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Bilag til indstilling om valg af løsning på plastproblemet
Ændring af regulativ for husholdningsaffald
Det er en forholdsvis tidskrævende proces at ændre i de kommunale
affaldsregulativer, som bl.a. indbefatter behandling i både Klima- og
Planudvalget, ØU og Byrådet samt en lovbestemt høringsfase. Derfor er det
ikke muligt at bringe det formelle grundlag for en permanent ændring af
storskraldsordningen i orden før end en gang i løbet af 2021.
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Ændring af affaldsgebyrer?
Ligeledes vil det ikke være muligt at nå at vedtage ændrede affaldsgebyrer
som følge af udvidelsen af storskraldsordningen med virkning allerede pr. 1.
januar 2020.
Hvis den supplerende indsamling af plast- og metalemballager besluttes som
permanent løsning, vil storskraldsgebyret skulle ændres i overensstemmelse
med de nye omkostninger, og her foreslår forvaltningen at de øgede
omkostninger alene bæres af de husstande, som har mulighed for at benytte
den supplerende ordning, d.v.s. husstande, som har en 4-delt beholder.
En ændring af affaldsgebyret vil dermed først kunne træde i kraft fra
gebyråret 2021.
Tidsramme for implementering af udvidet storskraldsordning
Grunden til at det ikke er muligt eller måske snarere anbefalelsesværdigt at
implementere den supplerende løsning endnu hurtigere end de i indstillingen
nævnte ca. 2 måneder er, at det er meget vigtigt, at alle de berørte
husstande får en chance for at blive informeret om at der nu sker denne
ændring, at den sker fra den og den dato og at den omfatter en bestemt
gruppe af husstande. Så snart beslutningen er truffet i Klima- og
Planudvalget vil forvaltningen igangsætte produktion og distribution af
informationsmateriale, jf. forslag i indstillingen. Hvis der f.eks. skal
produceres hængere, som skal uddeles til de omfattede husstande (sættes
på den 4-delte beholder), så vil selve produktionen tage et par uger,
hvorefter de også skal uddeles i ”god tid” inden ændringen iværksættes.
Eftersom ”turnus” er på 4 uger, vil det derefter tage 4 uger at få omdelt
hængere med information til alle husstande med 4-delt beholder.
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