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Til Borgmesteren for Teknik og Miljø 

Line Barfoed 

 

Det er kommet Kolonihaveforbundet Kreds 1, der repræsenterer kolonihaveforeninger i bl.a. Københavns 

Kommune, for øre at der for 2022 er sket voldsomme prisstigninger på afgifter af afhentning af affald. 

 

I følge en opgørelse, vi har foretaget i vores haveforeninger beliggende i Københavns Kommune, drejer det  

sig om at der i 2022 er gennemført en forhøjelse på affaldshåndteringen på gennemsnitligt 27%, hvilket vi  

anser som værende yderst bemærkelsesværdigt. 

 

Vi er fra kredsens side opmærksomme på, at der i de sidste år i Københavns Kommune er indført et 

affaldsregulativ, der flugter en EU-bestemmelse, og som tager sigte på en større genanvendelse af affaldet,  

bl.a. ved inddragelse af borgerne gennem en øget kildesortering. 

 

I vores haveforeninger viser denne nyskabelse så også i tilgift en afgiftsforhøjelse med et spænd fra mellem 

+87% til +5%, uden en nærmere sandsynlig logisk forklaring. 

 

Dog kan vi uddrage af de indberettede beløbstal, at der ligger en mulig forskel i den praksis, der anvendes  

ved indførelsen og afregningen af bioaffald (madaffald), idet den type affald bliver afregnet pr. havelod  

(enhed) og ikke som de øvrige fraktioneret affald, pr volumen container.  

Det skal her noteres, at lejerne i havelodderne jo i forvejen betaler afgift for at bortskaffe madaffald ved deres 

hjemmeadresse, og således kommer til at betale afgiften for bioaffald 2 gange i sommerhalvåret. 

 

Kolonihaveforbundet Kreds1 skal anmode Borgmesteren om at genforhandle takster og beregningsmetode  

for affaldshåndtering, så de kraftige stigninger der aktuelt er opstået på regningen til vores  

kolonihaveforeninger, bliver reguleret ned til et rimeligt niveau, hvilket bør ske ud fra princippet om, at  

prisen på håndteringen budgetmæssigt skal gå i nul. 

 

Baggrunden for at vi henvender os til dig som borgmester er, at vores foreninger ikke har mulighed for at  

anke kommunens afgørelse der er truffet om beregningsmetode, grund takster og størrelse på deres afregninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kurt Arend Hansen 
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