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Vedrørende Rundhøj Allé
Til rette vedkommende i ejerforening/boligforening.
TEKNIK OG MILJØ
Nye nedgravede affaldsbeholdere
AffaldVarme Aarhus har i et tidligere brev informeret om, at det er besluttet at der etableres en offentlig nedgravet affaldsløsning på Rundhøj Allé –
tilsvarende den løsning der benyttes i Aarhus centrum.
Denne løsning er nu undervejs og planen er, at der hen mod sommer i indeværende år etableres i alt 8 affaldsøer som erstatning for de nuværende kuber.

Center for Miljø og Energi
Aarhus Kommune

Genbrug og Energi

Plan og Projekt
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Projektet starter ved Rundhøj Allé 47 og fortsætter rundt herfra.
Direkte telefon: 41 85 80 92

Affaldsløsningen kommer til at omfatte både restaffald og de genanvendelige materialer glas/plast/metal og papir/småt pap.
Tilmelding
Alle ejendomme vil automatisk blive tilmeldt de nye nedgravede beholdere
til genanvendelige materialer. For restaffaldet gælder det at de fleste opgange i dag benytter affaldsskakte og beholdere på hjul til bortskaffelse af
dette. AffaldVarme vil derfor bede om jeres tilkendegivelse af om I ønsker
at lukke disse skakte og fremover aflevere restaffaldet i de kommende nedgravede affaldsbeholdere.
Tilbagemelding
Vi beder jer derfor venligst om, inden udgangen af marts, at fremsende en
mail til Rikke Ege på mailadressen: rieg@aarhus.dk med en tilkendegivelse
af om I lukker affaldsskakte og fremover gerne vil benytte de nedgravede
affaldsløsninger til restaffald – ELLER om I ønsker at bibeholde nuværende
ordning for restaffald.
Økonomi
Udgiften for den kommende affaldsløsning vil, lige som i midtbyen, være;
Genanvendelige materialer:
155,- kr. pr. lejlighed og 65,- kr. pr. værelse pr. år inkl. moms.
Restaffald:
575,- kr. pr. lejlighed og 240,- kr. pr. værelse pr. år inkl. moms.

Direkte e-mail:
rieg@aarhus.dk
Sagsbehandler:
Rikke Ege

Husstande tilknyttet private nedgravede beholdere, som allerede har etableret nedgravede beholdere til både restaffald, glas/plast/metal og papir/småt pap skal ikke tage del i den offentlige ordning og her sker ingen
ændringer.
Lukning af skakte
Der skal ikke længere søges dispensation om nedlægning af affaldsskakt,
men man skal fortsat informere Byggeri, når man ønsker at nedlægger
disse.
Byggeri skal herefter påse, at der etableres en anden affaldsløsning, som er
i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementet. I dette tilfælde en offentlige nedgravet affaldsløsning.
I de tilfælde, hvor affaldsskakten ombygges eller anvendes til f.eks. ventilation m.v., skal der også informeres.

Ansøgning om nedlægning af affaldsskakte skal sendes til:
Byggeri
Teknik og Miljø
Tlf. 89 40 22 13
Mail. byggesag@mtm.aarhus.dk
Åbningstider:
Mandag - Fredag 09:30 - 15:00
Telefontider:
Mandag - Fredag 09:30 - 14:00

Med venlig hilsen
AffaldVarme Aarhus

Bilag: Kort over planlagte affaldsøer på Rundhøj Allé.
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