
Affaldshåndtering: Mht. ansvarsfordelingen er den følgende: 
  

1.    Foreningens ansvar: fællesområder, incl. p-pladser - bestyrelsen 

er informeret om vores krav, som skal være opfyldt fra dag 1. 
  

2.       Den enkelte grundejers ansvar: indenfor egen matrikel - alle 

hustande i Kildedalen får informationsmateriale på korrekt placering 
af affaldsbeholdere, og vi giver alle hustande en fleksibel indkørsel 

periode til at få bragt tingene i orden. Dialogen om korrekt placering 

sker efter normal procedure.   
  Normal procedure for alle husstande i Hillerød Kommune er følgende: 
  
Hvis standplads og adgangsvej ikke lever op til de gældende AT-krav, vil 

husstanden have 4 uger til reagerer inden den automatisk bliver tilmeldt 

skel-afhentning. 
  

Skraldemanden kan indtil da gøre følgende: 
  
0. Hvis AT-forholdene er meget grelle såsom trapper, tages skraldet 

ikke med og skraldemanden meddelelsesseddelen der gør opmærksom 

på dette og at borgeren er tilmeldt skel. 
  
1. gang ligger skraldemanden en meddelelsesseddel og en AT-folder. 

Der tages et billede og adressen indberettes i RenoWeb som AT ikke i 
orden. 
  
2. gang ligger skraldemanden en meddelelsesseddel, samt adressen 
indberettes i RenoWeb som AT ikke i orden. 
  
3. gang ligger skraldemanden en meddelelsesseddel der gør 

opmærksom på at husstanden vil blive tilmeldt skel og kun vil få tømt 

hvis AT-forholdet er udbedret eller beholderen er stillet til skel på 
tømmedagen. Adressen indberettes i RenoWeb som AT ikke i orden. 
  
4. gang tømmes der ikke og skraldemand ligger en meddelelsesseddel, 
der gør opmærksom på at husstanden nu er tilmeldt skel. Der tages et 

billede og adressen indberettes i RenoWeb som skelafhentning. 

Ydermere skal der tages et billede og adressen indberettes som en 
afvigelse i RenoWeb. 



  
I kan læse mere om den nye ordning på vores hjemmeside 

http://www.hillerodforsyning.dk/ 
  
  
Med venlig hilsen 
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affaldsplanlægger, mem 
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