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Hillerød og Halsnæs stifter fælles affaldsselskab
Generalforsamlingerne i Hillerød Forsyning og Halsnæs Forsyning har godkendt, at
de to forsyninger går sammen om et fælles affaldsselskab.
Fra foråret 2017 vil skraldebilerne, der kører rundt i Hillerød og Halsnæs kommuner, være
styret af det fælles affaldsselskab, Fælles Affaldsindsamling, hvor ejerskabet er fordelt
ligeligt mellem Hillerød Forsyning og Halsnæs Forsyning. Det har generalforsamlingerne i de
to forsyninger netop godkendt.
Bestyrelsesformændene i de to forsyninger er enige om, at etableringen af det nye fælles
selskab skal medvirke til en optimering af økonomi, kvalitet og ressourceudnyttelse i
dagrenovationsindsamlingen af affald i begge kommuner.
- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har haft nogle udfordringer med indsamlingen af
vores dagrenovation. Vi vil godt i Hillerød give vores kunder en bedre service, og det kan vi
med det nye selskab, hvor vi kommer meget tættere på den daglige styring af
indsamlingsopgaven. Vi forventer at kunne give en hurtigere og bedre kundehåndtering,
fordi vi nu får den direkte kontakt til skraldemændene, som bliver ansat i forsyningen,
fortæller Louise Colding Sørensen, bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning.
Hun bakkes op af bestyrelsesformand i Halsnæs Forsyning, Thomas Møller Nielsen, hvor
man allerede i 2015 hjemtog opgaven med indsamling af dagrenovation.
- Vi er rigtig glade for at have indgået aftale om et fælles affaldsselskab med Hillerød
Forsyning. Vi har, efter vi hjemtog opgaven, fået en masse erfaringer og oplevet en masse
fordele ved det, og den viden ser vi frem til at dele med Hillerød, siger han.
Stadig forskellige indsamlingsordninger
Hovedopgaven for det nye selskab bliver at forestå driften af de ordninger for indsamling af
dagrenovation, som de to forsyninger hver for sig har. Det vil sige, at man kommer til at
forestå kørselsplanlægning og personaleledelse af skraldemændene samt opfølgning på
kundehenvendelser i samarbejde med de to kundecentre.
Det er derfor ikke tanken at harmonisere indsamlingsordningerne i de to kommuner.
Selskabet styrer indsamlingen med det materiel, der er behov for, og efter de ønsker, de to
forsyninger hver for sig beslutter.
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