Høringsnotat: Nyt affaldsregulativ
Der er med høringen til det nye affaldsregulativ kommet 4 høringssvar.
Høringsspørgsmål
Bør Dragør Gl. By ikke nævnes særskilt i det
nye affaldsregulativ?

Svar
Vi har på nuværende tidspunkt ikke fundet en
løsning for implementeringen af den nye
affaldsordning i Dragør Gl. By.
Der vil ske en revision af affaldsregulativet,
hvis den konkrete løsning der måtte findes til
området, ikke kan omfattes af regulativet.
I forbindelsen med den nye affaldsordning, vil
der på kommunens hjemmeside fremgå
oplysninger om hvad der sker med det
sorterede affald, når det bliver hentet.

Forespørgsel om information omkring hvad
der sker med det sorterede affald, når det
bliver hentet.

Det er kommunalbestyrelsens ønske at
informationer om den videre håndteringen af
det sorterede affald er tilgængelig for
borgerene.
For minimerer antallet af beholdere ved den
enkelte husstand er glas ikke medtaget som en
henteordning, men fortsætter som en
bringeordning med kuberne der står opstillet
rundt om i kommunen
Det vil være muligt både at skalere op i
størrelsen på sin beholder og på antallet af
disse.
Afhentningen af farligt affald er en
skelordning, da det er et andet firma en ARC,
der varetager denne afhentningen af netop
denne fraktion.

Hvorfor inkluderes glas ikke i henteordningen?

Hvad hvis behovet for ekstra sække/tømning
opstår?
Hvorfor er farligt affald en skelordning og ikke
en henteordning? Og fungerer ordningen ved
at den kasse man stiller ud bliver byttet ud?

Vi arbejder dog på at sammenlægge
afhentningen af farligt affald på dage hvor der
også bliver hentet storskrald.
De røde kasser bliver ved afhentningen byttet
ud med en ny kasse. Forslaget om at gøre
dette tydeligere i vores regulativ er medtaget.
Som udgangspunkt er det
kommunalbestyrelsen der har til opgave at
forvalte loven.

Arbejdet mellem administrationen og
Kommunalbestyrelsen.
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I praksis delegerer kommunalbestyrelsen
arbejdsopgaverne til administrationen i en
delegationsplan. Dette fremgår også i §7 i det
nye affaldsregulativ.
Derfor er det kommunalbestyrelsen der er
angivet i vores regulativ.
Som udgangspunkt er det borger selv der
vurderer renholdelsen af sine beholdere.

Vurdering af renholdelse af beholderne.

Dog vil renovatørerne melde ind, såfremt de
finder at en beholder ikke er for uhygiejnisk til
at de kan tømme den.
Praktisk erfaring fra andre kommuner, viser at
folk generelt placerer deres affaldsbeholdere
på en hensigtsmæssig måde ift. f.eks.
fodgængeres færden på fortovet.
Det er Amager Ressourcecenter (ARC) der er
ansvarlig for driften og informationerne på
vores genbrugsplads. Vi videresender
forespørgsel til ARC.

Bekymring vedr. placering af affaldsbeholdere
v. vejskel kl.06:00 på tømmedagen.
Udfordringer med at skelne de forskellige
affaldsfraktioner fra hinanden på
genbrugspladsen.
Forslag til placering af affaldsbeholdere og
miljøstationer i Dragør Gl. By.

Der er kommet forslag ind til placering af
affaldsbeholdere og miljøstationer i Dragør Gl.
By. Administrationen takker for forslagene og
vil tage dem med i den videre planlægning.
Affaldsregulativet er skrevet ud fra en
standard model, hvor mange afsnit allerede er
givet på forhånd. Dette gør at der opstår
gentagelser flere steder.

Skriftsproget i regulativet

Der vil komme en sorteringsvejledning, der
gerne skulle gøre det mere overskueligt,
hvilken slags affald der hører til og hvor.
Det skal til en hver tid, være hygiejnisk teknisk
forsvarligt at kunne håndterer affaldet i den
videre proces.

Ønske om en definition på ”Skal være tømt og
skrabet rent for mad- eller drikkevarer”?

Anbefalingen er generelt at undgå madspild i
videst muligt omfang og at skylle f.eks. en
makreldåse eller plastikbøtte til
cremefraicherester, med det sidste af
opvaskevandet inden udsmid.
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Ønske om at pap/papircontainere v. fælles
affaldsordninger har lukkede låg med
sprækker til indkast.

Dragør Kommune vil sammen med det enkelte
etageejendom/kolonihave/institution finde de
løsninger der giver mening i det pågældende
område.
Det medgives at indsamlingen af farligt affald i
kolonihaver og sommerhuse ikke er
nødvendigt, da mængderne af netop denne
affaldstype er for lille i disse områder til at det
giver mening at sætte materiel af til formålet.
Således medtages dette ønske til det endelige
regulativ.
Det medgives at det er en fejl, at kolonihaver
og sommerhuse ikke er inkluderet i denne
ordning. Dette vil der blive rettet op på i det
endelige regulativ, hvorfor kolonihaver og
sommerhuse også vil blive omfattet af
ordningen.

Ønske om at ordningen for farligt affald ikke
omfatter kolonihaver, haveforeninger og
sommerhuse.

Ønske om at ordningen for haveaffald også
omfatter kolonihaver, haveforeninger og
sommerhuse.
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