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Til Byens Udvikling 

Postboks 348 

1503 København V 

Danmark  

 

 

Bispebjerg Lokaludvalgs Høringssvar vedrørende Udkast til Ressource- og 

Affaldsplan 2019-2024 

 

Tak for muligheden for at kommentere dette forslag. Høringssvaret hviler på drøftelser i 

lokaludvalgets Bymiljøudvalg og i selve lokaludvalget. Der har ikke været afholdt 

borgermøde i denne anledning.  

Vi har desuden haft adspurgt en række boligforeninger m.v. og har fået tilbagemelding fra 

2 store boligsociale projekter,- nemlig PULS og Ryparken vores kvarter 

 

Baggrund 

Ambitionen for denne plan er at tilstræbe, at københavnerne oplever affaldssystemet som 

genkendeligt, tilgængeligt, samt at det er let og naturligt at kildesortere. Herved skal planen 

bidrage til grøn vækst og innovation. 

Udkastet indeholder tre mål:  

1) 70 % af husholdningsaffald indsamles til genanvendelse i 2024 med fokus på kvalitet i 

genanvendelsen.  

2) Opfylde KBH2025 Klimaplanen med fokus på, at bioaffald og plast skal ud af 

affaldsforbrændingen. 

3) Tredoble genbruget i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter, samt fokus på at øge 

genbrug af byggematerialer.   

 

Helt overordnet er lokaludvalget særdeles tilfreds med dette ambitiøse forslag.  

 

Hensyn til forskellige boligformer og forskellige behov 

Bispebjerg har stort set repræsentation af alle boligformer i København, hvorfor det er 

vigtigt, at en affaldsplan afspejler dette.  

Eksempelvis kan de mange små lejligheder have begrænset plads til kildesortering i eget 

hjem, hvorfor der skal smarte løsninger til. Modsat har mange villaer og rækkehuse et 

ønske om at begrænse antallet af containere, så det stadig er muligt også at have plads til 

en have. 

For en optimal løsning vil det være oplagt at tilpasse containerstørrelser og 

afhentningsinterval med det faktiske behov, som vil være varierende i forhold til de 

forskellige områder og sæsoner i løbet af året. 

  

Affaldsskakte er en varm kartoffel 

Der er mange argumenter som taler for at beholde affaldsskakte, og mange som taler imod. 

Efter lokaludvalgets vurdering bør generelt opfordres til lukning heraf, men i sidste ende er 

det bedst at lade det være op til de individuelle boligforeninger at vurdere, om en bevarelse 

eller lukning heraf er bedst i den enkelte ejendom. 

Affaldsskakte skal dog selvsagt suppleres med mulighed for kildesortering af egnet affald 

på ejendommens matrikel. 

 

Kildesortering skal være en rittersport 

”Smart. Praktisk. God.” Sådan skal kildesortering være. Kildesortering skal tales op.  Flere 

fortæller, at byens ældre borgere og psykiske sårbare kan have svært ved at forstå sortering 

af deres affald,- blandt andet fordi tidligere tider har fremhævet  affaldsskakte som 

fremtidens løsning.  

Vi har også modtaget input om københavnerne, som har udfordringer med det danske 

     27. september 2018 

https://blivhoert.kk.dk/institution/byens-udvikling
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sprog, og har problemer med af forstå konceptet ved kildesortering. Vi opfordrer 

derfor til en løbende orienteringskampagne herom både til børn, voksne, og ældre.  

 

Den gode historie til succes 

For at fremme motivationen og dræbe mysterier foreslår lokaludvalget, at der 

indføres en form for måling, så hver enkelt ejendom eller vej kan se, hvor gode de 

hver især er til kildesortering. Samt lave den gode historie om, hvor meget denne 

sortering har betydet og sparet kommunen af skattekroner og sikret af miljøgevinst. 

Samme ordning til at være gavnlig for de københavnske skoler og sætte fokus fra 

barnsben. 

 

Savner en ”Plastic-plan” 

At plasticaffald nu indsamles systematisk som en affaldsfraktion, er en god ting. Fordi 

mange typer af plastic er næsten unedbrydelige, er der her tale om et eskalerende problem. 

Væksten i plasticaffald i verdenshavene er foruroligende og velkendt. Men hvis man kigger 

i budskadset i en park, ligger der også her plasticaffald overalt. Det ville der også gøre på 

plænerne, hvis det ikke blev hakket i små stykker af en græsslåmaskine. Men affaldet 

forsvinder ikke ved at blive hakket i mindre stykker, det bliver bare mindre synligt heraf.  

Vi savner en systematisk holdning til hvordan et unødvendigt forbrug af plastik og den 

heraf afledte forurening kan minimeres.  

Eksempelvis foreslås kommunen at overveje helt at forbyde plastikkrus på kontorer og 

institutioner (papkrus er lige så gode). Og måske plastic-bestik og plastic poser.  

Måske skulle man også systematisere en årlig opsamling af plasticaffald på kommunale 

arealer.  

Udlægning af kunstgræsplæner bør foregå på en måde, så slutresultatet 5 år senere ikke er, 

at lokalområdet er svært forurenet med mikroplastic.  

Eksempler på hvad en plasticpolitik kunne omfatte er mange. Der er mange gode og 

nyttige ting ved plastic, men det er også et miljøproblem, som stille og roligt er ved at 

vokse sig stort.  

  

 

Venlig hilsen  

 

 

 

Dan Kreutzfeldt 

Næstformand for Bispebjerg Lokaludvalg  

 

 
Alex Heick 

Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 

  

Kontakt: 

Lars Christensen. Lokaludvalgssekretær 

Bispebjerg Lokaludvalg. Tomsgårdsvej 35. 2400 København NV. 

Tlf.: 2625 1017 

E-mail: lc@okf.kk.dk 
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