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Til Teknik- og Miljøforvaltningen

Handicaprådet finder det positivt, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil indsætte dele af 
retningslinjerne i selve regulativet for husholdningsaffald, således at der ikke er tvivl 
blandt borgere om, hvorvidt kravene i retningslinjerne skal følges.

Handicaprådet ønsker dog at påpege, at affaldssortering bør og skal være tilgængelig for 
alle borgere i kommunen uafhængigt af livssituation.

Borgere der er blinde eller svagtseende har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at 
følge kommunens regulativer for affald, da affaldstypen kun er markeret med farver og 
tekst på containerne. I 2014 blev denne problematik påpeget over for Teknik- og 
Miljøforvaltningen, som fik lavet 3D-klæb (punktskilte) for 9 forskellige affaldstyper, 
som blev monteret på affaldscontainere i 3 ejendomme, hvor blinde og svagtseende havde 
fortrinsret. Desværre faldt punktskiltene af, når affaldscontainerne blev tømt og der blev 
aldrig fundet en anden løsning på problematikken.
Dertil skal det påpeges, at det ikke kun er i ejendomme hvor blinde og svagtseende har 
fortrinsret, at affaldssorteringen bør være tilgængelig for denne gruppe borgere.

Handicaprådet er bekendt med, at der i Silkeborg Kommune er udviklet et system, som 
via taktile skilte fastgjort på låg til affaldscontainere giver mulighed for at skelne 
mellem de forskellige containere. Fx er containere til plastic forsynet med bogstaverne 
PL. Ideen kan udvikles og forfines, men der er her et udgangspunkt for en brugbar og 
holdbar løsning.

Videre kan det være problematisk, at affaldscontainerne er lavet i en højde, hvor 
kørestolsbrugere bl.a. ikke har tilgængelig adgang. Det er helt centralt, at Teknik- og 
Miljøforvaltningen sikrer, at alle borgere har mulighed for at leve op til regulativerne for 
affaldssortering.

Handicaprådet håber, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil tage bekymringen omkring 
tilgængelig affaldssortering til efterretning, og undersøge mulige alternative løsninger på 
problemet. Handicaprådet står gerne til rådighed i forbindelse med at rådgive i en sådan 
proces.

Med venlig hilsen

Janne Sander
Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune
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