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Dagrenovation – hvad kan gøres bedre næste gang der kommer sne? 
 
 
Ændret prioritering af uafhentet dagrenovation 
I Grundejerforeningen Plantagegrunderne får vi normalt afhentet vores affaldssække om fre-
dagen. Det skete ikke fredag d. 3. december, og ej heller d. 10. eller 17. december. Vi har for-
ståelse for, at vejret og manglende snerydning kan gøre arbejdsbetingelserne for usikre for 
skraldemændene, men det er uacceptabelt, at man ikke får første prioritet, når der igen kan 
hentes affald. I stedet har renovationsselskabet udført de sædvanlige ugentlige ruter og så set, 
om der var tid tilovers til at tage de veje, som de tidligere sprang over. Ideen om at undgå en 
Domino-effekt kan have sin berettigelse om sommeren, hvor man er sikker på, at affaldet kan 
hentes med få dages forsinkelse. Det dur bare ikke om vinteren. Her nåede skraldemændene 
ikke at komme på omgangshøjde, før der igen faldt sne. 
 

Husstande, der ikke har fået hentet dagrenovation, 
skal have prioritet frem for den sædvanlige ugeplan. 

 
 
Konkret vurdering af snerydningen 
En stor del af Grundejerforeningens veje betaler vi en entreprenør for at rydde, andre arealer 
ryddes af medlemmerne selv – særligt grundigt før den ugentlige affaldsafhentning. Generelt 
har vi derfor tilgængelige og sikre områder, hvor skraldemændene kan færdes på. Det har 
postbudene gjort hele vinteren. Det virker som om, at renovationsselskabet helt overordnet for 
kommunen beslutter, om der skal hentes affald. I vores område, er det de vejarealer, som 
Kommunen er ansvarlig for, der er dårligst ryddet.  
 

Renovationsselskabet må køre ud og konkret vurdere snerydningen, 
og så må vi vide, hvis det er Kommunens eller vores arealer, 

som er årsag til manglende afhentning. 
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Beredskabsplan 
Opstilling af containere i lokalområdet er en nødløsning, men den kan fungere. Det gjorde den 
fra d. 20. december og helt frem til d. 14. januar. Det var dog Grundejerforeningens formand, 
som måtte tage initiativ til at få tømt, når containerne var fyldte. I starten havde Kommunen 
svært ved at levere tomme sække. Det må ikke ske igen. Nye sække bør beskyttes i en ”post-
kasse” hængt på containeren, således at de ikke ødelægges af sne og regn. Containerne skal 
være af den lukkede type med låger i siden, så det er nemmest muligt at komme af med af-
faldssækken. 
 
Denne gang var det Grundejerforeningens bestyrelse, som måtte tag fat i Kommunen for at få 
opstillet containere på udvalgte steder. Kan Kommunen ikke lave en beredskabsplan, hvor 
Grundejerforeninger m.fl. på forhånd har anvist, hvor affaldscontainerne skal stå. Denne 
kunne være tilgængelig på Kommunens hjemmeside. I tilfælde af en længere periode med 
usikkert føre, kunne Kommunen blot iværksætte plan i god ro og orden – uden telefonstorm 
på Kommunen og på Grundejerforeninger. 
 
Som borgere betaler vi for en service, og når Kommunen ikke kan sikre, at vi får den på nor-
mal vis, så må Kommunen yde et godt alternativ. Vi håber, at ovenstående forslag kan være 
med til at sikre dette. 
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