
 

Høringsnotat vedrørende høringen af ændring af husholdningsaffaldsregulativet 

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger 

L Worm, Dampfærgevej 24 A, 1.mf., 2100 Ø Som alternativ til udsortering af bioaffald foreslås,  
1. at Borgerrepræsentationen reducerer antallet af 

udenlandsrejser, 
2. at der foretages en efterisolering at statslige og 

kommunale ejendomme, 
3. at der indgås aftale med organisationerne om, at 

ansatte i kommunen ikke må køre i privat bil til 
arbejde. 

Regulativet sikre, at bioordningen indføres bl.a. med 
henblik på at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i 
husholdningsaffaldet, og at kommunen kan nå målet om 
45 % genanvendelse i Ressource- og Affaldsplan 2018. 

Niels Worm, Dampfærgevej 24 A, 1. mf.. 2300 
København Ø 

1. Ordningen udskydes midlertidig af hensyn til at 
tilgodese Amager Ressource Centers (ARC) 
behov for affald. Dermed undgås at importere 
affald til ARC. 

2. Det bør være frivilligt for husholdningerne om 
man vil deltage i ordningen, da der er meget 
forskel på, hvor meget bioaffald de forskellige 
husholdninger producerer. 
 

Bioaffaldsordningen indføres for bedre at udnytte 
ressourcerne i husholdningsaffald og øge 
genanvendelsen af affaldet. Ved bioforgasning, får man 
både energi og næringsstoffer til landbruget, og det er 
derfor en bedre løsning end forbrænding. 
 
Spørgsmålet om udnyttelse af forbrændingskapaciteten 
på ARC skal ses på national og måske international 
plan. 
 
Vi ser gerne at så mange som overhovedet muligt 
deltager i ordningen, men naturligvis kan husholdninger 
med meget lidt bioaffald undlade at sortere. 

Vesterbro Lokaludvalg Lokaludvalget er positive over for ændringen af 
regulativet. 

Ingen bemærkninger. 

Bispebjerg Lokaludvalg Lokaludvalget bakker op om den nye ordning. Det er 
vigtigt med information om den nye ordningen, så 
borgerne sorterer rigtigt. Lokaludvalget påpeger, at det 
er vigtigt, at kommunens sorteringskrav er koordineret 
med andre kommuner, så borgere fra andre kommuner, 
der driver erhverv eller deltager i frivilligt arbejde i 
kommunen, mødes af samme sorteringskrav.  

Der vil, i forbindelse med implementeringen af 
bioordningen, ske en massiv information til borgere, 
grundejere, gårdmænd, viceværter og 
ejendomsfunktionærer.  
 
Der er med indførelsen af standardregulativer i 
kommunerne, sket en harmonisering af reglerne, men 
der vil fortsat være forskelligheder, der er begrundet i 
lokale forhold i kommunen. Dog er der rigtig mange 
kommuner i hovedstadsområdet der har indført eller vil 
indføre sortering af bioaffald. 

Amager Vest Lokaludvalg 1. Lokaludvalget bakker op om ordningen I etage ejendomme vil der fortsat være tømning af såvel 



2. Udvalget er bekymret for om 
tømningsfrekvensen kan medføre lugtgener 

3. Udvalget er endvidere bekymret for 
pladsforholdene på etageejendommene, 
herunder særligt om, der sikres plads til 
affaldssortering ved opførelse af nye 
beboelsesejendomme.  

restaffaldsbeholdere som bioaffaldsbeholdere mindst en 
gang om ugen. For villaer sker tømning af 
bioaffaldsbeholderne hver 14. dag. I sommermånederne 
øges tømningen til en gang om ugen. Erfaringen er, at 
denne tømningsfrekvens ikke giver anledning til 
lugtgener.    

Ejerforeningen Bolværket, Teglholmsgade 50 – 80, 
2450 København SV 

1. Foreningen kan ikke anbefale, at der indføres 
en bioaffaldsordning, da forholdene på 
kommunens ejendomme ikke er indrettet hertil.   

2. I stedet anbefales det, at der sker en central 
sortering af husholdningsaffaldet.  

3. Foreningen mener, at ordningen vil medføre, at 
der vil opstå uhygiejniske forhold omkring 
affaldssorteringen med risiko for rotter. 
Endvidere frygter foreningen, at der vil ske 
spild i trappeopgange, elevatorer og 
gårdarealer. 

4. Det er en mangel, at der kun udleveres bioposer 
til bioaffaldet og ikke et stativ eller en spand til 
posen. Endvidere finder foreningen, at 
køkkener i moderne boligbyggeri ikke er 
indrettet til omfattende affaldssortering og at 
opbevaring af bioaffald i køkkenet i længere tid 
vil medføre lugtgener. 

5. Foreningen henstiller, at regulativet trækkes 
tilbage og der fortsættes med den frivillige 
forsøgsordning for villaer. 

6. Hvis regulativet alligevel vedtages opfordrer 
foreningen til, at det tydeliggøres, at det er 
frivilligt for borgerne om de vil sortere 
bioaffaldet fra dagrenovationen. 

Der er ingen indikation for, at en sortering af 
husholdningsaffaldet i bioaffald og restaffald, skulle 
give anledning til større risiko for, at der opstår 
uhygiejniske forhold omkring affaldshåndteringen. 
Beholderne som anvendes til bioaffaldet er, som 
husholdningsaffaldsbeholderne, indrettet med henblik 
på, at der ikke opstår lugtgener eller problemer med 
rotter.  
 
 
Lejligheder får et startsæt bestående af biokurv, 
bioposer og information på deres dørtrin ca. en uge før 
beholderne leveres til ejendommen. Biokurven er 
beholderen til opbevaring af bioposen med bioaffaldet. 
Opbevaring i køkkenet giver således ikke anledning til 
lugtgener i videre omfang end det måtte være tilfældet i 
dag. 
 
Med den foreslåede formulering af regulativet og de 
tilkendegivelser, som udvalget har vedtaget i 
forbindelse med behandling af bioaffaldssagen, er det 
klart, at bioaffaldsordningen er en frivillig ordning, 
hvor villaer får mulighed for at fravælge ordningen.  
Beholderne bliver kun leveret til ejendomme, hvor 
forvaltningen på forhånd har vurderet, at der er plads til 
den nye beholder og for etageejendommes 
vedkommende, afgør den enkelte beboer selv, om 
ordningen benyttes. 
 
Bioaffaldet skal bidrage til at nå målet om 45 % 
genanvendelse i Ressource- og Affaldsplan 2018, derfor 
vil man kraftigt opfordre til, at så mange som muligt 
gør brug af muligheden for at sortere bioaffaldet.  
 



Vanløse Lokaludvalg Lokaludvalg finder den foreslåede ordning positiv og 
håber, at så mange som muligt tilmelder sig ordningen.  
Husstande som framelder sig ordningen, bør 
efterfølgende jævnligt opfordres til at tilmelde sig. 

Ingen bemærkninger. 

Grundejeren.dk v/Erik Jønsson Erik Jønsson finder, at det er en god ordning, men der 
skal tages hensyn til pladsforholdene ved villaer og 
rækkehuse. Mange villaer hjemmekomposterer allerede 
i dag husstandens vegetabilske affald.  
 
 
 

Villaer og de fleste rækkehuse får mulighed for at 
fravælge ordningen.  Beholderne bliver kun leveret til 
ejendomme, hvor forvaltningen på forhånd har vurderet, 
at der er plads til den nye beholder. Der kan fortsat ske 
hjemmekompostering af husholdningens vegetabilske 
affald, men man må ikke selv kompostere den 
animalske del af bioaffald på grund af risikoen for 
skadedyr. 

Valby Lokaludvalg Lokaludvalg finder den foreslåede ordning positiv og 
håber at så mange som muligt tilmelder sig ordningen.  
Husstande som framelder sig ordningen, bør 
efterfølgende jævnligt opfordres til at tilmelde sig. 

Ingen bemærkninger. 

Østerbro Lokaludvalg  Østerbro Lokaludvalg går ind for genbrug og har ikke 
bemærkninger til forslaget. 

Ingen bemærkninger. 

Hanne Bengaard, Vesterbrogade 127 A, 2.tv., 1620 
København V 

Vigtigt med information om sortering. Erfaring med de 
andre genanvendelige fraktioner er, at mange har svært 
ved at finde ud af at sortere. 

Information om bioordningen vil ske som 
massekommunikation via presse, sociale medier, 
hjemmeside, Affald KBH, skraldebilsider og 
plakatsøjler. Endvidere suppleres med trykte 
sorteringsguides, der udleveres sammen med biokurven 
samt skilte og klistermærker til standpladser og 
affaldsbeholdere.  
 

Rasmus Jensen, Hørtoftevej 12, 2700 Husum Information til husstandene om, hvordan der sorteres i 
køkkenet. Opfordring til, at der byttes om på 
tømmefrekvensen mellem restaffald og bioaffald (14. 
dage/uge). 

Alle husstande vil få udleveret et startsæt bestående af 
biokurv, bioposer og information. Erfaringen er, at 14. 
dages tømning for bioaffald fungerer uden 
nævneværdige gener, når blot tømmefrekvensen ændres 
til ugetømning i sommerperioden.  

Anders Skou, Store Regnegade 22, 1110 København K Der er nævnt enfamiliehuse og etageejendomme, men 
ikke tofamiliehuse/dobbelthuse. 

 Alle ejendomme med mindre end 4 boliger bliver 
regnet for villaer. Dvs. at tofamiliehuse og dobbelthuse 
bliver behandlet som enfamiliehuse i forbindelse med 
udrulningen af den nye ordning. 

Mette Buss, Egholmvej 8, 2720 Vanløse Bioaffaldsbeholderen bør tømmes oftere i 
sommerperioden. 

Der er ugetømning i den varme sommerperiode. 

David Neil Kristensen, Østrigsgade 8, 4.sal, 2300 S De fleste små lejligheder i København egner sig ikke til 
affaldssortering. Organisk affald rådner og risikere at 
ødelægge lejligheden. 

Der er ingen indikation for, at en sortering af 
husholdningsaffaldet i bioaffald og restaffald, skulle 
give anledning til større risiko for, at der opstår 



 

uhygiejniske forhold omkring affaldshåndteringen. 

Freia Cecilie Krog, Sundevedsgade 22, 1751 
København V 

I stedet for at udlevere en spand (biokurv) til 
opbevaring af bioposen, burde kommunen yde et tilskud 
til hver husstand, så husstanden individuelt kan indrette 
sorteringen i køkkenet. 

  Biokurvener et tilbud og det er naturligvis muligt at 
vælge andre individuelle løsninger når man indretter 
sorteringen i køkkenet. Kommunen, har valgt at stille 
det samme tilråde til alle etageejendomme, i form af 
biokurven. 

Ejerforeningen Sølvgade 22, v/Annette Rathje, 
Sølvgade 22, 1307 København K. 

Sortering af bioaffald er et godt initiativ. Men hvad med 
blød plast? 

Fra den 1. maj 2017 kan blød plast lægges i 
plastbeholderen (hård plast). 

Helen Majew, Snorresgade 7, 2300 København S Godt med sortering af bioaffald, men hvad med en 
ordning for blød plast.  

Fra den 1. maj 2017 kan blød plast lægges i 
plastbeholderen (hård plast). 

Øresundsgruppen, Amager Strandpark, 2300 S Frem for beholdere bør anvendes en sække til Bioaffald 
og andet affald. Zürich har anvendt den såkaldte 
ZürichSak i mange år, hvilket har reduceret 
affaldsmængderne. En ”KøbenhavnerPose” ville være 
den største innovation i København i mange år. 

Der er valgt at bygge videre på det system der allerede 
er eksiterende.  


