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Høringssvar vedr. nyt regulativ for husholdningsaffald
Lokaludvalget takker for at blive hørt i sagen vedr. nyt regulativ for
husholdningsaffald.
Vi bakker generelt op om regulativet og at kommunen i en sådan
proces drager af tidligere erfaringer med affaldssortering, som har
været afprøvet.
Dog ønsker lokaludvalget at gøre forvaltningen opmærksom på, at
affaldssortering stiller store krav til brugerne og derfor skal der være
fyldestgørende information og tømningsfrekvensen skal være
gennemskuelig og gøre det helt klart, hvem der gør hvad, hvornår?
Tømmefrekvens og renhold
Lokaludvalget er bekymrede for lugtgener forbundet med
affaldssortering, og derfor er det en forudsætning for at dette regulativ
tages godt i mod af borgerne, at tømningsfrekvensen afstemmes
løbende.
Vedr. rensning af containere er det lokaludvalgets opfattelse, at dette
arbejde ikke bør overlades til borgerne selv, da det er et stort og
besværligt arbejde, der bør udføres af en professionel.
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Lokaludvalget vil også gøre opmærksom på, at skraldesug kun er
beregnet til en bestemt slags affald. Hvordan skal borgerne håndtere
dette?
Pladsmangel
Pladsmangel er en bekymring fra lokaludvalgets side og ses som en af
de største barrierer for øget affaldssortering. Både i køkkenet og i
gården/indkørslen.
Affaldssortering starter som bekendt allerede i køkkenet, hvor der i
forvejen kan være pladsmangel. Det er derfor vigtigt for ordningens
succes, at der kommer god information med til borgeren om, hvordan
de kan sikre sorteringen i hverdagen i de københavnske hjem.
Her er det oplagt og at der trækkes på erfaringer fra tidligere forsøg
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Amager Vest 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.

både i og uden for København.
Problemet med pladsmangel bliver især tydeligt på vores veje i
forbindelse med afhentningen af affaldet. Mange steder i vores bydel
er der ikke afsat plads til affaldsbeholderne og ofte ender de med at
spærre vejen på fortovet, fordi beboerne ikke har plads til dem på
deres grunde. Når skraldet skal sættes ud på fortovet i villakvarterer på
tømningsdagen, spærrer beholderne fortovet, og når beholderne efter
tømning blot sættes tilbage samme sted, spærrer de videre helt indtil
beboeren kommer hjem og kører dem ind igen. Her er problemet, at
der ikke i alle indkørsler ved villaer er plads til at sætte beholderen på
egen matrikel tæt nok på fortov til, at skraldemanden selv vil gå ind og
hente den, samt sætte den på plads bagefter. Det er et problem for
fodgængerne og tilgængeligheden i vores by og bør løses.
En løsning kunne være, at skraldemændene er opmærksomme på
problemet og bringer beholderne ind på parcellerne efter tømning.
Der er derudover for nogle ejendomme problemer med at få plads til
de mange beholdere. Dette gælder både gamle og nye byggerier og
især etagebyggerier. Håndteringen af disse mange beholdere på
parcellen og fællesarealer kræver temmelig meget plads, som oven i
købet skal være tilgængelig på en fornuftig måde for både beboerne
og for skraldemændene, der afhenter affaldet. Med så mange
beholdere vil det i husstandene være hensigtsmæssigt med en befæstet
plads, som også er indrettet så beholderne ikke blæser omkuld i
stormvejr. I tilfælde med tag over containerpladsen er parcelejere i
vores bydel også opmærksomme på, at pladsen så ikke indgår i
bebyggelsesgraden på ejendommen. Der er altså både æstetiske,
praktiske og miljømæssige hensyn at tage i forbindelse med indretning
og placering af affaldspladsen.
Hvordan sikrer vi plads til de mange affaldsbeholdere både nu og i
fremtidens byggeri? Teknik- og Miljøforvaltningen kunne overveje at
tænke dette hensyn ind i fremtidige lokalplaner.
Endeligt ser lokaludvalget gerne mulighed for lokalkompostering af
vegetabilsk bioaffald som en tilvalgsmulighed, hvor kommunen så
stiller kompostholdere til rådighed.
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