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Høringssvar til høring om Ressource- og Affaldsplan 2018
Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget høring om Ressource- og
Affaldsplan 2018. Lokaludvalgets Bymiljøudvalg har udarbejdet
nærværende høringssvar, som er godkendt af Lokaludvalget på møde
d. 11.10.12.
Ressource- og Affaldsplanen lægger op til øget sortering og genbrug i
fremtiden, hvilket Lokaludvalget kun kan bifalde. Vi mener dog, at
der er dårlig sammenhæng mellem planerne om, at der fremover skal
være mindre affald til forbrænding – samtidig med at kommunen lige
har vedtaget at give en lånegaranti til en udvidelse af kapaciteten på
Amagerforbrændingen.
Vi ser frem til at det nye Sydhavns Genbrugscenter åbner i 2015. Det
vil skabe nye job, som vi håber i videst muligt omfang bliver besat af
lokale, da bydelen i den grad har brug for det. Samtidig er vi glade for,
at Sydhavns Genbrugscenter kommer til at skabe værkstedsfaciliteter
og mange aktiviteter både for borgere i lokalområdet og andre dele af
byen.
Vi ved også, at den kommende genbrugsstation vil bidrage positivt til
en øget affaldssortering fra de mange lokale bådklubber, som på
nuværende tidspunkt har svært ved at komme af med deres affald.
Kongens Enghave Lokaludvalg bakker op om, at ”Det skal kunne
betale sig at være miljørigtig. Kommunen vil derfor indføre en
affaldsgebyrstruktur, som gør det økonomisk fordelagtigt at sortere sit
affald.” (Målsætningsdel s. 21).
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Tilsvarende finder vi det positivt, at kommunen vil arbejde for ændret
national lovgivning (Målsætningsdel s. 18), så mindre virksomheder,

Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

der ligger sammen med boliger, kan få mulighed for at bruge
kommunens ordninger.
Med venlig hilsen
Formand Joan Røge
P.v.a. Kgs. Enghave Lokaludvalg
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