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Subject: sne og affaldstørnning i sommerhusområde
Fromr pajen @gribskov,d k
Date: 25-04-2013 13:53
To: mette@ livsharmon i.d k
CC: wkasa@gribskov.dk

Hej Peter og t4ette
3eg har talt med sknaldemanden, her er jeg blevet fortalt at tOmmedagen er
onsdag. Dog kan det fonekomme ved dniftsfonstyrrelser (sygdom, bilnedbrud,
helligdage), at den afhentes om tonsdagen. Det bunde dog være nelativt
sjæ1dent.

I Gnibskov Kommune en der nigtig mange sommerhuse og sommenhusveje, hvor
den ofte ikke ryddes på vej og ti1 sknaldestativ og omkring skraldestativ.
Betingelserne fon at få afhentet sin dagrenovation er ens, hvad enten
eJendommen er et sommenhus eller et hel.ånshus. Hen gælder det jvf. det
kommunale affaldsnegulativ (See attached file: Bilag 15 - Regulativ for
hushoLdningsaffald.pdf), at der feks. skal væne ryddet fon sne og gnuset
Regulativet er et langt skniv, hvis I ser på $9.6, står den noget om
adgangsvejen til skraldespanden.
Regulativet er lovhjemlen, ligeledes er der de vejledninger og besknivelser
Arbejdstilsynet anvenden. Hen en teksten nogenlunde den samme.
På baggrund af ovenstående, så kan
på tømning, så skal der i tilfælde
t6n kgne på vejen), nyddes ind til
kan åbnes.

jeg kun sige, at hvis I vil være sikne
af snevejr nyddes på vej (så chauffØnen
stativet og nundt om stativet, så det

Mvh.

Pen Aasbjeng Jensen
MiUøtekniken
Centen fon PIan, Klima og Trafik
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Ligesom vore naboen han sknaldemanden kontaktet os

frost,

i

penioden med sne og

Det en sket 2 gange, henholdsvis med postkontet "Pas på din
skraldemand" og med en afkrydsning af forseelsen pvenst på
sknaldesækken, Årsagerne var manglende nydning, saltning og gnusning
grund af is og sne.
Det beklagen

af

vi

meget, men fonseelsen

på

vil givet vis gentage sig på gnund

modstnidende neglen.

vintenhalvånet må sommenhusejene maksimalt opholde sig i sommenhuset i
t3 uger fondelt på kontene ophold. Det er en ret men ikke en pligt.
Denne ret anvendes ofte i weekenderne, hvor de fleste ejene han fni. Så
selvom der nyddes, saltes og gruses søndag aften, kan den let falde ny
sne, inden skraldesækken afhentes midt i ugen. Dertil kommen, at
kommunen på sin hjenmeside han anført, at sknaldesækken tømmes onsdag,
men vores obser"vation en, at det oftest sker torsdag.

I

Vi han ikke vænet ude fon denne pnoblematik tidligene, selvom vi har
ejet huset i mene end 3Ø ån. Og det en ikke manglende forståelse for
sknaldemandens sikkerhed ellen manglende vilje fra vores side, det
skonten på. Men hvad er kommunens lgsningsforslag på en konflikt, hvor
negler stniden

mod hinanden og med hjemmel

i hvilken lov?
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Venlig hilsen
Peter Orndrup og Mette M011en Jensen
ejene af Skovledet 5, 33CI0 Frederiksværk

"* Vedhæftede filer:

Bilag L5 - Regulativ for husholdningsaffald.pdf
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