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Høringssvar vedr. nye affaldsregulativer 

Veddelev Landsbylaug har læst forslaget og har forståelse for, at kommunen vil indføre sortering af affald 

for et bedre miljø, men er betænkeligt ved en række forhold. 

Landsbylauget har følgende kommentarer til forslaget: 

Veddelev Landsbylaug fornemmer, at der ikke har været fokus på alternative løsninger til de små landsbyer, 

som har småt med plads. Vi formoder, at det ikke kun vil blive et problem i Veddelev, men også i andre små 

landsbyer. Tilsvarende kan det i bydele med små grunde og tætliggende huse blive et problem at få plads til 

tre affaldsbeholdere, uden at det skæmmer områdets udsende og karakter. Vi vil i den forbindelse tillade 

os at nævne, at mange af disse områder har en bevarende lokalplan, der har til formål at bibeholde eller 

ligefrem styrke områdets karakter, hvilket ikke stemmer overens med store og meget synlige 

affaldsbeholdere foran områderne huse f.eks. i Veddelev og Vor Frue Kirke-området. 

 

Størrelsen på affaldsbeholdere. 

Landsbylauget kan have en bekymring omkring størrelsen af de nye affaldsbeholdere. Iht. §9.5.2 skal der 

fortrinsvis anvendes beholdere, der har et samlet min. volumen på 620L, hvilket er en anselig forøgelse i 

forhold til den nuværende løsning. Der står allerede to mindre affaldsbeholdere (en til papir og en til alm. 

affald) foran mange huse på Veddelev Bygade og på de små sidegader i landsbyen. De fylder meget, i nogle 

tilfælde så meget, at de nærmest står på selve bygaden, fordi der iht. regulativet skal være fast bund ved 

beholderne, og det er ikke muligt at køre beholderne frem og tilbage fra baghaven, da de i så fald vil skulle 

gennem huset eller trækkes igennem områder med grus eller anden blød bund. De står derfor foran husene 

året rundt.   

At der nu kommer en ekstra beholder til, og beholderne bliver større, gør ikke problemet mindre. De 

skæmmer bygaden nu, og det bliver ikke mindre med en ekstra og større beholdere. 
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Regulativet nævner specifikt pladsforhold som en årsag til at indsamle i sække, frem for beholdere (§9.4.2). 

Er der opstillet betingelser/retningslinjer for, hvornår borgere kan vælge en løsning med sække?  

Vil det alternativt være muligt at anvende mindre beholdere? Det vil sandsynligvis kunne løse problemet i 

en del tilfælde. 

 

Mulighed for delvis fællesordning. 

Vedr. indsamling af glas, papir og metal kan nogle områder/husholdninger evt. se en fordel i at have en 

fælles indsamling på linje med den nuværende ordning for glas. Derved er det kun nødvendigt med én 

beholder til bio- og restaffald, hvorved vi ikke får flere beholdere end i dag foran husene. 

I Veddelev kan der forholdsvis nemt placeres en storaffaldsbeholder på parkeringspladsen ved den p-

pladsen ved den nedlagte ungdomsklub, hvor der i dag er placeret en glascontainer.  

Da mange i forvejen er vant til at opsamle affald for at køre det på genbrugspladsen, tror Landsbylauget 

ikke, at det vil volde beboerne nogle problemer at skulle få nogle hundrede meter for at aflevere glas, 

metal og papir. Landsbylauget mener dog ikke, at en mulig fællesordning skal medfører obligatorisk 

deltagelse i fællesordningen; de husejere, der ønsker en villaordning skal naturligvis have mulighed for 

dette. En fællesordning skal således ses som et alternativ, hvor villaordningen vil være til gene for 

husejererne/området.  

 

Rengøring af beholdere 

Det er i det nye affaldsregulativ beskrevet, at den enkelte husejer selv skal holde de store affaldsbeholdere 

rene. 

De beholdere vi har nu er i forvejen ret tunge at håndtere, og det bliver jo ikke mindre med de nye 

beholderes. Nogle, særligt ældre, har allerede nu problemer med at sætte beholderen til skel, så den kan 

blive afhentet. Det bliver ikke nemmere med de nye tunge affaldsbeholder og samtidig kan rengøringen 

blive vanskeligere, da der er to kamre i dem. 

 

Afhentning hver 14. dag 

Det er i det nye affaldsregulativ beskrevet, at der fremover bliver afhentet affald hver 14. dag mod en gang 

om ugen nu. Det synes vi ikke om, da vi frygter, at det vil give lugtgener, at affaldet skal opbevares så længe 

i vores landsby. Vi er samtidig betænkelige ved, om der er plads nok til 14 dages affald  fra en almindelig 

husholdning i de nye beholdere, selv om affaldet sorteres godt. Hvis det ikke er tilfældet vil åbne og 

halvåbne låg på beholderne – ud over lugtgener – kunne give problemer med rotter.  

    

 


