil det gælde både beholdere til madaffald og 
restaffald samt beholdere til papir, pap og metal, plast og drikke- og fødevare-
kartoner.  
 
Det er op til den enkelte borger, hvordan han eller hun vil indrette sit hjem eller 
aftaler hjælp til sortering. Der uddeles dog køkkenspande og poser til indendørs 
sortering af madaffald.  
 
’Direkte genbrug’ er fravalgt i storskraldsordningen, men det kan blive muligt at 
der her laves en aftale med frivillige organisationer med henblik på afhentning.  
 
Boligforeningerne har selv til ansvar at oprette fællesløsninger, men dette er en 
mulighed.  
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Det er op til de enkelte plejecentre om der ydes hjælp til affaldssortering til bor-
gerne i eget hjem, hvor der ofte ikke er store mængder affald. Typisk vil fokus 
ligge på affaldssortering på fællesarealer og i fælles køkkener.  
 
I forbindelse med udrulning af den nye henteordning vil der blive informeret gen-
nem digital post (alternativt brev for de, der er fritaget), fysisk materiale, sociale 
medier, kommunens hjemmeside og lokalaviser.  
 
Det vurderes at det ikke er nødvendigt at rette Affaldsplanen på baggrund af det-
te høringssvar.


