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Høringssvar vedr. ændring af regulativ for husholdningsaffald 
 

Vanløse Lokaludvalg takker for muligheden for at blive hørt vedr. 
kommunens udkast til " Forskrift for regulativ for dagrenovation i 
Københavns Kommune" og er positivt overfor de foreslåede 
ændringer af regulativet. 

Lokaludvalget finder det hensigtsmæssigt med den foreslåede 
opdeling af dagrenovation i restaffald og bioaffald, hvorved bioaffald 
ikke bliver en selvstændig ordning. 

Lokaludvalget finder det positivt at indføre frivillighed omkring 
bioaffaldsdelen, således at ejendomme har mulighed for at framelde 
sig ordningen både før og efter implementeringen, og at der for 
etageejendomme ligeledes vil være mulighed for fravalg.  

 

Med venlig hilsen 

 

Bent Christensen 

Formand for Vanløse Lokaludvalg 

 

 

Protokolbemærkning: 

Finn Godtfredsen ønskede følgende tilføjet i protokollen:  

Vanløse Lokaludvalg ser det som et stort fremskridt, at der indføres 
udsortering af bioaffald i alle husstandstyper. Det er stærkt ønskeligt, 
at så mange husstande som muligt udsorterer bioaffald. 

Derfor er det vigtigt, at husstande, som framelder sig ordningen, 
efterfølgende jævnligt opfordres til at tilmelde sig. Lokaludvalget 
medvirker gerne i oplysningsarbejde om affaldssortering. 

 

Denne bemærkning fik tilslutning fra: Hanne Larsen, Per Stengade, 
Steen Eskildsen, Jørn Kofod, Finn Nesgaard, Sven Grønsund, Jens 
Wedenborg, Freddy Christiansen, Peter Haahr og Erik Meier 
Andersen. 
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