Anders Kaare, afd. 235-0

30. januar 2021

Til Frederiksberg Kommune

Høringssvar vedr. Ressource- og Affaldsplan 2026
Allerførst ville det være rart, om lægelatinen på side 3 blev erstattet af det rigtige forord.
Overordnet er det en solid plan, men der mangler nogle elementer:
1)
Der er ingen økonomiske incitamenter i planen, tværtimod. Uanset hvor god eller
dårlig man er til at sortere, så giver kommunen blot gebyrskruen et ekstra vrid hvert år.
Jo dygtigere ejendommen er til at sortere, jo mindre restaffald, men det belønnes ikke med
færre tømninger og nedsat pris for afhentning af restaffald.
En simpel belønningsmåde kunne være at indveje restaffald ved afhentning – evt.
kombineret med en stigende pris pr. år pr. kg alene for restaffaldet. Beboerne vil hurtigt
finde ud af, at der kan spares ved at sortere.
2)
Kommunen skal være omstillingsparat. Øget sortering kræver hyppigere afhentning,
især når antallet af containere mange steder ikke kan udvides. Det kræver også hurtig
indsats, når f.eks. papmængderne øges som følge af stigende pakkemængder under
Coronaen. Kommunens største dummert i 2020 var at halvere indsamlingen i
forårsmånederne 2020 med et ufatteligt svineri til følge. Se vedlagte billede fra 20. marts
2020. Papcontainerne for enden kan ikke ses – de er dækket af et mega lager pap.
Der er ikke noget mere nedbrydende for god sortering end at møde frem til containere, som
er mere end overfyldte.
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3) Kommunikation. Skal der sorteres korrekt, skal vejledningen også kunne forstås af
alle. Kommunen må lave nogle fremmedsprogede flyers. At det ikke er godt nok
med pictogrammer og skilte kan ses af de mange fejlsorterede juice og
mælkekartonner. Det bliver måske bedre med den kommende særskilte container,
men det kræver en omfattende informationskampagne.

Med venlig hilsen,
Anders Kaare,
Afdelingsformand Lejerbo 235-0
Seedorffs Vænge 30, 3., tv.
2000 Frederiksberg
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