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Høringssvar vedr. Ressource- og Affaldsplanen 

Lokaludvalget på Vesterbro synes, at planen er meget vidtrækkende 
og ambitiøs. Der er mange gode idéer og initiativer.  
 
Planen forudsætter dog et stort engagement fra kommune og 
borgere. Ved indsamlingen af organisk affald er det f.eks. forudsat at 
der kan udsorteres 50% fra villaer og 25% fra etageejendomme. Det 
er meget ambitiøst, måske for meget i forhold til viljen hos borgere til 
at sortere grønt affald fra. På Vesterbro har vi haft udsortering af 
grønt affald i en stor gård med etageejendomme i 10 år og det er ikke 
meget grønt affald, der afleveres til kompostbeholderne. Faktisk er 
der tale om et fald i afleveringerne gennem 10 år. Vi er langt fra 25% 
snarere 5%, fordi det er besværligt at sortere oppe i lejlighederne og 
grønt affald bliver hurtigt ulækkert, hvis man ikke får det afleveret. 
 
At kommunen vil sortere endnu mere med både indsamling af plast, 
metal og småt elektronik er også ambitiøst, men gad vide hvor 
gårdene skal få plads til alle de nye beholdere. De fleste gårde har 
affaldsrummene fyldt helt op med containere i forvejen. I Indre By 
har de ikke engang plads til papirbeholdere. En løsning kunne være 
færre containere til almindeligt skrald og hyppigere tømning. Det vil 
desværre betyde højere renovationsudgifter for etageejendomme og 
det er ikke godt, da betalingen mange steder er steget efter 
ændringen fra at betale efter volumen til at betale efter antal 
beboere.  
 
Lokaludvalget synes, at det er en god idé med forskellige farver til 
lågene, da næsten alle containere er grønne eller grå og det kan 
borgerne ikke se forskel på. Måske skulle det overvejes at det ikke 
kun er lågene som har forskellige farver, men måske også selve 
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containerne. I de fleste gårde er der mange typer containere allerede 
nu, så det ville gøre det lettere at sortere affaldet. 
 
For erhvervet har ændringen til en tilmeldeordning åbenbart gjort 
indsamlingen på genbrugsstationerne betydeligt mindre. Man bør 
derfor gå tilbage til den gamle ordning, hvor alle erhverv betalte via 
skattebilletten for at benytte genbrugsstationerne.  
 
I materialet omtales flere steder genbrugsstationer som en god ting 
fordi næsten alle danskere elsker muligheden for at finde gode 
brugte ting gratis (eller meget billigt), men samtidig skrives der på 
side 17, at tilpasningen kunne være færre genbrugsstationer, det er 
helt ulogisk. Tværtimod skal der bygges flere miljøcentre/ 
genbrugsstationer. Det er godt, at Sydhavnen får et stort 
genbrugscenter, vi har savnet det tæt på Vesterbro. Lidt mærkeligt at 
Nørrebro har hele 3 stationer, mens mange bydele slet ingen har. 
Godt at Nordhavnen (Østerbro) også får en genbrugsstation. 
 
Afskaffelsen af miljøbilordningen som afhentede farligt affald er 
formentlig en god idé, idet det var besværligt at huske hvor og 
hvornår bilerne havde afhentning. Meget mere problematisk vil det 
være at gøre det obligatorisk, at gårdene selv skal sørge for en 
ordning for farligt affald, idet mange gårde ikke har den fornødne 
plads til dette. Obligatoriske batteribeholdere vil være meget 
nemmere at indføre, de er pæne og fylder ikke meget. 
 
Lokaludvalget foretrækker, at de forskellige tiltag ikke bliver 
obligatoriske, frivillighed befordrer nemlig lysten til at sortere. Tvang 
er aldrig godt, men kan i visse (forhåbentlig sjældne) tilfælde være et 
nødvendigt onde. 
 
I planen gøres der meget ud af at støjen skal reduceres ved 
affaldsafhentning. Derfor kan det virke mærkeligt at affaldsvognene 
mange steder får dispensation til at starte tidligere om morgenen. 
Kommunen bør sætte beboerne over erhvervet, så borgerne kan få 
deres nattesøvn. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Vestergaard 
 


