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Henvendelse vedr. flamingoforurening i Ørestad Syd 

Amager Vest Lokaludvalg ønsker at gøre Teknik- og Miljøudvalget op-
mærksom på behovet for, at der rettes op på den lemfældige omgang 
med byggeaffaldet ved byggerierne i Ørestad Syd. Mere konkret fla-
mingomaterialet, som ender som mikroplast i vores natur, hvis ikke det 
samles op.  
 
Formanden for beboerforeningen Ressourcerækkerne i Ørestad har 
henvendt sig i juni 2022 til lokaludvalget, fordi borgerne oplever at af-
faldet flyver rundt i bydelen.  
 
Borgeren har været i dialog med By & Havn som har meddelt reglerne 
til entreprenørerne skriftligt: 
 
- Når flamingo ligger på lager, så skal det være inddæmmet så der ikke 
sker en spredning i området f.eks. med vinden. 
- Det er OK, at plader ligger løst rundt omkring i løbet af en arbejds-
dag. For ved arbejdstids afslutning, skal stykker mellem 5 cm til 10 cm 
samles sammen og lægges i en lukket plasticsæk eller beholder. 
- Inden arbejdsugen afslutning, så skal de stykker der er fra 2 cm og 
opefter på byggepladsen og i dens nærhed og samles. Og det skal hin-
dres, at der sker spredning af flamingo til f.eks. naboernes haver og øv-
rige fællesarealer. 
- By & Havn indskærper, at alle byggefelter udviser sundfornuft, så for-
urening med byggeaffald undgås, og det i alle områder uden for byg-
gefelterne. 
 
Desværre er der stadig problemer. Borgeren har derfor henvendt sig til 
forvaltningen med dokumentation om en særligt forurenende bygge-
plads, men har fået det svar, at der er 9-11 mdr. sagsbehandlingstid - og 
til den tid er byggeriet jo nok færdigt.  
 
Da det kun er Københavns Kommune, der kan sanktionere de entrepre-
nører, der ikke overholder reglerne, håber vi, at Københavns Kommune 
hurtigt vil tage affære i denne sag. 
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