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Vanløse Lokaludvalg takker for muligheden for at svare på høring vedr.
Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2019 og har med interesse
gennemgået materialet.
Vanløse Lokaludvalg har følgende bemærkninger til udkastet:
§3 - Digital selvbetjening
Vanløse Lokaludvalg vægter, at de borgere der har behovet, skal kunne
komme i kontakt med kommunen enten pr. telefon eller brev.
§9.3 - Beskrivelse af ordningen
Det virker ikke logisk, når der står, at borgere, der vælger selv at kompostere
den vegetabilske del af dagrenovationen, ikke er forpligtede til at benytte
dagrenovationsordningen, for så vidt angår den del af affaldet, der
komposteres, og TMF afgør, om de enkelte ejendomme skal undtages for
ordningen for bioaffald på grund af pladsmangel eller adgangsproblemer. I
§9.4 står nemlig, at borgere, der bor i villa eller rækkehus, har mulighed for
at framelde sig denne del af dagrenovationsordningen!
§9.6 - Anbringelse af beholdere
”Standpladsen ved etageejendomme og fælles standpladser samt
standpladser for storskrald skal placeres højest 30 meter fra skel.
Kommunen kan i særlige tilfælde godkende, at standpladsen placeres mere
end 20 meter fra skel.”
Vi formoder, at der er tale om en tastefejl, når der står 20 meter, da der
ovenfor er angivet 30 meter.
§18.7 - Anvendelse og fyldning af beholdere
”Borgere er forpligtede til at aflevere farligt affald i den originale emballage,
eller i undtagelsestilfælde, i tilsvarende egnet emballage.”
Vi kan ikke forestille os, at borgerne gemmer den originale emballage f.eks.
til elsparepærer m.m.
Det fremgår af udkastet, at ARC overtager håndteringen af affaldsbeholdere,
herunder udskiftning og reparation, men der er ikke nævnt noget om, hvem
borgerne henvender sig til i disse tilfælde, så lokaludvalget forudsætter, at
henvendelser fra borgerne fortsat sker gennem Nem Affaldsservice?
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