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Handicaprådet takker for høringen vedrørende regulativ for 
husholdningsaffald. 
 
Handicaprådet har kun en enkelt samlet kommentar til forslaget: 
Det er meget vigtigt, at alt hvad der vedrører bortskaffelse af 
husholdningsaffald også er tilgængeligt.  
 
Det drejer sig om afmærkning, tilgængelighed til 
affaldscontainerne og deres placering. 
 

I de udarbejdede retningslinjer er afmærkning, 
tilgængelighed til affaldscontainerne og deres placering 
blevet præciseret, eksempelvis:  
 At Affaldsrum skal indrettes med god manøvreplads for 

bl.a. kørestolsbrugere.  
 At Indkast skal udformes og opsættes i en højde, så de 

kan anvendes af kørestolsbrugere. 
 At der skal være tydelig skiltning om håndteringen af 

affaldet og evt. blindskrift.  
 

Anonym Indsamling på samlerstadiet årtusinder tilbage. 
Først den ene vej og så den anden vej 
230 skridt, hver vej, for at komme af med sit skidt 
I alt 460 skridt - måske 2 gange om dagen. 
Man kommer ned til skraldespande, hvor lågene ikke kan lukkes, 
fordi spandene er overfyldte = for lille kapacitet. 
Mon skraldemænd har anmeldepligt, når der er tale om 
uhygiejniske forhold? 
Så må jeg også kæmpe med at holde lågene åbne, mens jeg 
putter skrald i. 
Jeg ville gerne vide noget mere om, hvad vores opsamling af 
affald betyder på alle mulige parametre? 
Jeg bruger så megen tid og energi på dette lovbestemte projekt. 
Og hvad med andre ældre, der må bruge hjemmehjælpens tid på 
at bringe skrald ud? 
Eller dem der tager bilen til skraldepladsen? 
Tit oplevere jeg, at folk slet ikke sorterer rigtigt. 
Hvad siger renovationen? 
Min tid er blevet vanskeliggjort og jeg har det så dårligt med at 
skulle opbevarer madvarer i den grønne spand i en varm 
lejlighed. 

Høringssvaret er ikke relevant for regulativteksterne. 



Jeg vil gene have lov til at pille et varmeapparat ned på toilettet, 
så jeg får mere plads til poser og spande til affald. 
Hvad siger forsyningen til dette? 
Verden brænder, floderne udtørrer, folk dør af varme. Så noget 
skal der gøres. JA… 
Men hvorfor indsamle skrald på samlerstadiet. 
Robotter må kunne sortere alt skrald fra hinanden? Dyrt i 
anskaffelse, men formentligt fint på sigt. Eller presseanordninger 
til papspandene. 
SÅ FLOT MED 10 KLISTERMÆRKATER, 
Men der skal mere til for at forklare om affaldssortering. 
 

   
   
   
   
   


