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Jeg har følgende høringssvar til ændring af
husholdningsaffaldsregulativet.
§ 11 Pap
"Borgerne er forpligtede til at frasortere pap"
Dette giver en urealistisk opgave for borgere i
haveboliger.
Borgere i haveboliger uden bil har kun mulighed
for at komme af med det frasorterede pap ved
ruteindsamling af storskrald, som kun finder sted
4 gange årligt.
Derfor skal disse borgere opbevare frasorteret
pap i op til tre måneder på egen matrikel, hvilket
er et urimeligt krav.
Borgere i havebolig med bil skal så køre på
genbrugspladsen for at bortskaffe pap. Derfor
giver bortskaffelse af pap på genbrugspladsen
en unødig CO2 udledning i en klimakommune
som Hvidovre, idet en belastning af miljøet for at
skaffe genanvendelige ressourcer ikke er en
rimelighed.
En løsning på dette problem kunne enten være
at have flere ture på ruteindsamling af
storskrald, hvilket give borgere i haveboliger et
større incitament for at frasortere flere af de
genanvendelige ressourcer i dagrenovationen.
En anden løsning kunne være at sætte en
beholder til rådighed for haveboligerne til
indsamling af pap, som Brøndby Kommune har
haft stor succes med.
Se her
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/defaul

Vej- og Parkafdelingens
bemærkninger
Indsamlingen af pap fra haveboliger har i
Hvidovre Kommune gennem en årrække
været foretaget i forbindelse med
indsamling af storskrald.
Vej- og Parkafdelingen er opmærksom
på, at der findes alternative løsninger, fx i
form af de beholderløsninger der for
nyligt er indført i kommunerne Brøndby
og Rødovre.
Vej- og Parkafdelingen afventer
resultater og erfaringer fra
nabokommunernes papordninger, inden
der tages stilling til en justering af
Hvidovre Kommunes papordning. En
eventuel fremtidig ændring af
papindsamlingen i Hvidovre Kommune vil
blive fremlagt til særskilt politisk
behandling.
Høringssvaret giver ikke anledning til
ændring af det nuværende forslag til nyt
husholdningsaffaldsregulativ.

t.asp?p=broendby&page=document&docId=114
223&ItemId=114281
26. juni
2016

I forlængelse af mit høringssvar, sender jeg
hermed lidt mere vedr. papordningen i Brøndby
Kommune
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/defaul
t.asp?p=broendby&page=document&docId=114
223&ItemId=114281

Se bemærkning ovenfor.

Side 2 af 2

