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Din andel - vores kompetencer

København, den 16. oktober 2012
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Høringssvar vedrørende "Ressource og affaldsplan 2018"
Kreds Hovedstaden i ABF synes, der er tale om en flot og ambitiøs plan, som helt sikkert vil kræve meget af
såvel kommune som borgere.
I forhold til de konkrete indsatsområder har ABF følgende bemærkninger:
•

•

•

•

Vi synes generelt, at der mangler et økonomisk incitament for borgerne ved at affaldssortere. En
ordning, hvor man bliver belønnet for at gøre en ekstra indsats i forhold til minimering og sortering af
affald ville øge motivationen i andelsboligforeningerne - ikke mindst de økonomisk trængte.
Sidste år gik man i den stik modsatte retning, da man indførte opkrævning pr. næse i stedet for reelt
forbrug. Det oplever vi som et skridt i den forkerte retning, både fordi det for mange foreninger gav
væsentligt forøgede affaldsgebyrer, og fordi det fjerner det økonomiske incitament til at minimere
affaldsmængderne og øge affaldssorteringen.
Det ikke kun er i indre by, at der er pladsproblemer i gårdene. Mange ejendomme på brokvarterene
vil også få svært ved at få plads til yderligere containere. Mange andelsboligforeninger vil skulle
udvide deres nuværende skralderum eller måske bygge helt nye. Andre steder vil det slet ikke kunne
lad sig gøre at få plads til yderligere containere. Derfor bør man også på brokvarterene se på
sorteringsløsninger i gadeplan eller overveje hyppigere tømninger af restaffaldet, så antallet af
containere kan reduceres.
ABF er enig i, at bedre skiltning er nødvenqigt og synes, at ideen med forskellige farver låg er fin,
men vi mener også, at der er brug for større og mere vejrbestandige skilte, der klart og tydeligt
fortæller brugerne til, hvad der skal i de forskellige containere.
Kun få gider, at stå i regn og kulde og sortere affald, derfor mener ABF, at sortering i hjemmet er alfa
omega for at målene i affaldsplanen kan nås. Det vil kræve smarte og fleksible løsninger, som ikke
fylder særligt meget, da de fleste boliger i København stadig har meget små køkkener med meget
lidt plads til opbevaring.
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Med venlig hilsen

Finn Helweg
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ABF er interesseorganisationen for de private andelsboligforeninger. ABF varetager foreningernes
interesser over for politikere og myndigheder. ABFtilbyder desuden juridisk og økonomisk rådgivning, kurser, arrangementer og medlemsbladet ABRlyt. ABF har mere end 4800 medlemsforeninger
og repræsenterer knap 100.000 andelshavere.
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