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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 – Regulativ for husholdningsaffald og 
erhvervsaffald
Valby Lokaludvalg har modtaget Københavns Kommunes Regulativ 
for husholdningsaffald og erhvervsaffald i høring.
Høringssvaret fremsendes med forbehold for Valby Lokaludvalgs 
endelige godkendelse på lokaludvalgets møde den 8. oktober. 
Høringssvaret er udarbejdet efter drøftelse i miljøgruppen i Valby 
Lokaludvalg.
Konkret har Valby Lokaludvalg følgende bemærkninger til 
regulativerne:  

Generelt henvises der til andre bekendtgørelse, uden at det giver 

den store mening for forståelsen af regulativet. 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. 

Regulativet indeholder flere vage formuleringer af kravet om 

rengøring af den afleverede emballage. Jf § 12.1 kan borgerne 

lægge glasemballage i dagrenovationen hvis de ikke har rengjort 

det. Det skal selvfølgelig være et krav at de bliver rimelig rengjort 

og lagt i glasbeholderen. Det gælder også § 13.1 for metal og § 

14.1 plast. Regulativet bør i stedet beskrive omfanget af 

rengøringen, for at gøre det brugervenligt.

Regulativet for erhvervsaffald skelner ikke 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. Det kan 

med fordel præciseres. 

I § 10.3 står der i første sætning ”Virksomheder kan håndtere 

dagrenovationslignende affald…”, i gentagelsen i næste afsnit står 

der ”Virksomheder må håndtere dagrenovationslignende affald…” . 

Teksten bør gøres enkel. 
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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 glæder os over at udrulningen af de tre nye fraktioner – metal, 

hård plast og småt elektronik – er afsluttet i Valby. Vi håber at 

disse fraktioner snarest muligt også kan tilbydes villaejere. Som 

nævnt i vores høringssvar til Agenda 21 plan 2012-2015 vil det 

tilgodese de miljøildsjæle, der ikke bor i etageejendomme.

Det er et ønske at primært glasaffald, men også gerne papir, kan 

afleveres i byrummet fx på Valby Tingsted og Toftegårds Plads. 

Det skal være let for borgerne at komme af med affald. Det øger 

graden af kildesortering. Vi har kendskab til at det i Valbyparken 

nu er muligt at sortere affald i flere fraktioner, og vi ser gerne at 

den slags ordninger breder sig.
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