
Fælles affaldsordning? 
 
Som opfølgning på pkt. 11 i referatet fra generalforsamlingen i april har bestyrelsen, som lovet, undersøgt muligheden 
for at oprette en fælles affaldsordning for Hørsholm Gårdhuse med henblik på at reducere/eliminere antallet af 
individuelle affaldsbeholdere på de enkelte matrikler. 
 
Unter samtale med kommunen har vi fået oplyst følgende: 

• Alle borgere skal sortere deres affald. 
• Prisen for renovation er ens for alle borgere i kommunen (2.873 kr i 2022) uanset affaldsordning. 
• Den individuelle affaldsbeholder til mad- og restaffald (240 l) kan ikke fravælges. 
• Hvis en grundejerforening vælger at etablere en fælles affaldsordning for nogle af de andre affaldstyper, skal 

samtlige grundejere slutte sig til ordningen. 
• Der skal i så fald udpeges en affaldsansvarlig, som kommunen kan kontakte i tilfælde af problemer. 
• Udgiften til etablering af et sådant fællesdepot - eller flere - og evt aflønning af den affaldsansvarlige påhviler 

grundejerne. 
• Depoterne skal være nemt tilgængelige for renovationsfolkene. 
• Kommunen kan være behjælpelig med udregning af, hvor mange fælles affaldsbeholdere (600 l), der vil være 

behov for af de enkelte typer. 
• De valgte fælles affaldsbeholdere (hver på 600 l) stilles gratis til rådighed af kommunen og alle de tilsvarende 

individuelle (240 l) beholdere indsamles uden beregning. 
• Fællesbeholderne på 600 l indeholder kun én slags affald - ikke dobbeltrum som i nuværende individuelle 

beholdere. 
• Der kan ved behov også fås større beholdere (containere), der så graves ned. 

Ud over kommunen har vi haft kontakt med formanden for Grundejerforeningen Ved Åbredden, der oplyste, at de er 24 
husstande, der blev enige om at etablere et fælles affaldsdepot for enden af bebyggelsen ud mod tilkørselsvejen fra 
Usserød Kongevej, hvor de samler alle typer bortset fra mad- og restaffald. De har fået bygget et meget pænt og diskret 
aflukke i træ, delt i to åbne rum (ingen overdækning), hvor der står i alt seks 600 l beholdere på hjul - en beholder til hver 
af følgende affaldstyper: metal, glas, papir og pap, og to til plastaffald. Selve anlægget kostede, så vidt formanden 
huskede, 70-80.000 kr at få bygget. Størrelsen af vores bebyggelse taget i betragtning skulle vi formentlig have 2-3 
gange det antal beholdere og minimum to depoter. 
 
Konklusionen er altså, at en fællesordning for en eller flere affaldstyper skal gælde for alle, ingen kan stå udenfor, da 
dette ikke kan administreres af renovationen og det i øvrigt ville gøre operationen dyrere og mere besværlig.  
 
Bestyrelsens indstilling er, at vi på nuværende tidspunkt ikke vil anbefale en fælles ordning, men at det naturligvis står de 
enkelte medlemmer frit for enten at etablere en privat deleordning med naboen (hvilket de i kommunen ikke er glade for 
men lukker øjnene for) eller stille et konkret forslag om en fællesordning på en generalforsamling. 
 


