
 

 

 
   

 
Kommende dispensationer til sorteringspunkter  

 

Med Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024 (BR 13. de-

cember 2018) blev det besluttet at placere op til 750 sorteringspunkter 

på offentlige arealer i København inden 2024, som supplement til de 

eksisterende affaldsløsninger. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer i 

den forbindelse, at op til 110 foreslåede placeringer til sorteringspunkter 

kræver dispensation fra lokalplaner. En dispensation kan være påkrævet, 

hvis en lokalplan fx fastlægger at udformningen af vej- og stiarealer, 

herunder belægninger og inventar, kræver dispensation. 

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om arbejdet med de nødvendige 

dispensationer på grund af det høje antal dispensationer og på grund af 

de eventuelle indsigelser, som disse kan medføre. Indsigelserne kan for 

eksempel omhandle behovet for sorteringspunkter og sorteringspunk-

tets placering, udformning, trafik- og parkeringsforhold.  

Retningslinjer og proces for placering af sorteringspunkter 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. oktober 2020 retningslin-

jer og proces for placering af sorteringspunkter, der udgør Teknik- og 

Miljøforvaltningens administrationsgrundlag for udpegning af placerin-

ger til sorteringspunkter. Retningslinjerne fastlægger de overordnede 

principper for placering af sorteringspunkterne, og at der skal udarbej-

des en bydelsplan for hver af de københavnske bydele med start på 

Amager Øst. Hver bydelsplan vil løbende blive forelagt Teknik- og Miljø-

udvalget til politisk behandling. Bydelsplanen for Amager Øst blev ved-

taget i Borgerrepræsentationen den 3. februar 2022 og opsætning af 

de 58 sorteringspunkter er påbegyndt. Det har i den forbindelse vist sig, 

at 11 ud af de 58 sorteringspunkter kræver dispensation fra eksisterende 

lokalplaner.  

Med Teknik- og Miljøudvalgets vedtagelse af retningslinjer og proces 

for placering af sorteringspunkter den 26. oktober 2020 er der allerede 

taget stilling til og fastsat retningslinjer for behovet for sorteringspunk-

ter og sorteringspunkternes placering, udformning og nedlægning af 

parkeringspladser. Herudover har forvaltningen involveret københav-

nerne, lokale erhvervsdrivende, lokaludvalg, miljøpunkter m.fl. i arbej-

det med at finde placeringer til sorteringspunkterne i bydelene. Invol-

veringen har bestået af to faser. Første fase med involvering af lokalud-

valg og miljøpunkter og anden fase med borgermøde og kommente-

ring af placeringer til sorteringspunkter. 
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Processen med dispensationer 

Forud for afgørelsen om dispensation skal forvaltningen i henhold til 

planloven sende projektet i høring hos de naboer, som vurderes at blive 

berørt af det nye sorteringspunkt. Berørte naboer har tre uger til at ind-

sende eventuelle indsigelser og bemærkninger til forvaltningen. Efter 

normal praksis forelægges dispensationer med mange eller væsentlige 

indsigelser for Teknik- og Miljøudvalget og i øvrige sager behandler 

Teknik- og Miljøforvaltningen høringssvar og træffer afgørelse. Som be-

skrevet har Teknik- og Miljøudvalget allerede behandlet sagen om sor-

teringspunkter politisk. Derfor vil Teknik- og Miljøforvaltningen frem-

over behandle alle dispensationssager, hvor høringssvarene relaterer 

sig til den allerede foretagne politiske behandling, som etablering, ud-

seende og nedlæggelse af p-pladser. 

 

Forvaltningen vil fortsat orientere Teknik- og Miljøudvalget om dispen-

sationer gennem ”Liste med dispensationer og naboorienteringer” på 
Aflæggerbordet. Et udvalgsmedlem kan altid bruge sin initiativret til at 

få en konkret ansøgning om dispensation på udvalgets dagsorden, uan-

set om naboorienteringen har medført mange eller vægtige hørings-

svar.   

Karsten Biering Nielsen 

Vicedirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


