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Valby 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. 

 

   
   
      
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedrørende nye regulativer for husholdningsaffald og 
erhvervsaffald 

 
Valby Lokaludvalg har modtaget Københavns Kommunes Regulativ 
for husholdningsaffald og erhvervsaffald i høring. 
 
Miljøgruppen i Valby Lokaludvalg har behandlet materialet og det 
endelige høringssvar er godkendt af Valby Lokaludvalg den 9. 
december 2014. 
 
Generelt henvises der til andre bekendtgørelser i regulativerne, uden at 
det giver den store mening for forståelsen af regulativerne. Såfremt 
affaldsregulativerne skal kunne læses og forstås af borgere og 
virksomheder, kunne det være gavnligt med en definitions- eller 
ordliste i regulativet. Regulativets indhold kan med fordel formidles i 
tryksagen ”Affald” som husstandsomdeles.  
 
Vi finder det afgørende, at borgerne motiveres til at bidrage til de 
ambitiøse mål kommunen har opstillet i Ressource- og Affaldsplan 
2018. Det kræver viden og handlemuligheder som borgerne konkret 
kan forholde sig til.  
 
Vi ser frem til udrulningen af de to nye fraktioner – metal og hård 
plast – til villaejere fra 1. september 2015, og at der også bliver en 
frivillig ordning for indsamling af det organiske affald fra villaer. 
 
Der er fokus på digitalisering i kommunen og med Nem 
Affaldsservice. Valby Lokaludvalg vil gerne foreslå en sms ordning 
for borgerne, så de modtager en sms dagen før afhentning af affald 
(gælder ikke dagrenovation). Det kan være med til at sætte fokus på 
kildesortering. Fx kan en reminder om tømning afhjælpe overfyldte 
beholdere, der kan være en barriere for kildesortering. 
 
Derudover er det et ønske at primært glasaffald, men også gerne papir, 
kan afleveres i byrummet fx på Valby Tingsted og Toftegårds Plads. 
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Det skal være let for borgerne at komme af med affald. Det øger også 
graden af kildesortering.  
 
Konkret har Valby Lokaludvalg følgende bemærkninger til 
regulativerne:   
 
Regulativ for husholdningsaffald  
§ 9.6 Der mangler en bestemmelse om, at skraldemanden skal 
anbringe beholderne på standpladsen efter tømning. Det samme 
gælder også for de øvrige fraktioner. 
 
I § 9.7 Gentagelse i teksten om sod, aske og slagger. Teksten bør 
gøres enkel.  
 
§ 10.6 Det er nyt, at papircontainere skal stå på standplads - ikke på 
fortovet. Er det en ny regel? 
  
§ 12 Glasemballageglas. Affald af drikkeglas og tilsvarende er 
udelukket af ordningen, som kun dækker emballageglas. Hvordan kan 
drikkeglas genanvendes? 
  
§ 14 Omhandler kun emballageplast. Hvad med andet plast? Er der 
regler for blødt emballageplast? Skal det afleveres på 
genbrugspladser? 
  
§ 18 Farligt affald. Der mangler en præcisering af anbringelse af de 
røde bokse for villaer ved afhentning. Hvad er den korrekte placering? 
 
§ 19.3 og 19.6 Hvor skal villaejere der bruger den røde boks til småt 
WEEE placere denne ved afhentning? 
 
§ 19.7 Der står, at stort WEEE skal afhentes separat efter bestilling. 
Under storskrald § 22.3 står der, at WEEE indgår i 
storskraldsordningen, hvor det skal holdes separat. Dette bør 
præciseres. 
 
Regulativ om erhvervsaffald 
Valby Lokaludvalg har stort fokus på det lokale erhvervsliv, og er 
glade for, at kommunen generelt sætter fokus på erhvervslivet med et 
nyt Erhvervshus og en ny erhvervs- og vækstpolitik.  
 
Valby Lokaludvalg har tidligere forslået at regulativet for 
erhvervsaffald skelner mellem karakteren af virksomheder. 
Mellemstore og store virksomheder har en anden karakter og har mere 
materiale at sende videre end de overvejende små - ofte 
enkeltmandsfirmaer – i Valby. Små virksomheder skal i mange 
tilfælde betale det samme som store virksomheder. Valby 
Lokaludvalg ønsker, at affaldsgebyret nedsættes eller fjernes for små 
virksomheder.   
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Lokaludvalget er opmærksom på, at det primært er regler i 
affaldsbekendtgørelsen, der er en hindring for at differentiere mellem 
virksomhederne.  
 
Venlig hilsen 
 
Michael Fjeldsøe 
Formand for Valby Lokaludvalg 
 
Henrik Palsmar 
Formand for miljøgruppen i Valby Lokaludvalg 
 
 
 
 


