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Besvarelse vedrørende bydelsplaner for 
sorteringspunkter 

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Mikkel Skovgaard (Ø) har den 23. 

august 2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen 

forud for Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstillingen 

”Bydelsplaner for sorteringspunkter på Nørrebro og Østerbro”. 

 

Spørgsmål 

Forvaltningen plejer ofte at kommentere på høringssvar, når sager 

lægges op til udvalget. Jeg vil gerne bede forvaltningen kommentere 

på og forholde sig til de bemærkninger, der fremkommer af Nørrebro 

Lokaludvalgs og Østerbro Lokaludvalgs høringssvar – eksempelvis 

Nørrebro Lokaludvalgs bemærkninger om opfølgning på 

medlemsforslaget om nedgravede sorteringspunkter på og uden for 

egen matrikel. 

 

Svar 

Teknik- og Miljøforvaltningen indledte i februar 2021 dialog med 

lokaludvalg og miljøpunkter om udarbejdelse af bydelsplaner for 

placering af sorteringspunkter herunder på Nørrebro og Østerbro. Der 

har løbende været en god og tæt dialog, som blandt andet har 

involveret fælles afholdelse af borgermøder og forvaltningens 

deltagelse i lokaludvalgsmøder. 

 

Forvaltningen har i bydelsplanerne for hhv. Nørrebro og Østerbro 

forholdt sig til de indkomne kommentarer fra hhv. Nørrebro 

Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg. Forvaltningens svar på de 

indkomne kommentarer er uddybet nedenfor. 

 

Nørrebro 

Høringssvar fra lokaludvalg: 

Nørrebro Lokaludvalg forholder sig generelt positivt til 

sorteringspunkterne, som en del af indsatsen for at nå 70% udsortering 

af affald. 

 

I forhold til at skabe dannelse og engagement omkring ressourcer hos 

borgerne, så giver det god mening, at man både sorterer det private 

affald og det offentlige affald på en stadig mere ensartet måde – som en 

ressource i den cirkulære økonomi. 
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Nørrebro Lokaludvalg ser positivt på, at en stor del af de foreslåede 

sorteringspunkter er med nedgravede løsninger. Nedgravede løsninger 

passer godt til en tæt bebygget bydel og derfor har Nørrebro 

Lokaludvalg gennem årene støttet udviklingen af netop de nedgravede 

løsninger, som er pladsbesparende og giver mindre kørsel. 

 

Forvaltningens kommentar: 

Forvaltningen noterer sig, at Nørrebro Lokaludvalg forholder sig 

generelt positivt til sorteringspunkterne, som en del af indsatsen for at 

nå 70% udsortering af husholdningsaffald, samt at Nørrebro 

Lokaludvalg stiller sig positiv overfor, at det er lykkedes forvaltningen at 

prioritere nedgravede beholdere. 

 

Høringssvar fra lokaludvalg: 

I det fremsendte udkast til plan mangler der opfølgning på 

medlemsforslag om flere nedgravede sorteringspunkter på og uden for 

egen matrikel, vedtaget af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten, jf. Teknik- og 

Miljøudvalget den 6. december 2021. 

 

Det fremgår af medlemsforslaget, at der skal være synergi mellem de 

allerede etablerede nedgravede affaldsløsninger og de foreslåede 

offentlige sorteringspunkter. I fremsendte plan er der ikke synergi. 

Forvaltningen foreslår fx at oprette et offentligt sorteringspunkt lige ved 

siden af den eksisterende nedgravede affaldsløsning ved 

Sjællandsgade. 

 

For at undgå at der etableres parallelle systemer med omfattende 

byinventar til affald tæt op ad hinanden, bør forvaltningen følge 

medlemsforslaget og realisere synergieffekten. Det kan man gøre ved at 

indgå aftale med ejerne af den nedgravede affaldsløsning om fælles 

drift, som vi mener må være billigere og mere effektivt end at have to 

parallelle systemer. Det samme bør ske med de 14 nedgravede 

affaldsløsninger, som er ved at blive etableret på Nørrebro, bl.a. med 

hjælp fra vores miljøpunkt. 

 

Nørrebros borgere og erhvervsliv vil gerne deltage i at udvikle 

affaldsløsninger. Det har vi set gennem årene og senest med antallet af 

svar med forslag til placeringer af sorteringspunkter og med det 

velbesøgte borgermøde på Nørrebro, som vi afviklede sammen med 

forvaltningen. 

 

Vi vil derfor foreslå, at Nørrebro udpeges til forsøgsbydel, hvor de 

ovenstående forslag til omkostningseffektiv udrulning og synergi i 

offentlige og private løsninger prøves af inden den næste Ressource- & 

Affaldsplan 2025-30. 

 

 

 



 

 

 

Forvaltningens kommentar: 

Forvaltningen noterer sig lokaludvalgets ønske om at skabe synergi 

mellem eksisterende nedgravede affaldsløsninger og de offentlige 

sorteringspunkter. Baseret på bemærkningerne fra Nørrebro 

Lokaludvalg samt beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 

2022 om nedgravede affaldsbeholdere på og uden for egen matrikel, 

vil forvaltningen parallelt med etableringen af sorteringspunkter 

undersøge muligheden for at gennemføre en forsøgsordning på Indre 

Nørrebro, hvor et antal sorteringspunkter sammentænkes med 

nedgravede miljøstationer og eksisterende private affaldsløsninger. 

 

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen, blev 

der godkendt 3 ændringsforslag, som betyder, at forvaltningen skal 

vende tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med forslag om, hvordan en 

forsøgsordning med nedgravede affaldsløsninger/sorteringspunkter i 

det offentlige rum kan gennemføres. Forvaltningen har inviteret 

Miljøpunkt Nørrebro til en drøftelse af forsøgsordning den 12. 

september 2022. 

 

Hvad angår omtalte sorteringspunkt i Refsnæsgade nr. 28 i umiddelbar 

nærhed til karreen i Sjællandsgade, der har sin egen nedgravede 

miljøstation i gaden, så er denne placering valgt ud fra det hensyn, at 

sorteringspunktet bl.a. skal kunne servicere Guldbergshave, 

Sjællandsgade/Guldbergsgade hjørnet, den vestlige del af 

Sjællandsgade samt Tibirkegade. På baggrund af de fremsendte 

kommentarer fra netop karreen i Sjællandsgade med egen miljøstation, 

har forvaltningen valgt at imødekomme ønsket ved at flytte den 

foreslåede placering fra Fensmarksgade 23 til Arresøgade 9, således at 

der kommer færre sorteringspunkter i nærheden af karreen i 

Sjællandsgade. 

 

Østerbro 

Høringssvar fra lokaludvalg:  

Det har fra starten været uklart, hvilket indflydelsesrum, som 

lokaludvalget og Miljøpunkt skulle have i dette projekt. Der kunne 

desuden med fordel have været en forventningsafstemning tidligt i 

processen. 

 

Forvaltningens kommentar:  

Forvaltningen takker for tilbagemeldingen og tager erfaringen med 

videre til de kommende bydele. Forvaltningen sætter i øvrigt stor pris 

på den interesse og opbakning, der har været til indsats om 

sorteringspunkter på Østerbro. 

 

Høringssvar fra lokaludvalg:  

Sorteringspunkt 24-2 ved Tåsingegade 7 (i det digitale kort, er det 

anført som Tåsingegade 19). Der foreslås et sorteringspunkt med tekstil 

og plast. Det foreslås at tilføje glas, da det vurderes, at kapaciteten i 

omkringliggende gårde er for lille, hvilket underbygges af overfyldte 

glaskuber ved de to nærliggende supermarkeder. 



 

 

 

 

Forvaltningens kommentar:  

I sorteringspunktet, der foreslås på Tåsingegade overfor nr. 7, har 

forvaltningen nu ændret forslag om fraktioner fra tekstil og plast til 

tekstil og glas. 

 

Høringssvar fra lokaludvalg:  

Sorteringspunkt ved Langelinie Allé 5. Der stilles spørgsmålstegn ved 

behovet for dette sorteringspunkt. Placeringen kræver, at der 

nedlægges 3 p-pladser, og det vurderes, at der er tilstrækkelig kapacitet 

i den nuværende affaldshåndtering. 

 

Forvaltningens kommentar:  

Forvaltningen har besigtiget området sammen med to repræsentanter 

fra lokaludvalget. Det vurderes fortsat, at der er kapacitetsmangel på 

Langelinie Allé. Imidlertid er manglen i den nordlige del. Som resultat 

heraf har forvaltningen efter aftale med lokaludvalget undersøgt, om 

placeringen kan rykkes fra Langelinie Allé 5 og op til Langelinie Allé 23B, 

hvor behovet er størst. Placeringen er efterfølgende flyttet til Langelinie 

Allé 23B. 

 

Høringssvar fra lokaludvalg:  

Sorteringspunkt ved Dampfærgevej 14 (Netto). Der stilles spørgsmål 

ved behovet for dette sorteringspunkt - kuber med tekstil og glas. 

Kommunens GIS-data viser, at der ikke mangler sortering i området, og 

da der placeres et nedgravet sorteringspunkt tæt på med samme 

affaldstyper, vil området få yderligere overkapacitet. 

 

Forvaltningens kommentar:  

Fra medio 2023 skal alle borgere sortere deres tekstilaffald. Denne 

fraktion kommer i sorteringspunkterne i stedet for på de enkelte 

matrikler. Det er derfor vigtigt, at der er en god dækningsgrad af 

fraktionen. Dernæst har indsats om sorteringspunkter også som formål 

at tilbyde borgerne øget service, ved at give dem mulighed for at 

sortere deres husholdningsaffald flere steder. Placeringen ved 

Dampfærgevej overfor nr. 14 lige ved et supermarked er helt central for 

området. Forvaltningen har derfor vurderet, at sorteringspunktet og de 

to foreslåede fraktioner fastholdes. 

 

Høringssvar fra lokaludvalg:  

Bekymring for støj fra sorteringspunkt ved Ourøgade 19, der anbefales 

derfor, at der ikke kommer glas eller metalfraktioner. Desuden en 

bekymring om, at kuberne bruges til ”gadeaffald” til elever fra det 
nærliggende gymnasie. 

 

Forvaltningens kommentar:  

I sorteringspunktet der foreslås på Ourøgade ved nr. 19, har 

forvaltningen nu ændret forslag om fraktioner fra papir og metal til 

papir og tekstilaffald. 

 



 

 

 

 

Svaret er offentligt tilgængeligt på Teknik- og Miljøudvalgets 

dagsorden tilknyttet indstillingen, som svaret vedrører. 

 

 

 

 

 

 

Karsten Biering Nielsen  

Vicedirektør 

 

 

 

 

 

 

 


