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Referat fra arbejdsgruppemøde tirsdag 30/11-2021 kl. 17-19 i Beboerhusets lokale.  
 
Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden, herunder rækkefølge af emnerne 
2. Godkendelse af referat fra sidste Miljøgruppemøde 
3. Sidste Lokaludvalgsmøde 
4. Miljøpunkt, orientering 
5. Affald, besøg til genbrugssteder for bioaffald og plastik 
6. Miljømøde tirsdag 11.januar kl 17-19 for alle 
7. Støj 
8. Stormflodssikring 
9. G5-netværkantenner 
10. Opgaver / Idéliste 
11. Næste møde 
12. Meddelelser 
13. Eventuelt 

 
Undskyld at der blev indkaldt til en forkert dato. Godt I kom alligevel, Kirsten. 
 
Ad 1, Fastlæggelse af dagsorden, herunder rækkefølge af emner ne 
Vi tilføjede et nyt punkt 9 vedr. G5-netværksantenner. 
 
Ad 2, Godkendelse af referat fra sidste Miljøgruppemøde 
Referat fra 9/11-2021 – godkendt 
 
Ad 3, Sidste Lokaludvalgsmøde 
Se referat fra 24/10-2021 her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater 
Punkt 5, Evaluering af skærpede ordensregler i udvalgte parker, pladser og havnearealer 
Punkt 9, Kommissorium for Stormflodsikringsgruppen 
Punkt 11, Årsplan for det lokale miljøarbejde 
 
Ad 4, Miljøpunkt, orientering 
• Fuglehuse på voldens legeplads 24/11: Kirsten orienterede om et vellykket arrangement på voldens 

legeplads, hvor skolebørn fra Den Frie Fakkel havde lavet fuglekasser og sat nogle op. De var stolte af 
deres fuglehuse. 

• Åbent hus i Miljøpunkt mandag 6. december kl 14.30-17.00: er aflyst i dag pga corona 
• Det planlagte Byttemarked i Huset-KBH den 18.december bliver ret sikkert også aflyst pga corona 
• Louise har deltage i nogle af byvandringerne i Indre By, og fortalte om nogle MEGET små baggårde, som 

slet ikke har plads til så mange affaldscontainere. Så der var ideer til Sorteringspunkter, og rapporten er 
på vej til kommunen nu 

 
Ad 5, Affald, besøg til genbrugssteder for bioaffald og plastik 
Plastik genbrug i Braunsweig – ved Louise: Louise har fået kontakt til ARC, som har forklaret, hvordan 
plastikken sorteres og sendes til Tyskland. Louise arbejder videre for at finde ud af, hvad der sker i Tyskland. 
ARC skrev: 
”Jeg kan fortælle dig, at det er Københavns Kommune, der sørger for at plasten indsamlet fra 
husholdningerne bliver sorteret til genanvendelse. Det foregår ganske rigtigt på et anlæg i Tyskland. Egentlig 
skal du tale med Malene Møhl fra Københavns Kommune om det, og om hun vil dele specifikke oplysninger 
om det sorteringsanlæg kommunen bruger. Jeg vedhæfter hendes kontakt data. 
Men jeg kan også fortælle dig lidt. 
Plasten kommer til omlastning og balletering her på ARC før det bliver kørt til sorteringsanlægget i Hündingen 
i Tyskland. Balletering sker for at få plasten til at fylde mindre, så den kan pakkes tæt på store lastbiler. På 
sorteringsanlægget åbnes plast-ballerne og plastaffaldet spredes ud på et transportbånd. Hvis der er metal 
eller andet i, som ikke er af plast, sorteres det fra, det kan være med magneter eller med håndkraft. Da vores 
plastaffald består af både blød og hård plast, bliver plasten først sorteret gennem en vindsigte, som fjerner 
den bløde plast. Den hårde plast bliver herefter sorteret i forskellige polymerer, dvs plasttyper, ved hjælp af 
såkaldte NIR-scannere. NIR’en kan ”læse” hvilken polymer et stykke plast er lavet af. Efter NIR-scanneren 
sidder en række luftdyser som er præcisionsstyret af NIR-scanneren til at blæse på de stykker plast, som er 
lavet af samme polymer. Har man flere NIR-scannere efter hinanden, kan de være sat op til at læse og blæse 
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Christianshavns Lokaludvalg , Miljøgruppen 

Fil: 20211130 CLU-Miljø Referat - uden mail.docx 
Sidst gemt: 30-11-2021 22:55:00  Side 2 af 3 

hver deres type plast/polymer. På den måde får man finsorteret plasten så den er klar til at blive smeltet om til 
ny plast. 
Nu er sådan nogle anlæg langtfra 100% effektive. Og der findes også plasttyper som forekommer i så lille en 
mængde, at det ikke kan betale sig for sorteringsanlægget at sortere det ud. Det havner derfor i det vi kalder 
mix plast eller blandet plast. Desuden er der forureninger, som ikke er af plast. Den polymer-sorterede plast 
udgør ca 30% og den blandede plast ca 45%. Den blandede plast afsættes til anlæg, som kan finsortere og 
pille mere plastaffald ud til genanvendelse. Resten går til forbrænding.” 
Bioaffald, bustur til Hashøj – ved Lis: Vi udsætter turen til næste år, og Miljøpunkt vil gerne arbejde med. 
 
Ad 6, Miljømøde tirsdag 11.januar kl 17-19 for alle 
Der er annonceret for mødet i Christianshavneren. Vi skal forberede det. 
Vi aftalte, at Louise taler om byttemarked, Preben fortæller om Krøyers Plads og støj, Bente (måske) fortæller 
om Ren Vold, Anne fortæller om brænde, Miljøpunkt præsenterer sig selv og Lis (måske) fortæller om tur til 
affaldsbehandling. 
 
Ad 7, Støj 
TMU besluttede 8/3-2021 at udarbejde nogle regler: ”Reducering af støjgener ved skærpede ordensregler for 
udvalgte parker, pladser og havnearealer”. Lokaludvalget har besluttet – og opstrammet – det høringssvar, 
som Kirsten og Lis skrev. Se punkt 5 i referatet fra lokaludvalgsmødet 24/11. 
Vi havde en lang diskussion om situationerne med støj, især på Krøyers Plads og på vandet. TMF, Politiet og 
Krøyers Plads Ejerforening har holdt dialogmøder to gange, og der tales en hel del.  
Der er også problemer med opførsel på Krøyers Plads, og der er f.eks. ikke udstedt ret mange bøder for 
ulovlig badning i havnen, og det ville nok hjælpe. Krøyers Plads arbejder videre med skiltning og håber, at 
politiet vil godkende skiltene, så reglerne overholdes.  
 
Ad 8, Stormflodssikring 
Lokaludvalget har vedtaget kommissorium for arbejdsgruppen. Se punkt 9 i referat fra lokaludvalgsmødet 
24/11 
 
Ad 9, G5-netværksantenner 
Det er bekymrende at se, at der opsættes flere G5-netværksantenner på Christianshavn.  
 
Ad10, Opgaver / Idéliste 
1. Louise vil gerne finde måder, hvorpå vi kan blive hørt hos myndighederne om støj i byen. Kan 

lokaludvalget lave underskriftsindsamling f.eks. Vi tænker videre 
 
Ad 11, Næste møde 
Miljøgruppens møder holdes normalt een gang om måneden tirsdag kl. 17-19, 15 dage før lokaludvalgsmødet 
i lokaludvalgets lokale i Beboerhuset, Dronningensgade 34, 1420 Kbh. K.  
Lokaludvalgets mødedatoer i 2021 er: 15/12.  
Lokaludvalgets mødedatoer i 2022 er: 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 18/5, 22/6, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11, 14/12. 
Miljøgruppens møder i 2022 er planlagt til: 11/1, 8/2, 15/3, 12/4, 3/5, 7/6, 16/8, 13/9, 11/10, 15/11, 29/11, men 
er ikke godkendt i Miljøgruppen endnu. SKAL GODKENDES! – Mødedatoerne blev godkendt. 
Næste møde er: 11.januar kl. 17-19 i Nisten. Se punkt 6 ovenfor. 
 
Ad 12, Meddelelser 

• Der er møde om luftforureningen i København, som Google har indsamlet. Mødet er 14/12 kl 15.30-
18. Mail er udsendt 9/11 til Miljøgruppen 

• Den 19/1-22 bliver der afholdt borgermøde om Vandkulturhuset på Papirøen. 
• Der er deadline 5/12 for indsendelse af forslag til modtagere af Lokaludvalgets Anerkendelsespris 

 
Ad 13, Eventuelt 
 
Medlemmer: 

Navn Deltager 
Kirsten V Andersen – tovholder Ja 
Anne Poulsen, Sofiebadet Ja 
Bente Fog-Møller  
Jane Lytthans  
Kirsten Hanson Ja 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-08032021/referat/punkt-5
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-08032021/referat/punkt-5
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Navn Deltager 
Lis Schertiger-Nielsen  
Louise Lehmann Ja 
Marie Markus   
Marie-Louise Jørgensen Ja 
Poul Nielsen  
Preben Møller Whitt Ja 
Svend Aage Schiermacher  
CC til:  
Christian Christensen, LU-sekretariatet  
Jens Eskildsen  
Julie Swane  
Jørgen Bjødstrup (Søgruppen)  
Line Bjarnhof (Søgruppen)  
Mette Nielsen  
Mette Rothaus Voss Rathsach, LU-sekretariatet  
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn (Marianne 
Spang) 

 

Peter Alving, DN (vedr. Ren Vold)  
Poul Cohrt  
Susanne Vestergaard, Bo-vita  
Thorben Nielsen  
Trine Bang Hansen, Projektmedarbejder, Miljøpunkt  

(Medlemmer er deltagere i Miljøgruppen. CC er de personer, som ønsker at være orienteret om Miljøgruppens arbejde) 


