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Vedrørende: Affaldsafhentning i Niverød IV

Indledning

Niverød IV (254 husstande) og Nivågården (20 husstande) er afdelinger af Fredensborg

Boligselskab, som er et alment boligselskab. Størstedelen af vore boliger ligger i separate

rækkehuse, med gangstier mellem husene og ingen adgang for biler til de enkelte huse.

Ved indførelsen af affaldssortering besluttede Fredensborg Kommue, at der ikke mere

kunne være affaldsafhentning ved de enkelte huse, og Niverød IV blev pålagt at etablere

opsamlingssteder, da afhentningen fra Kommunen kræver plads til en stor lastbil inden for

en afstand af 20 meter fra afhentningsstedet.

Efter nøje overvejelser valgte Niverød IV – ud fra både økonomiske og praktiske grunde at

etablere et seminedgravet affalssystem – med 5 afhentningspladser.

Da Fredensborg kommune samtidigt sendte nogle økonomiske beregninger, som viste en

signifikant besparelse ved afhentning fra fælles affaldssystemer, vurderede vi i Niverød IV,

at dette var en økonomiske ansvarlig beslutning.

Niverød IV har siden 23. november 2021 haft affaldshentning fra vores fællesanlæg (madaf-

fald fra den 1. juli 2022).

Regnskabet for de første 9 måneder af dette system viser desværre, at hverken etableringen

eller afhentningen af affald på nogen måde følger de retninglinier, som blev udstukket af

kommunen, som vi havde opfattet gennem den kommunikation, som forgik i 2019 og 2020.

Vi henviser i øvrigt til det – af Fredensborg Boligselskab – fremsendte høringssvar, som vi

til fulde står inde for.

Etablering af fællesanlæg

Niverød IV (og Niverødgården) byggede 5 seminedgravede affaldsafhentningsstationer ,

som i gennemsnit betjener ca. 55 husstande1. Vi har beregninger fra Fredensborg Kommune

(fra den 12. oktober 2020), som estimerer, at vores besparelser ved fællesafhentninger af

affald ville spare Niverød IV for kr. 183.961 om året.

Udvikling i renovationsomkostninger for Niverød IV2 (se nedenstående graf).

Vi bemærker os også, at der ingen besparelse optræder i prisen på renovationen ved

1De økonomiske forhold er beskrevet i høringssvar fra Frerdensborg Boligselskab, og skal ikke gentages her.
2Det er med stor undren, at vi kan bemærke den meget kraftige stigning i vore affaldshentningspriser i

regnskabsåret 2019/2020 (11,24%).
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indførelsen af afhentning fra vores fælles afhentningssteder, hvilket vi ifølge skrivelse fra

Fredensborg Kommune af 12. oktober 2020 var blev et lovet.

Nedgang i prisen for 1. halvår 2022 skyldes alene nedgang i estimeret affaldmængde ved

overgang til affaldssortering.
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Renovationsomkostninger Niverød IV

Det skal bemærkes, at vi har forskudt regnskabsår, så i regnsskabsåret 2021/2022 var den

nye affaldsafhentning med i 7 måneder.

Det »solidariske« prissætningssystem

Initialomkostninger

Vi kan konstatere, at vi finder dette »solidariske« afregningssystem dybt uretfærdigt. Vi

finder det meget skuffende, at kommune har valgt at lave denne lige betaling, uden at tage

hensyn til de faktiske omkostninger.

Der ligger en stor investering – betalt af beboerne i Niverød IV – som gør det lettere og

billigere for Kommunen at afhente vores affald, til forskel fra de husejere, som stadigvæk

har individuel affaldsafhentning.

Vi kan konstatere, at de borgere, som har individuel afhentning har fået udleveret affalds-

spande, som er betalt af det samlede budget for renovationen, så vi med fælles afhentning

også har været med i den investering. Det er korrekt, at vi med fælles afhentning har fået

en kompensation (på latterlige kr. 120 pr. husstand), hvor vi kan estimere, at de borgere

med individuel afhentning har fået 3 beholdere til i alt ca. kr. 1.200 for hver husstand.
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Det er vel unødigt at fortælle, at det er 10 gange mere end os med fælles afhentning pr

husstand?

Afhentning af affald

Kommunen har sat samme pris for afhentningen, selvom det er ulige meget nemmere og

billigere at hente ét sted for 55 beboere3, end at afhente 55 steder for 55 husstande.

Vi kan også konstatere, at fællesafhentningen sker i en ganske almindelige lastvogn (med

kran) med én chauffør, og ikke som ved individuel afhentning i specialbyggede renovations-

vogne med mere en én medarbejder.

Dette burde afspejle sig i prisen for renovationsafhentning.

Konklusion
Bestyrelsen i Niverød IV mener, at den nuværende prissætning er dybt uretfærdig, og

favoriserer husstande med individuel afhentning af affald, ved at have samme pris på

afhentninger af de to typer af metoder, uanset at den fælles afhentning har væsentlige

lavere omkostning for kommunen.

Det giver anledning til en følelse af frustration og krænket retsfølelse, da det på ingen måde

opleves at være i retfærdigt.

Vi vil derfor bede Byrådet, om at revurdere prissætningen, så den i højere grad afspejler de

virkelige omkostninger, og vi samtidigt kan føle, at den indsats, som vi gør (ved at bringe

affaldet til de fælles opsamlingssteder) påskyndes, så Kommunens afhentning kunne gøres

lettere, billigere og mere smidig.

på vegne af Afdelingsbestyrelsen
i håbet om en velvillig behandling

med venlig hilsen

Niels Søndergaard
Formand for Niverød IV

3Vi har her sat det gennemsnitlig antal for hver afhentninggsted, da vi har 5 afhentningssteder for 274 hustande
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Appendiks

Betalinger siden regnskabsåret 2017/2018 (Niverød IV har forskudt regnsabsår 1. juli til 30.

juni)

Regnskabsår 2.halvår 1. halvår helt år

2017/2018 328.407 329.539 657.946

2018/2019 329.538 337.963 667.501

2019/2020 332.520 399.469 731.989

2020/2021 399.336 423.231 822.567

2021/2022 423.438 389.160 812.598
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