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Høringssvar vedr. Affaldsplan 2012
En flot indpakning, men ikke megen substans. Dette er vores
umiddelbare indtryk af oplægget til affaldsplan 2012.
Det er med beklagelse at Vesterbro Lokaludvalg konstaterer, at
ambitionerne i affaldsplan 2012 er meget lave og, at der mangler
kraftige initiativer på stort set alle områder, som er omfattet af planen.
Vi undrer os over, at de mål, der ikke er nået, ikke er videreført til
Affaldsplan 2012. Der optræder således kun 84 initiativer i hele
planen. Heraf er flere ikke tilstrækkelige, hvis Københavns Kommune
skal gøre sig forhåbninger om, at ændre en forbrugs- og affaldskultur,
som i stigende graf repræsenterer et reelt miljøproblem i kommunen.
Pisken må frem, men under vejledning
For at nå de opstillede mål er det nødvendigt, at takstsystemet
omlægges, så det økonomiske incitament til at nedsætte sine
affaldsmængder samt sortere en større del øges.
I dag er takstsystemet uigennemsigtig og det tilskynder ikke til øget
sortering eller forbrug, idet den enkelte forbruger ikke kan
gennemskue systemet eller kommer i kontakt med det. Regninger
betales via tredjemand og optræder ofte fordækt i skatteregnskaber
og/eller ejerforeningers regnskaber, ligesom der ikke er en direkte
korrelation mellem faktiske affaldsmængder og pris.
Der skal opstilles krav til forbrugere om at sortere og genanvende
yderligere og dette skal følges med et gennemsigtigt gebyrsystem,
hvor den enkelte forbruger kan aflæse sine handlinger direkte på en
regning.
Ejer-/andelsforeninger og boligselskaber skal pålægges at tilbyde sine
beboere forhold, hvor sorteringer muligt og der skal stilles (og
opretholdes) krav ifm. nybyggeri, mht. affaldshåndtering.
Gennemsigtigheden i gebyrsystemet, skal gennemføres samtidig med,
at der pålægges ’bøder’ såfremt kravene ikke overholdes. Der skal
altså være en klar sammenhæng mellem adfærd og økonomisk
gevinst/tab, både for den ansvarsbevidste forbruger og den sløsede.
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Omlægningen af gebyrsystemet kan ikke gennemføres uden en
omlægning af servicesystemet. Vejledning i korrekt affaldshåndtering
er pt. nærmest ikke-eksisterende. Vi oplever forbrugere, som ikke
kender til de mest almindelige fraktioner samt de nye fraktioner, der er
kommet til i de senere år i Københavns Kommune, hvilket må
tilskrives en dårlig information fra Københavns Kommunes side.
Vi vil derfor opfordre til, at informationsniveauet højnes betydeligt og
henvender sig direkte til forbrugeren. Borgerne i Københavns
Kommune bruger ikke selv tid og kræfter på at opsøge denne slags
information, hvorfor denne må gøres mere direkte og udsendes direkte
til forbrugeren. Ligeledes må niveauet i Københavns Affaldsservice
højnes og tilgængeligheden for den almindelige forbruger lettes.
Københavns Kommune skal vise vejen.
Der er en direkte sammenhæng mellem renholdelsesniveau på gader
og stræder og forbrugernes holdning til egen affaldshåndtering. Flyder
det med affald på gaden, ser den enkelte borger ingen grund til at gøre
noget selv.
Og affaldssortering er ikke kun aktuel ifm boliger. I flere storbyer
(Berlin, Madrid, Paris etc) er det almindeligt at sortere sit affald også
på offentlige arealer. I København har vi skraldespande (der hvor de
findes!), men ingen mulighed for at sortere det affald, som man
producerer i det offentlige gaderum. Vi henstiller derfor til, at
Københavns Kommune viser vejen og giver folk mulighed for, samt
ser mulighederne i, at sortere affald i det offentlige byrum.
Slutteligt vil vi gerne opfordre Københavns Kommune til at ’feje for
egen dør’. For at overbevise borgerne om at være ansvarsbevidst og
minimere/sortere sit affald, er det nødvendigt at kommunen går forrest
og viser handlinger og potentialer. Det er derfor nødvendigt, at
Københavns Kommune snarest indtænker sine egne CO2-reduktionsmål i affaldsplanen og udpeger konkrete og reelle indsatsområder, ift
egen institutioner.
Med venlig hilsen
Niels Vestergaard
Formand for Vesterbro Lokaludvalg
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