)
'
##
$
$

miljoe@kk.dk

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Ændring af
Erhvervsaffaldsregulativ
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Igennem mange år har det været gratis at deponere affald for mindre
erhvervsdrivende i København. Det var år, hvor mange ændrede vaner
til det mere miljøvenlige. Ting blev kørt til genbrugspladsen i stedet
for at ende i beholderne for dagrenovation. Olie og kemikalierester
blev ikke hældt i kloakken, men blev afleveret på de korrekte steder
på genbrugspladsen. Eksemplerne er mange, fx har det også medført
at der blev mindre svineri langs vores veje, fordi korrekt deponering
var gratis og enkelt.
Efter en ny lov fra folketinget, skal det kommunale system nu
opkræve penge for de mindre erhvervsdrivendes deponering af affald
på genbrugspladserne. Først forsøgte Københavns Kommune sig med
en generel afgift for alle erhvervsdrivende. Det gav en masse
presseomtale, at der nu var små erhvervsdrivende, stort set uden
affald, der nu skulle betale en årlig afgift. For håndværksfirmaer var
det egentlig "business as usual" blot med en ekstra årlig beskatning.
Håndværkerfirmaer kunne stadig deponere, mere eller mindre, som de
plejede.
Set med håndværkerøjne skete der så ubehagelige ting d. 1.1. 2012. På
grund af protesterne mod den generelle afgift, blev systemet ændret,
så der nu skulle betales pr. vognlæs der blev afleveret. Kr. 150 +
moms pr. læs. Mere for trailere og mere for farligt affald. Det bliver
opkrævet gennem et sindrigt system, hvor man fx sender en SMS til
den genbrugsplads, man agter at besøge. Beløbet bliver så trukket på
en konto man skal have oprettet hos Københavns Kommune, og hvor
man til stadighed skal kontrollere om der er penge nok til næste læs.
Hvilke konsekvenser har dette urimelige system så? Jo, nu begynder
de små håndværkere igen at deponere i beholdere til dagrenovation, vi
vil igen se mere svineri langs vore veje og kloakkerne vil igen se
deponering af farlige kemikalier. For miljøets skyld, lad os få det
gamle system tilbage, håndværkere er ikke så store idealister som
samfundet tror.
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