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Høring vedr. udkast til regulativ for husholdningsaffald 2023. 

Regulativet skal fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og 
grundejere i Slagelse kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for 
miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. 
Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale 
affaldssorteringers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne 
for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med 
afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 

Ældrerådet har i sin drøftelse af udkastet til nyt regulativ taget udgangspunkt i, at der generelt i 
forhold til nu skal ske en yderligere sortering af affald, for at borgerne kan opfylde betingelserne. 
Der vil tillige være et større antal beholdere der skal renholdes.  

Som ældrerådet vurderer det, så må der forventes at være en del borgere, herunder ældre og 
handicappede, der vil få behov for hjælp til at sortere korrekt for at opfylde betingelserne for 
sortering.  

Opgaven med hensyn til renholdelse af beholdere vil også i f lere tilfælde kræve hjælp til borgeren. 

Ældrerådet ønsker derfor, at der koordineres med relevante udvalg herunder Seniorudvalget og 
Socialudvalget med henblik på, at det fra 1.5.2023, hvor det nye regulativ kommer til at gælde, 
bliver muligt at få bevilget hjælp til opgaven. 

Ældrerådet ønsker at der tilføres ekstra midler, økonomi til området for at kunne løse denne 
ekstraopgave.  

Sker visitation af tid til hjælp fra hjemmeplejen, skal bevilling her ske ud fra en konkret, individuel 
vurdering af behovet for hjælp til opgaven, og bør så fremgå af en tilføjelse til kvalitetsstandarden 
på området.   

Kopi til Susanne B. lauersen 

Venlig hilsen 
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Tonny Korndrup 
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