Høje-Taastrup Kommune

Dato: 29.4 2018

Høringssvar fra Seniorrådet til Nyt regulativ for husholdningsaffald
Seniorrådet har følgende høringssvar:

Den nuværende ordning er tilrettelagt på en sådan måde, at den tager hensyn til borgere med
handicap, ikke mindst for haveboligernes vedkommende. Fraktionerne er overskuelige og til at
betjene for borgere i kørestol, med rollator og andre ganghjælpemidler, for mentalt
handicappede, for blinde og svagtseende og svagelige ældre medborgere. Stativet med posen
er ikke højere end det netop er muligt for disse borgere at deponere deres affald på rette sted.
Resten klares, som bekendt, af transportøren.
Med forslaget til den nye ordning, og dermed den nye fraktionering, som Seniorrådet byder
velkommen, opstår der imidlertid vanskeligheder for de før omtalte borgere.
Forslaget indeholder for haveboliger mindst 3 beholdere, der skal stå på en bestemt måde af
hensyn til transportøren, og som alle er sorte og inddelt til at klare 6 fraktioner med to rum,
der ikke er lige store, i hver. Det er netop dette, der er vanskeligt for de før omtalte borgere.
Derfor anbefaler Seniorrådet følgende for haveboligerne:
Haveboliger
1. De tre beholdere skal være i hver sin farve af hensyn til mentalt handicappede, blinde og
svagtseende. F.eks. kan beholderen til mad- og restaffald være grøn, beholderen til papir og
plast være gul og beholderen til glas og metal være blå. Alle beholdere forsynes med en stor
og tydelig tekst eller piktogrammer, som beskriver hvad der må lægges i dem, både udenpå,
under lågene og inde i selve beholderne. (Det farvevalg kan måske også afhjælpe den almene
opfattelse af beholdernes grimme udseende, og så kunne den valgfrie papbeholder være
brun).
2. Beholderne skal være nemme at åbne med én hånd af alle borgere, uanset om de sidder i
kørestol, bruger rollator eller andre ganghjælpemidler, også uden at beholderne bliver vendt.
Borgeren skal ikke først vende beholderne, så de kan åbnes den med en hånd, og så senere
vende dem tilbage, så de står rigtigt for at kunne afhentes af transportøren.
3. Beholderne skal aldrig bringes ud til vejen af borgerne og eller bringes tilbage fra vejen af
borgerne, for det vil borgere i kørestol, med rollator eller andre gangmidler, blinde og svagt
seende og svagelige ældre ikke være i stand til.
4. Den skal være muligt af få oplæst affaldsapp´en på alle medier med de gængse
programmer hertil.
5. Den røde beholder til farligt affald skal af hensyn til mental svage borgere, prædemente
osv. have en fast afhentningstermin i lighed med de andre. Dette vil uden tvivl fremmede
sorteringslysten hos alle borgere.

For de andre boligtyper anbefaler Seniorrådet følgende:
1. Beholderne skal her have en maksimal højde på 120 cm jfr. SBI vejledende anvisninger for
brugerbetjente anlæg. De store beholdere, som kommunen anbefaler, overholder ikke denne
grænse, da den på 660 liter er 124 cm høj og den på 770 er 136 cm høj.
2. Beholderne skal være farvekodet på samme måde, som Seniorrådet anbefaler for under
pkt. 1 for haveboliger af samme hensyn. Alle beholdere forsynes med en stor og tydelig tekst
eller piktogrammer, som beskriver hvad der må lægges i dem, både udenpå under lågene og
inde i selve beholderne.
3. Affaldspladserne skal opfylde kravene for tilgængelighed for alle borgere med
funktionsnedsættelse og være tilstrækkeligt belyst i den mørke tid.

Med venlig hilsen
Seniorrådet

