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Høringssvar vedr. nye affaldsregulativer for husholdningsaffald
og erhvervsaffald
Vesterbro Lokaludvalg har modtaget Københavns Kommunes
”Regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald” i høring.
Først skal regulativet roses for at fremme digitalisering med Nem
Affaldsservice og at de affaldsansvarlige nu kan bestille containere og
ekstra tømning af husholdningsaffald på en nemmere måde end før.
Det er også fint med indsamling af hård plast og metal fra villaejere
samt muligheden for frivilligt at aflevere organisk affald fra villaejere.
Derimod er det ikke heldigt, når man gerne vil motivere borgerne og
grundejerne til yderligere indsamling af affald og yderligere
fraktionering som beskrevet i ”Ressource- og Affaldsplan 2018” at
Københavns Kommune:
-

Ikke længere vil vedligeholde papir-, pap-, metal- og
plastcontainere
Vil gøre borgerne eller grundejerne ansvarlige for erstatning af
containere, selvom de ikke er ansvarlige for hærværk, brand
eller misbrug af containerne
Ikke længere giver mulighed for at borgeren/grundejeren kan
få vasket containerne mod betaling
Har fjernet muligheden for i regulativet at se hvornår papir,
pap, glas og storskrald (for villaer) bliver afhentet – se § 10.9,
§ 11.9, § 12.5 og § 22.3
Har fjernet muligheden for at grundejere kunne anmode om
reduktion eller forøgelse af beholdervolumen eller ændring af
tømningsfrekvens – se § 9.5
Har fjernet forklaring og uddybning af hvad genanvendeligt
plastemballageaffald, PVC-affald, lille WEEE og stort WEEE
er – se §§ 14.1, 16.1, 19a.1 og 19b.3 i det tidligere regulativ
Har fjernet forklaring af hvor beholdere/containere skal
anbringes – se §§ 10.6 og 11.6
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Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

-

Har fjernet en masse uddybninger af ordningen om farligt
affald – se §§ 18.4, 18.7 og 18.9
- Har fjernet regler om indsamling af batterier – se §§ 20.7 og
20.9
- Har fjernet beskrivelse af bygge- og anlægsaffald – se § 21.3
- Har fjernet uddybning af anvendelse og fyldning af
storskraldsbeholdere samt lidt om hvor man må anbringe
storskraldsbeholdere – se §§ 22.6 og 22.7
- Har fjernet beskrivelsen af ordningen om haveaffald og
anvendelse og fyldning af beholderne – se §§ 23.3 og 23.7
Faktisk er regulativet meget svært at sætte sig ind i uden at man skal
benytte sig af andre muligheder for uddybninger og forklaringer ved
f.eks. at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen eller ivrigt granske
hjemmesiden. Paragrafferne er desværre mange steder ikke særligt
oplysende.
De fleste steder er de grundige forklaringer i det gamle regulativ
erstattet af forklaringer som: ”Materiellet skal være anbragt på de
standpladser og på den måde som er aftalt med Teknik- og
Miljøforvaltningen” eller ”Tømningsfrekvens fastsættes af Teknik- og
Miljøforvaltningen”, hvilket jo ikke siger ret meget i forhold til hvor
der før om afhentning af papir stod: ”Villabeholdere tømmes hver 8.
uge, mens beholdere i etageejendomme som hovedregel tømmes hver
14. dag”. Om papaffald stod der: ” Som hovedregel tømmes beholdere
hver 14. dag”. Om glasafhentning stod der at det blev hentet hver uge.
Det værste ved regulativet er at man endda er kommet til at fjerne
muligheden i § 7 for at ”sende fremtidige ændringer af regulativet i
lovpligtig høring”, det er forhåbentlig en fejl, da vi går ud fra at man
vil overholde loven og altid sørge for at sende alle ændringer i høring.
Med venlig hilsen
Thomas Warburg
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