Jan Mørch, Ådalsvej 27, 2720 Vanløse. Telefon 38 71 58 46
Bedes videre sendt af de politisk valgte til partier og Vanløse
Lokaludvalg til de involverede forvaltninger.
Kære medlemmer af Vanløse Lokaludvalg.
Dette indlæg til behandling på VLU mødet punkt 1A eller punkt 7.
Som det fremgår af dagsordenen til mødet torsdag den 18. marts 2021 skal der tages
stilling til sortering af affald mm.
Ingen er vel i tvivl om at der skal genbruges så meget som muligt, men det er måden
der gøres på.
Jeg vil følgende gennemgå hvad det betyder, hvis det forslag der ligger bliver
gennemført, og dets betydning for en del for Vanløse og naturligvis mange andre.
Beregninger er svære et opstille, da der fra Københavns Kommune side ikke er medsendt eller tidligere udsendt økonomiske beregninger.
Lad mig prøve at komme med nogle fakta:
Der skal opstilles totalt 9 stk. beholdere på hver privat parcel.
KK vil hente max. 20 meter inde på en grund, men hvad med alle dem, som har en
længere vej ind til en koteletgrund og som Københavns Kommune i mange år, har
givet bygge tilladelse til.
Hvordan er rækkehusene stillet, der står ikke noget i oplægget, om en fritagelse for
den enkelte grundejer.
Beholderne bliver ikke kørt tilbage, men placeret i fortovskanten.
Med denne plan bliver Vanløse´s grønne natur villaveje, til Vanløse´s grønne
beholderveje!!!!
Med 9 stk. beholdere vil færdslen på de private villavejes fortov blive chikaneret, så
gående (bl.a. svagtseende) barnevogne mm. blive tvunget ud på vejen, da der vel,
som det ser ud, omkring 15 afhentninger om måneden, og de sættes ud om aftenen
og først ind efter hjemkomst fra arbejde.
Da Københavns Kommune ejer beholderne, vil et være rart at få præciseret, hvem der
har ansvaret, hvis f.eks. en beholder ”vælter” rundt når det blæser, og ind i en kørende
eller parkeret bil. ???
Rengørelse af beholderne bør præciseres i forordningen.
Citat: Det påhviler grundejeren at sørge for at indsamlingsmateriel er renholdt.
Vask kan bestilles, men det er meget uklart hvem der skal betale.
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Da der ingen steder ”offentligt” findes budget, vil jeg efterfølgende opstille, noget
jeg vil kalde et køkkenbordsbudget!!
I Københavns Kommune findes der 22.262 ”Villaer”
I Vanløse findes der 20.044 (2019) boliger. Af dem er 3.347 parcel eller rækkehuse.
Disse 3.3437 parcelhuse skal vel modtage/udskifte ca. 5 stk. containere á kr. ca. 500,med indlagt, lidt til udbringning og nye køretøjer, som vel skal betales over skatten.
Enkelt grundejer
Kr. 2.500,

Vanløses grundejere
kr. 8.367.500,00

Total Københavns Grundejere
kr. 55.655.000,00

De enkelte grundejere skal jo, nu engang, anlægge ”parkeringsplads” og nu til 9
containere, som med plads til at komme omkring ved skift, vil fylde ca. 20 m2.
Det kaldes vel ekspropriation, når Københavns Kommune vil lægge beslag på disse.
Enkelt grundejer
20 m2

Vanløses grundejere
66.940 m2

Total Københavns Grundejere
445.240 m2

Totalt svarer dette til omkring ca. 70 fodboldbaner, som nu bliver flise/asfalt belagt.
Disse m2 afleder jo også f.eks. regnvand, som derved bliver ledt ud i
rendesten/kloakkerne, og dette kan jo få stor betydning for regnvandsplanerne og
måske igen mindre grundvand, og derfor mindre drikkevand med tiden ?
Under hedebølgen løb man jo tør for vand.
Dette ”projekt” betyder jo også, at der nedlægges træer/buske i forhaverne for at få
plads til disse 9 containere og det er i mod Københavns Kommunes grønne politik.
Hvor man har prøvet at få plantet 100.000 træer!
Enkelt grundejer
2 stk. buske/træer

Vanløses grundejere
6.694 Buske/træer

Total Københavns Grundejere
44.542 Buske/træer

Når der skal oprettes Containere ”P-pladser” kan det være problematisk, da der i
forhaverne er masser af rør og ledninger af ældre dato som fører til/ fra bebyggelsen.
Der bør offentliggøres gældende brandregler og regler for overdækning af rør og
kabler der går ind i ejendommen fra vejen. Brandvæsen f.eks. 5 meter fra vindue!!!!
Så er forsigtigt skøn på en ”anlægspris:
Enkelt grundejer
Ca.kr. 20.000,-

Vanløses grundejere
Ca.kr. 66.940.000,00

Total Københavns Grundejere
Ca.kr. 445.240.000,00

Det bør også overvejes en løsning så små familier der ikke har der store affalds behov kan få
tilbudt en lempelig ordning.
F.eks. i Vanløse er tallet for enlige enlige/+1 barn på 572 mod total 3.347 villaer, og de har vel
ikke ret meget affald til beholdere.
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