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Mødereferat 
 

Mødetid: 2. juni 2009 kl. 16.30 – 18.45 

Mødested: Hammel Rådhus 

Mødedeltagere: Johnny Lillethorup Boligselskabet Vesterbo  

Flemming Tinggård Gudenåparkens Grundejerforening  

Benedikte Krogh Jægervej 7D, Hammel 

Karl Åge Madsen Ringshøj Grundejerforening 

Inge Heegaard Grundejerforeningen Skovbrynet  

Grete Mørch Sørensen Lupinvejens Beboerforening  

John Poulsen ( +1 ) Grundejerforeningen Præstemarken  

Aksel Rasmussen Søften Grunderejerforening 

Birgit Christensen Søften Grunderejerforening 

Christian Medom Grundejerforeningen Malerkrogen  

Kirsten Andersen ( +1) Grundejerforeningen Egevænget  

Ejgild Kuntz Grundejerforeningen Anneksvej  

Anne Grete Georgsen Grundejerforeningen Solbakken  

Peter de Place Rimmen Grundejerforeningen Solbakken  

Brian Carlsen (+1 ) Grundejerforeningen Ryttervej  

Jørgen Niemann ( +1 ) Grundejerforeningen Overdrevet  

Annelise Schultz Krogshave Grundejerforeningen Jernaldervej 

  

Kurt Andreassen  Favrskov Kommune 

Anita Dahl Hansen  Cowi 

Carina Lassen  Cowi 

Lene Farving   Favrskov Kommune 

Lone Bejder   Favrskov Kommune 

Priya Sangarathas   Favrskov Kommune 

Jytte Bach   Favrskov Kommune 
 

Referent: Carina Lassen, Cowi 

Referat fra brugergruppemøde den 2. juni 2009 

 
Kurt Andreassen bød velkommen til de fremmødte deltagere. 

Kurt Andreassen oplyste, at der p.t. er politisk fokus på udvidelse af åbningstiderne 
på genbrugspladserne. Det vil snarest blive afklaret politisk om der skal åbnes op 
for en søndagsåbning af en eller flere genbrugspladser. 

Lone Bejder informerede kort om det kommende affaldsplanarbejde og 
kommunens ønske om at inddrage brugere af affaldsordningerne før end 
affaldsplanen skrives.  

Anita Dahl Hansen, COWI beskrev de lovgivningsmæssige krav der stilles til 
kommunerne med hensyn til blandt andet affaldsordninger og indsamling af 



 

genanvendeligt affald. Kravene har betydning for de ordninger borgere og 
virksomheder tilbydes af Favrskov Kommune 

Favrskov Kommune gennemførte en brugerundersøgelse i starten af 2009 for at få 
et nuanceret billede af brugernes oplevelser af de kommunale ordninger. Jytte Bach 
fra Favrskov Kommune præsenterede kort hovedpunkterne fra undersøgelsen. 

Resultatet af brugerundersøgelsen, input fra dette brugermøde og et efterfølgende 
møde med Dansk Naturfredningsforening vil blive anvendt i den kommende 
affaldsplanlægning.  

På mødet blev følgende emner debatteret: 

Der var enighed blandt deltagerne om, at boligforeninger og grundejerforeninger 
har forskellige behov og problemstillinger i det daglige. 

Dagrenovation  

For boligforeninger er en dagrenovationsordning med sække en 
arbejdsmiljømæssigt dårlig løsning, mens en sækkeløsning ved den enkelte beboer 
kan være den bedste løsning hos grundejer- og andelsforeninger med mange ældre 
beboere.  

Minicontainere ansås som en uhygiejnisk løsning af nogle, og muligheden for at få 
sin beholder vasket som en integreret del af indsamlingsordningen blev diskuteret. 

Der var enighed om, at fællesløsninger som eksempelvis minicontainere ofte 
medfører at ingen føler ansvar for affaldshåndteringen, og affaldet nemt bliver 
"herreløst".  

Der var en oplevelse af de leverede minicontainere er grimme. Favrskov Kommune 
har i nyt udbud af indsamlingsordningen stillet krav til standarden af 
minicontainerne. 

Der efterspørges derfor visionære løsninger på beholderområdet ud over 
sække/minicontainer standardløsningen - det ses ikke som et problem, at der kan 
være behov for tilvænning hos beboerne. Det blev anbefalet at andre kommuners 
erfaringer anvendes når der skal tænkes på alternative løsninger, eksempelvis har 
Århus og Randers Kommune erfaringer der kan inddrages. Der var forståelse for at 
affaldsplanen ikke udstikker løsninger, men fastsætter rammer for fremtidige 
alternative løsninger. 

Der blev udtrykt ønske om større skraldespande, evt. som de grønne i Århus 
Kommune. 

Genanvendeligt affald 

Generelt var holdningen at en minicontainerløsning genererer mindre frasortering 
af genanvendeligt affald, hvilket vurderes skyldes et stort tilgængeligt volumen, 
nemt at bortskaffe affaldet ét sted og en generel manglende ansvarsfølelse for eget 
affald. 



 

Der var derfor en holdning til, at det at etablere affaldsøer som fællesløsning for 
dagrenovationsaffald og genanvendeligt affald vil være med til at øge 
genanvendelsen.  

Der var debat omkring muligheden for at nedgravede containere kunne være en 
bedre løsning, og om der vil opstå rod omkring den overliggende del af containeren 
til indkast af affaldet. Holdningen var, at i nogle tilfælde kunne en nedgravet 
løsning være en fordel, og her kunne det være interessant at inddrage andre 
kommuners erfaringer. 

Deltagerne kendte til bobleordningen og anvendte den i vid udstrækning. Der var 
ønske om at kunne bortskaffe de tomme poser i forbindelse med brugen af 
boblerne, eksempelvis ved opstilling af lille skraldespand e.l. (findes allerede en 
del steder) 

Der var erfaring for at boblerne i Hinnerup tit er overfyldte. 

Der var enighed om at boblerne - i hvert fald i Hammel - står med passende 
afstand. Der var også enighed om at der kunne forekomme rod omkring boblerne 
fra andet affald end til bobleordningen, og derfor vil en skraldespand til tomme 
poser måske animere til yderligere rod omkring boblerne. Der fremkom det 
synspunkt, at rodet måske skyldes at der var behov for andre åbningstider på 
genbrugspladserne. 

Det sås gerne, at dåser medtages i bobleordningen og i en evt. affaldsø-ordning hos 
bolig- og beboerforeningerne. Muligheden for at dåseordning indføres svarende til 
batteriordningen blev drøftet. Der var positiv respons på muligheden for at opsamle 
flere genanvendelige emballagetyper i boblerne.  

Holdningerne og behovet for egne affaldsøer/bobler var forskelligt foreningerne 
imellem, holdningen var dog generelt, at der gerne sås en mulighed for særlige 
tilkøbsordninger som kan tilpasses individuelt fra forening til forening. 

Der blev udtrykt ønske om en papirordning som henteordning. Randers Kommune 
har erfaring for at en henteordning for papir medfører en halvering af mængden af 
affald i dagrenovationsordningen. 

Der var ønske om ,at der igen tilbydes køb af kompostbeholdere. 

Genbrugspladserne 

I juni måned vil der være politisk drøftelse af muligheden for at have søndagsåbent 
på genbrugspladserne. Generelt var der i kommunen ikke stemning for 
søndagsåbent i en turnusordning, da dette ikke er til at finde ud af for brugerne. Der 
var til gengæld ønske om, at åbningstiderne ligger fast hele året rundt. 

Der var ønske om en ordning for makulering af fortroligt papir. 

Der var ønske om, at indretningen på genbrugspladserne gøres logisk i forhold til 
brugernes behov. Specielt Hammel Genbrugsstation blev nævnt i denne 
forbindelse. 



 

Det var generelt kommunens erfaring fra tidligere, at en længere åbningstid om 
lørdagen ikke medfører flere besøgende. 

Der vil nok blive åbnet op for modtagelse af asbestpladser på en genbrugsplads i 
kommunen. Favrskov Kommune er pt. i dialog med Arbejdstilsynet om vilkårene 
for modtagelse af pladerne. 

Der var tilfredshed med klunsecontainer og faciliteterne på genbrugspladsen i 
Hinnerup. 

Der blev drøftet for og imod 1 stor fælles genbrugsplads kontra flere mindre 
genbrugspladser. Holdningen var tydeligt, at flere genbrugspladser foretrækkes, og 
at der gerne betales et øget renovationsgebyr for at alle pladser bevares.  

Storskrald 

Der var generelt et godt samarbejde med boligforeningerne omkring ordningen. 
Der var dog tendens til, at klunsning af det fremsatte affald skabte rod. 

Der var ønske om, at der indføres en mini-nærgenbrugsplads evt. i skure, så 
kommunen blot kunne hente storskrald på nærgenbrugspladsen. Her sås der dog 
gerne individuelle løsninger. 

Der var ønske om en hyppigere afhentning, 6-10 gange årligt. 

Det vurderes, at ordningen ikke anvendes i betydelig grad af foreningens beboere, 
da genbrugspladserne er et bedre alternativ. 

Ringeordning for farligt affald 

Ordningen anvendes ikke, da det farlige affald i visse tilfælde er blevet taget med i 
storskraldsordningen. 

Hvis ordningen skal anvendes mere, skal indsamlingshyppigheden øges. 

Information 

Der sås gerne at affaldskalenderen informerer om særlige lukkedage (eksempelvis 
1. maj).  

Henkastning af affald i naturen ansås som et emne der bør føres kampagne over. 
Bl.a. ønskes flere affaldsstativer sat op for at mindske henkastning af affald på 
Engdalsvej. Der var tilfredshed med at et af fokusområderne i affaldsplanen er 
"unge mennesker" (adfærdsændring i forhold til henkastning af affald), og at 
henkastning af affald også er et nationalt indsatsområde. 

Informationsfolder til nye tilflyttere kunne være en mulighed (affaldskalenderen 
udsendes til nye borgere). 

 



 

Diverse 

Deltagerne blev opfordret til at komme med flere input til affaldsplanen på 
affald@favrskov.dk 

 

 

Tak for et godt og konstruktivt møde 


