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Høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg ifm. offentlig høring vedr. 

”Regulativer for affald”  

 

Amager Vest Lokaludvalg takker for at blive hørt i forbindelse med den 

offentlige høring vedr. ”Regulativer for affald” med høringsfrist d. 25. april 

2018.  

 

Lokaludvalget har kommentarer til følgende punkter:  

 

Forbrændingsegnet affald 

Der stilles nu skrappere krav til indlevering af forbrændingsegnet affald. 

Det er godt. 

 

Klinisk risikoaffald og miljø  

Lokaludvalget mener, at forvaltningen skal undersøge og beslutte, 

hvordan det kan garanteres, at private ordninger for afhentning af klinisk 

risikoaffald kan virke bedre end den nuværende offentlige ordning, uden 

det giver anledning til miljøproblemer. Klare anvisninger og sanktioner vil 

være nødvendige. 

 

Affald fra kommunale institutioner  

Siden det er Københavns Ejendomme og Indkøb, som administrerer affaldet 

fra de kommunale institutioner, mener lokaludvalget, at det en god idé at 

skrive det i erhvervsaffaldsregulativet.  

 

Forbrænding af stort brandbart  

Lokaludvalget er enigt i, at det skal opdateres i Regulativer for Affald, hvis 

der mangler der en bestemmelse, som sikrer, at det forbrændingsegnede 

stort brandbare affald leveres på ARC eller VF efter at være blevet opdelt 

på miljøgodkendt anlæg et andet sted i kommunen.  

 

Storskrald og genanvendeligt træ  

Efter lokaludvalgets opfattelse kan det tydeliggøres, at træ til storskrald skal 

stilles særskilt fra anden storskrald, så det ikke sendes til forbrænding men til 

genanvendelse.  

 

Juletræer  

Lokaludvalget er blevet opmærksomme på, at der er uoverensstemmelser i 

regulativerne og retningslinjerne omk., hvordan affaldsordningen er vedr. 

juletræer.  
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Side 2 af 2 

Klar formidling og opdeling  

Det forekommer Amager Vest Lokaludvalg fornuftigt at indskrive 

retningslinjerne i regulativet for husholdningsaffald, når der generelt er tvivl 

blandt borgerne om forståelse heraf.  

Endeligt ønsker Amager Vest Lokaludvalg en mere overskuelig formidling 

ved en adskillelse af formidlingen af ordningerne for restaffald og for 

bioaffald ligesom Frederiksberg Kommune har gjort det. 

 

Husholdningsaffald 

Der er tale om en administrativ og kommunikativ opstramning af det 

kommunale regulativ, så det i tydeligere grad er i overensstemmelse med 

bekendtgørelsen. Det er fint. Skal bioaffaldsordningen bringes til at 

fungere, skal der gives husholdningerne klare retningslinjer og anvisninger 

på, hvad der er bioaffald, og at det ledsages af anvisninger på en 

håndtering, der giver mening for folk at følge. Og ikke bare: “Det må I 

selv finde ud af.” Efter lokaludvalgets opfattelse er det virkelig en 

udfordring, at få bioaffaldsordningen til at fungere og motivere i private 

hjem. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

André Just Vedgren 

Formand for Amager Vest Lokaludvalg 


