Spørgsmål fra Rasmus Visby, Hjortekæret 2, Gadevang
Spørgsmål stillet og besvaret på byrådsmødet den 30. januar 2019
Spørgsmål 1
På et møde 7. november 2017 i det daværende Miljø- og Teknikudvalg, blev det besluttet at
kontrakten for indsamling af storskrald og haveaffald samt flis, skulle sendes i udbud foråret
2018, da den gamle kontrakt udløb 31. marts 2019. Dette skulle ske for at for at den nye
ordning kan nå at træde i kraft den 1. april 2019.
Hvorfor blev kontrakten ikke sendt i udbud foråret 2018 som vedtaget af Miljø- og
Teknikudvalget?
På Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde 14. august 2018 havde man dermed haft mulighed
for at vurdere de konkrete tilbud, fremfor de estimater der her blev fremført på mødet.
Svar:
Miljø og Teknikudvalget godkendte den 7. november 2017 en indstilling fra Hillerød Forsyning
om,:




at indsamling af storskrald i villaer, parcel- og rækkehuse, samt mindre etageejendomme
hjemtages
at flis-ordningen nedlægges
at haveaffald ved næste udbud i foråret 2018 udbydes til indsamling bundtet eller i
papirsække

Det blev efterfølgende besluttet at nedlægge indsamlingsordningen for haveaffald, hvilket er
årsagen til at udbuddet ikke blev gennemført.
Bestyrelsen i Hillerød Forsyning behandlede sagen om nedlæggelse af haveaffaldsordningen
den 15. maj 2018, og den 14. august 2018 besluttede Natur, Miljø og Klimaudvalget at følge
bestyrelsens anbefaling om at nedlægge ordningen.
Spørgsmål 2
På mødet i Natur, Miljø og Klimaudvalgets 14. august 2018 besluttede man at
indsamlingsordningen for haveaffald skulle nedlægges. Hvilket også bliver kommunikeret ud
flere steder i efteråret 2018. Blandt andet på Hillerød Forsynings webside og ved annoncering
i Hillerød Posten.
Har Natur, Miljø og Klimaudvalget beføjelser til at tage nedlægge
indsamlingsordningen for haveaffald?
Iht. Affaldsbekendtgørelsen og Hillerød Kommunes eget Regulativ for Husholdningsaffald
tyder det ikke på det er tilfældet. Men derimod en beslutning der skal tages af
kommunalbestyrelsen.
Svar:
Det er Hillerød Kommunes opfattelse, at Natur, Miljø og Klimaudvalget havde kompetence til at
træffe afgørelse om nedlæggelse af haveaffaldsordningen.
Når det i lovgivningen er fastsat, at kommunen har ansvaret for en opgave, står der typisk, at
det er kommunalbestyrelsen der skal handle, fx meddele en dispensation.
Byrådet har det overordnede ansvar i Hillerød Kommune og kan i princippet træffe afgørelse i
alle sager, der vedrører kommunen, men byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at
overlade beslutningskompetencen til et udvalg eller forvaltningen. Det gør byrådet fx i

kommunens styrelsesvedtægt og delegationsplaner. Disse suppleres i hverdagen af sædvaner
og stiltiende delegation.
Af styrelsesvedtægtens § 14 fremgår, at Natur, Miljø og Klimaudvalget løser
myndighedsopgaver vedrørende affaldsområdet.
I udvalgets delegationsplan er det fastsat, at byrådet på affaldsområdet:




har ansvaret for kommunens affaldsplanlægning, dvs. kommunens 12 årige affaldsplan
godkender regulativer
godkender takster for affald

Byrådet har godkendt det gældende regulativ for husholdningsaffald i november 2016 og der
er politisk enighed om, at fagudvalget kan godkende mindre ændringer af regulativet.

