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Høringssvar vedr. evaluering af ressource- og affalds-
planen   

Kommentarer og anbefalinger i forbindelse med midtvejsevaluering af 

”Ressource- og Affaldsplan 2024”   

 

Amager Vest Lokaludvalg tager til efterretning, at kommunen her i 

2022 ikke ser sig i stand til at opfylde målene på ressource- og affalds-

området i ”Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024”. Vi 

finder denne situation meget beklagelig, men ser dog frem til, at kom-

munen når sine mål på området i 2025, som der i evalueringen lægges 

op til. 

 

Borgerrepræsentationen godkendte Cirkulær København – Ressource- 

og Affaldsplan 2024 den 13. december 2018 med følgende tre målsæt-

ninger: 

 

- 70 % af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald indsamles til 

genanvendelse 

-      59.000 tons CO2-reduktion 

-      3-dobling af genbrug svarende til 6.000 tons 

 

Årsagerne til, at man ikke forventer at kunne opfylde målsætningerne, 

er mange. Det planlagte anlæg til eftersortering af restaffald ved ARC, 

når ikke at levere det forventede bidrag til målopfyldelsen, ligesom ef-

fektivitetsfremgangen i håndteringen heller ikke lever op til målene. 

 

I situationen vil vi dog gerne pege på de gevinster, der ved en bedre or-

ganisering og tilskyndelse kan opnås gennem en effektivisering og hur-

tigere omlægning af affaldssorteringen i Københavns Kommune.  
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Bedre indretning af standpladser og sorteringsordninger i beboelses-

ejendomme 

Københavns Kommune indeholder en skønsom blanding af mange bo-

ligformer, med vidt forskellige muligheder for affaldssortering.  Her er 

beboelsesejendomme med store og små lejligheder, kollegier, villaer 

og haveforeninger. Amager Vest rummer alle disse typer af beboelse.  

Det er vor opfattelse, at folk generelt er motiverede til at sortere; men at 

det overalt, specielt i mange beboelsesejendomme, er unødigt svært. Vi 

ser derfor frem til at kommunen, som nævnt i tillægspakken i forbin-

delse med midtvejsevalueringen kapitel 7.3., bliver en mere aktiv hjæl-

per i arbejdet med at indrette standpladser og vejlede med sorterings-

ordninger på stedet. Viljen til sortering afhænger i høj grad af afstand 

og tilgængelighed til sorteringspladsen.  Specielt i beboelsesejen-

domme er der stort potentiale for at indgå i fællesskaber omkring miljø, 

energi og andre kollektive problemstillinger.  

 

Afbalanceret fordelingsnøgle for affaldsgebyrer afhængig af boligen-

hedens størrelse 

Det vil fremme motivationen yderligere, hvis man kan se frem til en øko-

nomisk gevinst ved øget sortering og genbrug.   

Den nuværende ordning for ordnings- og madaffaldsgebyrer er skæv 

mellem villaer/parcelhuse og beboelsesejendomme, idet man betaler 

samme gebyr uanset boligenhedens størrelse.   

Der bør derfor udarbejdes en mere afbalanceret fordelingsnøgle, hvor 

ordnings- og madaffaldsgebyrer gøres afhængige af boligenhedernes 

størrelse.  

 

Generelle kommentarer 

Der er i dette høringssvar ikke taget stilling til de samlede økonomiske 

konsekvenser for kommunen, men det er vor klare opfattelse, at der er 

væsentlige besparelser at hente ved mange af de tiltag, som nævnes i 

affalds- og ressourceplanen, især hvis de kan kombineres med borger-

nes øgede lyst til at medvirke i en transparent og logisk ressourceplan.  

 

I fremtiden vil affaldet blive genstand for en hel anden håndtering og 

værdisætning end tidligere. Ved at sortere det, behandle det og mål-

rette det til nye produkter og anvendelsesområder genopstår affaldet 

som en videre cirkulerende råstofkilde for produkter og forbrugsgoder i 

en fortsat løbende proces og cyklus. Der er dermed tale om en dyrebar 

kilde med merværdi for samfundet, hvorfor det ville være nærliggende 

at kalde kilden ved et mere opløftende og positivt ladet navn, end det 

negativt ladede ord ”Affald”. 

 

I midtvejsevalueringen er oplistet fire temaområder, som samlet set for-

ventes at bidrage til at nå målsætningen om 70 % genanvendelse i 

2024. Det gennemgående element i alle fire temaer er effektivisering, 



 

Sekretariatet for Amager Vest Lokaludvalg  3/3 

 

 
omlægning/forbedring af håndteringsformer for alle affaldstyper og 

udvidet genanvendelse af alle typer affald. 

 

 

Anbefalinger til mere effektiv udførelse af affaldstømningen 

Til at fremme denne udvikling kan vi umiddelbart komme med føl-

gende anbefalinger og kommentarer:  

  

1. Det hilses velkommen, at ekstratømninger for genanvendelige fraktio-

ner vil kunne bestilles uden beregning (bortset fra restaffald). Dette vil 

kunne minimere pladskravet i skralderum betragteligt. 

 

2. Der bruges mange mandskabstimer på, at skraldemanden skal gå 

ofte lange ture hen for at hente halvfyldte beholdere. Det bør undersø-

ges om man kan stille krav om, at kun fyldte beholdere tømmes … evt. 

efter bestilling jvf. stk 1.   

 

3. Det anbefales, at der kan stilles komprimeringsudstyr til rådighed for 

ejendomme med større mængder af en fraktion (f.eks.  pap) 

 

4. Det anbefales, at der altid er mindst 2 mand på køretøjerne. På den 

måde vil stilstand af køretøjet kunne minimeres, belastningsgraden af 

mandskabet kunne reduceres og tømningen kan foregå langt hurtigere. 

 

5. Vi ser frem til, at der indsættes minibiler til svært tilgængelige tøm-

ningssteder. Dette vil give yderligere tidsmæssige besparelser og øge 

tømningshastigheden.  

 

6. Restaffald skal betales som nuværende efter volumen. Dette volumen 

bør reduceres til et minimum. 

 

7. Ordningsgebyr og gebyr for madaffald skal betales efter beboelsens 

størrelse. 

 

8. Affaldsskakter nedlægges snarest muligt og anvendes indtil da ude-

lukkende til tørt, ikke lugtende affald. (ex. plast) …. Ikke madaffald. 

 

9. Der bør hurtigst muligt udvikles små sorteringssystemer til anven-

delse i beboelsesejendomme. Dette vil kunne animere til bedre sorte-

ring. 

  

 

Med venlig hilsen  

Amager Vest Lokaludvalg 


