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Høringssvar vedr. dispensation fra kravet om affaldsskakte i 

bygningsreglementet 
 

 

Handicaprådet takker for det tilsendte høringsmateriale og ønsker at 

fremsætte nedenstående bemærkninger til forslaget om dispensation 

fra kravet om affaldsskakte i bygningsreglementet. 

 

Handicaprådet har forståelse for, at det kan være vanskeligt og/eller 

bekosteligt at opfylde gældende krav, men, at den ændrede praksis vil 

kunne bidrage til, at ældre borgere og borgere med handicap bedre kan 

udnytte egne ressourcer ved at deltage aktivt i affaldssorteringen 

mener Rådet er et meget søgt argument for at få ældre og personer 

med handicap til selv at bære affald ned i fælles affaldscontainere og 

sortere affald.  

Handicaprådet oplever, at mange personer med handicap, eksempelvis 

synshandicappede oplever stor usikkerhed ved at skulle gå ned med 

skraldet og ikke kan finde affaldscontainerne. Der er ved 

følgegruppemøderne om affaldssortering og tilgængelighed gjort 

opmærksom på, at der for blinde som minimum skal være tydelig og 

læsbar afmærkning på containerne til affaldet, og ledelinjer og 

observationsfelter ved containerne. Videre er kategorierne bio affald 

eller organisk affald problematiske, da man med almindeligt 

køkkenaffald har emballage som under disse kategorier ikke kan indgå 

i affaldet, men ikke bør ’afvente’ en ugentligt hjemmehjælpers 

assistance for at blive fjernet fra hjemmet. Tillige er det uklart for 

mange, hvad begreberne dækker over.  

For mange personer med gangbesvær eller anden nedsat fysisk 

funktionsevne, kan det blive en meget uoverskuelig og problematisk 

udfordring at komme af med husstandens affald, ikke mindst i 

vintermånederne. En lang række borgere med handicap modtager ikke 

offentlig bistand i dagligdagen, men er selvhjulpne. Imidlertid er disse 

borgere ofte afhængige af en række hjælpemidler og særlig 

boligindretning, herunder at kunne håndtere deres daglige 

husholdningsaffald. Handicaprådet bakker op om, at det af 

miljøhensyn er nødvendigt med fokus på affaldssortering og at disse 

faciliteter i byens ejendomme naturligvis skal være fuldt tilgængelige, 

men der bør skelnes mellem behovet for at kunne afskaffe almindeligt 
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dagligt husholdningsaffald og eks. pap, glas og elektronik. Dagligt 

husholdningsaffald skal kunne bortskaffes nemt og hurtigt af hensyn 

til både sundhed og skadedyrsrisiko. 

Handicaprådet mener, at den forslåede praksisændring vil være et 

udtalt problem for flere personer med handicap og kan derfor ikke 

acceptere, at man dispensere for affaldsskakte, der ofte er eneste 

mulige løsning for at komme af med dagligt husholdningsaffald for en 

lang række borgere med fysiske handicap og eller alderssvækkelse. 
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