
 

 

  

 
 

Høring af tillægspakken til Ressource- og Affaldsplan 
2024, Cirkulær København 

Københavns Kommune har udarbejdet en midtvejsevaluering af Res-
source- og Affaldsplan 2024, Cirkulær København (CK). Midtvejsevalu-
eringen har været i offentlig høring i perioden 11. april 2022 til 5. juni 
2022. Høringsnotatet indeholder et resumé  opdelt i tillægspakkens 
temaer - af de modtagne høringssvar med Teknik- og Miljøforvaltnin-
gens bemærkninger hertil.  
 
Der er modtaget i alt 30 skriftlige høringssvar, fordelt på 6 lokaludvalg, 3 
miljøpunkter, 4 interne forvaltningshøringssvar, 13 privatpersoner og 4 
virksomheder og organisationer.  
 
Følgende lokaludvalg og miljøpunkter har indsendt høringssvar: 

 Amager Øst Lokaludvalg 
 Amager Vest Lokaludvalg 
 Nørrebro Lokaludvalg 
 Valby Lokaludvalg 
 Vanløse Lokaludvalg 
 Østerbro Lokaludvalg 
 Miljøpunkt Amager 
 Miljøpunkt Indre By & Christianshavn 
 Miljøpunkt Østerbro 

 
Følgende forvaltninger har indsendt høringssvar: 

 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
 Børne- og Ungdomsforvaltningen 
 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
 Økonomiforvaltningen 

 
Følgende virksomheder og organisationer har indsendt høringssvar: 

 BL  Danmarks Almene Boliger 
 EjendomDanmark 
 KAB-fællesskabet (SAB, 3B og AKB København) 
 Plastic Change 

 
Følgende privatpersoner har indsendt høringssvar: 

 Anina Staunbo Gundesen 

15. juni 2022 
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 Anonym 
 Camilla 
 Jan Schumann 
 Kim Kierkegaard 
 Kristian 
 Maria Albert Gimeno 
 Rikke Feltmann 
 Sten Ejlers 
 Thomas Bryde-procida 
 Thorbjørn Kühl 
 Tine Willer 
 Yuliia 

 
Følgende høringsparter har oplyst, at de ikke har bemærkninger til til-
lægspakken: Vanløse Lokaludvalg, Beskæftigelses- og Integrationsfor-
valtningen og Økonomiforvaltningen. 
 
En række af høringssvarene/-input vedrører ikke direkte tillægspakkens 
indsatser og vil i stedet for bliver taget med i forvaltningens videre ar-
bejde på affaldsområdet.  
 
Høringssvar modtaget via blivhoert.kk.dk kan ses her: blivhoert.kk.dk | 
 
Tema 07 Hjælp til sortering 

7.1 Skraldemænd giver feedback og vejledning 
Forslaget støttes af Amager Øst Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager, Miljø-
punkt Indre By & Christianshavn, Plastic Change og Sundheds- og Om-
sorgsforvaltningen. 
 
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn foreslår at gøre det muligt for bor-
gerne at møde skraldemanden med henblik på at skabe en relation og 
lade skraldemanden formidle viden mundtligt. 
 
Miljøpunkt Østerbro mener, at effekten af feedback er begrænset, da 
irettesættelse ikke virker lige så godt som nudging. 
 
Nørrebro Lokaludvalg foreslår at etablere offentligt tilgængelige affalds-
statistik, som gør det tydeligt, hvor affald meget de forskellige bydele 
og ejendomme producerer, og hvor gode de er til at udsortere affaldet. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Forvaltningen synes, at det en god idé at skabe mere dialog/samar-
bejde mellem den enkelte ejendom og skraldemændene. Idet det 
umiddelbart kan synes vanskeligt at skabe en direkte relation mellem 
den enkelte borger og skraldemanden, vil forvaltningen tilføje til indsat-
sen i tillægspakken, at viceværter og skraldemænd kan indgå i dialog og 
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samarbejde. Det bemærkes, at udgangspunktet for feedback til ejen-
dommene/borgerne er, at den skal være positiv og handlingsanvisende 

 ikke irettesættende. 
 
7.2 Pulje til anskaffelse af indendørs sorteringsudstyr 
Forslaget støttes af Nørrebro Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Mil-
jøpunkt Amager, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, BL, Plastic 
Change, KAB-fællesskabet, Anina Staunbo Gundesen og Louise Møller 
Christensen. 
 
Nørrebro Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, BL, Kristian og Jan 
Schumann påpeger, at manglende indendørs sortering hos borgerne 
ikke kun skyldes, at det er for dyrt. Det kan være svært at finde plads til 
indendørs affaldssortering, og det foreslås, at kommunen kan hjælpe 
borgerne med at finde løsninger, der fungerer godt i boliger med 
pladsmangel. 
 
Miljøpunkt Amager foreslår, at puljen også kan søges af borgere, der 
tidligere har benyttet en lignende pulje til sorteringsudstyr i tilfælde af, 
at disse borgeres behov har ændret sig siden da. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen bemærker, at også kommunens insti-
tutioner ville have gavn af denne indsats, og efterspørger præcision af, i 
hvilket omfang disse er indtænkt. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærker, at der allerede sorte-
res i de krævede fraktioner, men at sorteringsløsningernes udtryk kan 
forbedres, hvis dette forslag også gælder boliger i plejehjem.  
 
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn foreslår, at puljen forbeholdes 
sorteringsudstyr, som består af enten genanvendte eller genanvende-
lige materialer. 
 
Miljøpunkt Østerbro foreslår, at der produceres korte videoer, der viser 
eksempler på, hvordan borgere har organiseret sortering på begrænset 
plads som inspiration. 
 
BL bemærker, at der i Københavns Kommunes retningslinjer for byggeri 
og renovering stilles krav om mulighed for sortering i mindst fire af-
faldstyper i køkkener, men at det ikke er oplevelsen, at der ved aflevering 
følges op på disse krav. 
 
EjendomDanmark bemærker, at puljer kræver penge til administration, 
hvilket potentielt kan gøre en sådan pulje til en ineffektiv måde at øge 
genanvendelsen på, hvorfor de foreslår, at indsatsen udgår. 
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Forvaltningens bemærkninger 
De nærmere kriterier for uddeling af tilskuddet vil blive fastsat i forbin-
delse med udmøntning af indsatsen, herunder under hensyn til, at den 
administrative omkostning hermed skal være håndterbar. Det lægges 
med indsatsen op til, at fokus i første omgang vil være på de ejen-
domme/boligforeninger, som aktivt ønsker at samarbejde om, hvordan 
indsatsen kan forbedre sorteringsindsatsen.  
 
Ift. kommunens krav om indretning af indendørs sorteringsudstyr i 
kommunens egne og støttede bygge- og anlægsprojekter, har byg-
herre pligt til at melde tilbage til kommunen, at kravene er opfyldt, hvor-
ved kommunen bliver oplyst herom.   
 
7.3 Telefonlinje for viceværter, affaldsansvarlige og borgere 
Forslaget støttes af Nørrebro Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Vest Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager, Miljøpunkt Indre By & 
Christianshavn, Plastic Change, KAB-fællesskabet og Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen. 
 
KAB-fællesskabet København bemærker, at de gerne bidrager til at for-
midle denne indsats. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen bemærker, at også kommunens insti-
tutioner ville have gavn af denne indsats, og efterspørger præcision af i 
hvilket omfang, at disse er indtænkt. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Forvaltningen vil tage med videre i det konkrete arbejde med indsatsen, 
at en række aktører stiller sig til rådighed ift. at hjælpe med den videre 
formidling. Kommunens institutioner er i det omfang, at de er omfat-
tede af den kommunale indsamling (samme ordning som borgerne) 
velkomne til at gøre brug af tilbuddet. 
 
7.4 Digitale læringsforløb 
Forslaget støttes af Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, Plastic 
Change, KAB-fællesskabet. 
 
KAB-fællesskabet bemærker, at de gerne bidrager til at formidle denne 
indsats. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen bemærker, at også kommunens insti-
tutioner ville have gavn af denne indsats, og efterspørger præcision af i 
hvilket omfang, at disse er indtænkt. 
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Miljøpunkt Amager er positive overfor intentionen om fællesskaber, 
men er skeptiske overfor formuleringen i indsatsbeskrivelsen, som ikke 
tydeliggør, hvordan indsatsen kan bidrage til dette fællesskab. 
 
Miljøpunkt Østerbro foreslår, at læringsforløbene kunne inkludere en 
længere video inspireret af reality-tv som følger en families arbejde 
med at sortere, inklusiv både organisering i lejligheden og udfordringer 
med hvordan affaldet sorteres og afleveret 
 
EjendomDanmark bemærker, at det er usikkert, hvorvidt et tilstrækkeligt 
stort antal borgere vil engagere sig i et sådant forløb til, at det vil få den 
forventede effekt på genanvendelsen, og anbefaler derfor at indsatsen 
udgår. 
 
Nørrebro Lokaludvalg oplever, at tidligere forløb fra forvaltningen ikke 
har haft væsentlig effekt, og anbefaler at fokusere den digitale formid-
ling på små infofilm som kan spredes på sociale medier. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Forvaltningen vil på baggrund af de indkomne høringssvar justere i ind-
satsbeskrivelsen, så det fremgår mere tydeligt, at indsatsen skal lede til 
vidensopbygning hos københavnerne og kunne besvare de spørgsmål, 
som de har om sortering og behandling af affald. Indsatsen vil fokusere 
på forskellige typer/niveauer af information og læringselementer. 
Forvaltningen tager endvidere med videre i den konkrete udmøntning 
af indsatsen, at en række aktører stiller sig til rådighed ift. at hjælpe med 
den videre formidling. Indsatsen er først og fremmest målrettet bor-
gerne, men der vil sandsynligvis blive udviklet konkrete produkter, som 
også kan være relevante at bruge i undervisning/formidling af affalds-
forhold i de kommunale institutioner.   
 
7.5 Boligforeninger bliver cirkulære 
Forslaget støttes af EjendomDanmark, Miljøpunkt Indre by & Christians-
havn og Plastic Change. 
 
Valby Lokaludvalg, Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By & Chri-
stianshavn bemærker, at de gerne indgår i implementering af denne 
indsats. 
 
EjendomDanmark foreslår, at indsatsen udvides til også at dække bebo-
erforeninger i private udlejningsboliger. 
 
Nørrebro Lokaludvalg bemærker, at indsatsens afhængighed af frivillige 
kan være risikabel for den lokale forankring. Derfor foreslås et lokalt af-
falds- og ressourcekontor i bydelene, samt en fast affaldsambassadør i 
alle ejendomme. 



Teknologi, Udvikling og Ressourcer  6/14 

 

 

Miljøpunkt Amager mener at boligforeninger er et godt sted at sætte 
ind, men synes formuleringen af indsatsen er ukonkret. Miljøpunktet fo-
reslår, at indsatsen kan involvere tilskud til etablering af bytteskabe i bo-
ligforeninger. 
 
Miljøpunkt Østerbro foreslår at opdele store gårdlaug og boligforenin-
ger i mindre fællesskaber, så det er nemmere at målrette indsatsen. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Indsatsen vil ikke være begrænset til en bestemt type boligforeninger. 
Dette vil blive præciseret i beskrivelsen af indsatsen i tillægspakken.   
 
7.6 Grønne nabofællesskaber med fokus på affald og cirkulær 
økonomi 
Forslaget støttes af Miljøpunkt Indre By & Christianshavn og Plastic 
Change. 
 
Valby Lokaludvalg, Østerbro Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager og Miljø-
punkt Indre By & Christianshavn bemærker, at de gerne indgår i imple-
menteringen. Miljøpunkt Amager bemærker, at det er utydeligt, hvilken 
rolle miljøpunkterne skal have i indsatsen, og foreslår at blive inddraget 
allerede i kortlægningsfasen. 
 
Nørrebro Lokaludvalg vurderer, at indsatsens kortlægninger og hand-
lingskataloger er for ressourcekrævende. Derfor foreslås det, at lokalud-
valg og miljøpunkter tilføres midler og at medarbejdere herfra kan 
indgå i implementeringen af denne indsats. 
 
Miljøpunkt Amager bemærker, at lignende koncepter tidligere er afprø-
vet i flere bydele med svingende succes, og anbefaler at arbejde med 
grønne fællesskaber i mindre skala. 
 
EjendomDanmark vurderer, at forslaget ikke vil være effektivt, da det er 
for afhængigt af enkelte individer og vurderer, at det bør udgå. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
På baggrund af høringssvarene vil indsatsbeskrivelsen blive tilpasset, så 
det ikke forlods er helt så fastlåst, hvilke konkrete aktiviteter der skal gen-
nemføres i indsatsen. Det giver bedre plads til at undersøge og afklare 
dette i udmøntningen af indsatsen. Det vil blive tilføjet, at indsatsen skal 
gennemføres med involvering af Miljøpunkter og Lokaludvalg. 
 
 



Teknologi, Udvikling og Ressourcer  7/14 

 

 

Tema 08 Prioritering af genanvendeligt affald 

8.1 Omlægning af skakte  
Forslaget støttes af Amager Øst Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager, Miljø-
punkt Indre By & Christianshavn og Plastic Change. 
 
Nørrebro Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Miljøpunkt Indre By & 
Christianshavn samt KAB-fællesskabet bemærker, at skakte skader prin-
cippet om, at affaldssorteringen sker på ét sted og medfører stor risiko 
for fejlsortering. Derfor foreslås det, at skaktene helt nedlægges. 
 
Amager Vest Lokaludvalg foreslår, at skakte omlægges til tørt genan-
vendeligt affald uden lugtgener, fx plast, indtil de eventuelt nedlægges 
helt. 
 
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn efterspørger viden om, hvorvidt 
en omlægning til genanvendelig fraktion fremfor nedlukning vil øge 
udsorteringen i de øvrige genanvendelige fraktioner. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen bemærker, at også kommunens insti-
tutioner ville have gavn af denne indsats, og efterspørger præcision af, i 
hvilket omfang disse er indtænkt. 
 
KAB-fællesskabet bemærker, at lukning af skakte vil være en forbedring 
af ejendomsfunktionærernes arbejdsmiljø og reducere arbejdstid, da 
rengøring af skakte og affaldsrum er tidskrævende. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærker, at affaldsskakte i ple-
jehjem er en vigtig del af velværet for borgerne og arbejdsmiljøet for de 
medarbejdere, der varetager affaldssorteringen. Da plejehjemmene al-
lerede i dag sorterer i alle fraktioner, så restaffaldet primært består af 
bleer og hygiejneartikler, anmoder Sundheds- og Omsorgsforvaltnin-
gen om en undtagelse for plejehjem i denne indsats. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og KAB-fællesskabet bemærker, 
at svage og ældre borgere kan få brug for øget hjælp til affaldssorterin-
gen fra hjemmeplejen. KAB-fællesskabet foreslår, at kommunen i for-
bindelse med nedlægning af skakte understøtter svage borgere gen-
nem hjemmehjælp til affaldssortering. Sundheds- og Omsorgsforvalt-
ningen bemærker, at øget hjemmehjælp vil have uønskede afledte kon-
sekvenser, og anbefaler derfor i ældreboligområder at udføre test i et 
enkelt område, inden det gennemføres alle steder. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Af høringssvarene fremgår det, at flere af høringsparterne gerne ser en 
lukning af affaldsskaktene. Forvaltningen vil justere indsatsbeskrivelsen, 
så den ikke alene fokuserer på at omlægge eksisterende affaldsskakte til 
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andre fraktioner end restaffald, men også åbner mulighed for, at der kan 
arbejdes videre med lukke skaktene. Indsatsen er først og fremmest 
målrettet etageboliger. 
 
8.2 Beholdervolumen i gårdene tilpasses 70% genanvendelse 
Forslaget støttes af Amager Øst Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager, Miljø-
punkt Indre By & Christianshavn og Plastic Change. 
 
Nørrebro Lokaludvalg støtter, at tilpasningen sker i kombination med 
info og uddannelse. 
 
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn bemærker, at borgere der har 
brosten, ikke i dag kan få en mindre restaffaldsbeholder. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen bemærker, at også kommunens insti-
tutioner ville have gavn af denne indsats, og efterspørger præcision af, i 
hvilket omfang disse er indtænkt. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler, at indsatsen testes ved 
et enkelt plejehjem, inden indsatsen implementeres i samtlige enheder 
med henblik på at afklare, om plejehjemmenes sammensætning af af-
fald medfører større problemer end andre steder. 
 
EjendomDanmark og KAB-fællesskabet er bekymrede for, at en tilpas-
ning i dette omfang vil skabe for store problemer med overopfyldning 
og efteroprydning og foreslår derfor, at indsatsen genovervejes. Ejend-
omDanmark foreslår at nøjes med en nedjustering til 60% restaffald 
fremfor 30-40% som foreslået af forvaltningen med en evaluering af 
behovet efter et år. KAB-fællesskabet anfører, at en reduktion i kapacite-
ten til restaffald skal afspejles i affaldsgebyrerne. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Det vil blive præciseret i indsatsbeskrivelsen, at tilpasningen af volumen 
vil ske, så det for hele byen svarer til 70 % genanvendelse og 30-40 % 
restaffald målt i vægtprocent. Det vil endvidere blive tilføjet i indsatsbe-
skrivelsen, at den beskrevne test inden implementering skal samle op 
på driftserfaringerne. En ændret fordeling i beholdervolumen mellem 
genanvendelige fraktioner og restaffald vil blive afspejlet i den enklte 
ejendoms affaldsgebyr.   
 
8.3 Stop for fremtidige mobilsug til restaffald 
Forslaget støttes af Nørrebro Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Mil-
jøpunkt Amager, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn og Plastic 
Change. 
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Nørrebro Lokaludvalg foreslår at undersøge, hvorvidt mobilsug kan om-
lægges til en genanvendelig fraktion. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen bemærker, at også kommunens insti-
tutioner ville have gavn af denne indsats og efterspørger præcision af i 
hvilket omfang disse er indtænkt. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Principielt kan mobilsug godt anvendes til andre affaldsfraktioner end 
restaffald. Dog er ikke alle genanvendelige affaldsfraktioner egnet til 
denne løsning, fordi de vil være fx for våde eller give for mange proble-
mer med tilstopning af sugerøret. Muligheden kan eventuelt afklares 
som led i implementeringen af indsats 8.1 omlægning af skakter. 
 
Tema 09 Bedre indsamlingsmuligheder 

9.1 Flere mikrobiler til bedre dækning med alle fraktioner  
Forslaget støttes af Østerbro Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager, Amager 
Vest Lokaludvalg og Plastic Change. 
 
Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager foreslår, at der i højere 
grad anvendes eldrevne mikrobiler. 
 
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn oplever, at affaldsindsamling 
medfører støjgener, og foreslår at flere fraktioner fra både borgere og 
erhverv indsamles samtidigt. Desuden kan der arbejdes med at bruge 
hjul på beholderne, som larmer mindre. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
I forbindelse med hjemtagningen af affaldsindsamlingen, vil alle de 
skraldebiler, som anvendes til indsamling af affald i Københavns Kom-
mune, så vidt muligt være elbiler. Det gælder også mikrobiler i det om-
fang, at sådanne er tilgængelige på markedet.  
 
Nye nationale regler betyder, at virksomheder, som i art og mængde 
har affald svarende til en husholdning, kan benytte de kommuner ord-
ninger. Den enkelte virksomhed kan dog selv afgøre, om den ønsker at 
gøre brug af det.    
 
9.2 Fleksibel tømning  bestil tømning på dagen eller til specielle 
events 
Forslaget støttes af Nørrebro Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager, Amager 
Vest Lokaludvalg, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen og Plastic Change. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen bemærker, at kommenens institutio-
ner ville have gavn af denne indsats, særligt til fester og arrangementer. 
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Nørrebro Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg og BL  Danmarks Al-
mene Boliger bemærker, at afhentning af halvfyldte beholdere kræver 
arbejdstimer og penge samt bidrager til trængsel og energiforbrug fra 
skraldebilerne. Det foreslås derfor at undersøge, om man kan nøjes med 
at tømme beholdere når de er fyldte, eksempelvis gennem fyldemetre. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Som led i de eksisterende indsatser i Cirkulær København arbejder for-
valtningen allerede sammen med ARC om at teste brugen af fyldemel-
dere. I erkendelse af at det kan være ressourcetungt både administrativt 
og økonomiske at tilbyde en ordning, hvor alle københavnere når som 
helst kan bestille ekstra-tømninger af alle affaldsfraktioner, vil indsatsbe-
skrivelsen blive justeret, så den i højere grad handler om, at ejendomme 
med begrænset plads kan få tilpasset (øget) tømningsfrekvensen. I til-
læg hertil kan det undersøges, om der derudover er mulighed for at til-
byde en bestillerordning, hvor den enkelte ejendom kan bestille ekstra-
tømninger. Indsatsen er først og fremmest målrettet husholdningerne. 
 
9.3 Stålcontainere til restaffald afskaffes  
Forslaget støttes af Nørrebro Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Mil-
jøpunkt Indre By & Christianshavn og Plastic Change. 
 
Miljøpunkt Amager foreslår, at der på placeringer, hvor der tidligere var 
stålcontainere til restaffald, etableres målrettet kommunikation som pe-
ger i retning af nærmeste genbrugs- eller nærgenbrugsstation. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærker, at enkelte af deres en-
heder har adgang til vippecontainere og spørger, hvorvidt det er disse 
containere, der ønskes afskaffet. I tilfælde af dette bemærker forvaltnin-
gen, at det er en arbejdsmiljømæssig fordel at udskifte disse containere. 
Forvaltningen bemærker også, at det skal sikres, at der er sikkerhed for 
at affaldscontainerne ikke kan stikkes i brand, hvilket tidligere har været 
årsagen til at der har været behov for vip-containere. Dialog med pleje-
hjemmet er derfor en forudsætning for udskiftningen. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Som følge af høringssvarene vil det i indsatsbeskrivelsen blive tilføjet, at 
fjernelse af stålcontainer vil ske i dialog med den enkelte ejen-
dom/kunde, sådan at der er klarhed over, hvordan det affald, som tidli-
gere er blevet afleveret i stålcontainerne, skal sorteres.  
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Tema 10 Nye indsamlingsordninger 

10.1 Henteordning for haveaffald, pottemuld og dyrestrøelse  
Forslaget støttes af Nørrebro Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg. Mil-
jøpunkt Amager, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen og Plastic Change. 
 
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn efterspørger viden om, hvorvidt 
alle typer af kattegrus er nedbrydelige, og at denne viden formidles til 
borgerne ved etablering af ordningen. 
 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at det skal tydeliggøres, 
hvorvidt pottemuld og dyrestrøelse kan afleveres i den samme behol-
der, som i dag bruges udelukkende til haveaffald. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Ingen bemærkninger.  
 
10.2 Henteordning for keramik og porcelæn 
Forslaget støttes af Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen og Plastic Change. 
 
Miljøpunkt Amager foreslår, at fraktionen kombineres med farligt affald 
ved villaer, hvor både volumen og plads til beholdere vil være begræn-
set. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Forvaltningen mener, at forslaget fra Miljøpunkt Amager allerede er in-
deholdt i indsatsbeskrivelsen. 
 
Tema 11 Flere bytte- og genbrugsmuligheder 

11.1 Genbrugsspottere på alle genbrugsstationer 
Forslaget støttes af Nørrebro Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager, Miljø-
punkt Østerbro og Plastic Change. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Ingen bemærkninger. 
 
11.2 Etablering af to nye nærgenbrugsstationer 
Forslaget støttes af Nørrebro Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager, Miljø-
punkt Østerbro, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, Jens Peter Mor-
tensen og Plastic Change. 
 
Nørrebro Lokaludvalg foreslår at muligheden for at afhentes jord på 
genbrugsstationerne udvides til også at gælde 



Teknologi, Udvikling og Ressourcer  12/14 

 

 

nærgenbrugsstationerne, så det bliver nemmere for københavnerne at 
afhente jord for de borgere der ikke bor tæt på en genbrugsstation 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Forvaltningen synes, at det lyder som en god idé at tilbyde københav-
nerne at kunne afhente jord på nærgenbrugsstationerne og vil arbejde 
videre med at undersøge, om det kan lade sig gøre. 
 
11.3 Udvidet åbningstid på alle nærgenbrugsstationer  
Forslaget støttes af Valby Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Miljø-
punkt Amager, Miljøpunkt Østerbro og Plastic Change. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Ingen bemærkninger. 
 

12 Kommunikation 

12.1 Understøttende og tværgående kommunikationsindsats  
Forslaget støttes af Miljøpunkt Amager og KAB-fællesskabet.  
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at indsatsen også målrettes 
kommunens medarbejdere, så de lettere kan hjælpe borgerne. 
 
Nørrebro Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Yuliia og Tine Willer ef-
terspørger viden om kvaliteten og typen af affaldsbehandlingen formid-
let gennem forskellige kanaler. 
 
Amager Øst Lokaludvalg efterspørger husstandsomdelt materiale, vel-
komstbreve samt information på affaldsbeholdere. 
 
Nørrebro Lokaludvalg og Yuliia foreslår formidling gennem video. 
 
Louise Møller Christensen foreslår en kampagne, som i højere grad gør 
opmærksom på kommunens Affalds ABC. 
 
Miljøpunkt Østerbro foreslår, at der lægges mere vægt på adfærd og 
handling, så kommunikationen ikke handler for meget om holdninger. 
 
KAB-fællesskabet foreslår at hensyn til læsesvage beboere, at der tæn-
kes i piktogrammer. 
  
Miljøpunkt Amager bemærker, at fjernelse af friktion gennem de øvrige 
indsatser i tillægspakken også vil bidrage til øget motivation hos bor-
gere. 
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Forvaltningens bemærkninger 
Forvaltningen tager input med i den videre udmøntning af kommunika-
tionsindsatsen. 
 
12.2 Faktasite om affaldshåndtering 
Forslaget støttes af Amager Øst Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager, KAB-
fællesskabet. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at indsatsen også målrettes 
kommunens medarbejdere, så de lettere kan hjælpe borgerne. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Det er forventningen, at faktasitet vil kunne anvendes af alle type mål-
grupper mhp. at blive klogere på, hvad der sker med affaldet.  
 
 

Målsætninger 

Målsætning for CO2-reduktion 
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn og Nørrebro Lokaludvalg efter-
spørger en redegørelse for, hvad den ændrede beregningsmetode be-
tyder for den faktiske CO2-udlednng. 
 
Miljøpunkt Østerbro og Jens Peter Mortensen anbefaler at beholde 
målsætningen om CO2-reduktion. 
 
Nørrebro Lokaludvalg bemærker, at det er uklart, hvilken rolle HOFOR 
har i beregningen af CO2-aftrykket for ressource- og affaldsplanen. 
 
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn bemærker, at det er uklart, hvorfor 
det planlagte bynære anlæg til behandling af madaffald ikke kan bi-
drage til klimaplanens målsætning. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Den faktiske CO2-udledning vil være den samme. Der er blot tale om to 
forskellige måder at opgøre det på. Målsætningen om 59.000 tons CO2-
reduktion i Cirkulær København er beregnet ud fra de afledte CO2-re-
duktioner, der følger af øget kildesortering af affald. Beregningsmeto-
den adskiller sig fra, hvordan reduktionsbidraget fra ressource- og af-
faldsområdet beregnes i KBH 2025 Klimaplanen. Her opgøres CO2-
regnskabet for hele det regionale fjernvarmesystem og det nationale el-
system baseret på de brændsler, der anvendes i de energiproduce-
rende enheder hos HOFOR, ARC mv. CO2-reduktionsbidraget fra mad-
affald, som behandles på anlæg uden for kommunegrænsen, kan af 
regnetekniske årsager ikke regnes med i KBH Klimaplanen 2025. Dette 
vil blive præciseret i tillægspakken.  
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Målsætning om 70% genanvendelse 
Miljøpunkt Østerbro og Jens Peter Mortensen foreslår, at kun affald der 
indsamles til genanvendelse hos borgerne bør medregnes i målsætnin-
gen på 70% genanvendelse, og dermed ikke genanvendelse gennem 
eftersorteringsanlæg. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
Intentionen med sorteringsanlægget er, at det skal udsortere genan-
vendelige materialer fra restaffald som et supplement til borgernes 
særskilte sortering ved eget hjem.  

Målsætning om 3-dobling af genbrug 
Miljøpunkt Amager bemærker, at høringsbrevet beskriver hvordan gen-
bruget skal øges til 6.000 ton, mens det under Tema 03 er beskrevet 
som 7.145 ton. 
 
Forvaltningens bemærkninger 
I Cirkulær København er målsætningen, at genbruget skal være øget fra 
2.000 ton i til 6.000 ton i 2024. Midtvejsevalueringen har vist, at det 
med den igangværende indsats er muligt at nå op på 7.145 ton, som er 
mere end en tredobling, men mindre end en firedobling. Med de tre 
nye indsatser i tillægspakken vil det være muligt at nå op over 8.000 ton 
og dermed opnå en firedobling. 


