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Til Høje Taastrup Kommune 

E-mail: affald@htk.dk 

Høringssvar 

Vedrørende høringen om ny affaldsordning på kommunens hjemmeside: http://www.htk.dk/Borger/Bolig-

flytning/Husholdningsaffald/Hoering-ny-affaldsordning.aspx 

Vi er i grundejerforeningen ikke imod en yderligere sortering i affaldsfraktioner, men det er ærgerligt, at 

affaldsbeholderne kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget på den enkelte matrikel.  

Vi får under alle omstændigheder nogle udfordringer med at finde plads og placering for de nye beholdere, 

da de affaldsbeholdere, som vi har i dag, fylder en del mindre, og dertil kommer de æstetiske overvejelser, 

da vi fortsat gerne vil have en pæn og præsentabel indgang til vores hjem.  

Den alternative løsning med affaldsøer vil indebære en ekstra opgave med drift heraf og dermed ekstra 

udgifter for foreningens medlemmer.  

I forhold antallet af tømninger for restaffald og madaffald, hvor der i høringen er blevet lagt op til, at 

tømning sker hver 2. uge – dog med mulighed for ugentlig tømning i sommerperioden – er for lidt.  

Der bør efter vores vurdering generelt være ugentlige tømninger året rundt for både restaffald og 

madaffald henset til lugtgener og den nærliggende risiko for rotteplage. Der vil være lugt fra madaffald 

uanset, om de grønne poser med madaffald lukkes med en knude, og også mademballage afgiver lugte.  

Vi mener, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at stort set alle madvarer er i emballage, og det 

forekommer derfor umiddelbart meget tvivlsomt, at sortering til madaffald giver en tilsvarende mindre 

mængde af restaffald. Der vil stadig være den samme mængde restaffald, og en tømning hver 2. uge er 

derfor for lidt.  

Tømning hver 2. uge er desuden problematisk for småbørnsfamilier, hvor der er bleskift, og særskilt 

betaling for ekstra tømning gør ikke livet som småbørnsfamilie lettere.  

Vi oplever derfor at blive ringere stillet, hvis madaffald og restaffald kun tømmes hver 2. uge. 

Vi håber, at beslutningstagerne i Høje Taastrup Kommune vil imødekomme vores opfordring til en ugentlig 

tømning for både madaffald og restaffald.  

På forhånd tak.  

 

Med venlig hilsen  

Grundejerforeningen Pileurtvej/Salvievej 

 v./næstformand Laila Madsen 
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