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Amager Øst Lokaludvalgs høringssvar på offentlig om Ressource- 

og Affaldsplan 2024 

Amager Øst Lokaludvalg takker for muligheden for at afgive 

høringssvar vedr. Ressource- og Affaldsplan 2024 og fremsender 

hermed vores svar. 

 

Lokaludvalget finder Ressource- og Affaldsplan 2024 ambitiøs og 

gennemarbejdet. Planen signalerer et skifte fra en lineær til en 

cirkulær økonomi, hvor københavnerne genbruger ressourcerne igen 

og igen. Der er gode, relevante målsætninger ligesom at der skitseres 

en udviklings-og innovationsdel for fremtidens indsamling, sortering 

og behandling af affald. 

 

Vi er enige i at sortering af affald skal gøres til en del af 

københavnernes daglige gøremål og at kommunen skal understøtte 

gode sorteringsvaner og motivere københavnerne til at sortere endnu 

mere gennem bedre tekniske løsninger. Vi er ligeledes enige i, at der 

skal udvikles løsninger, som tilpasses lokale forhold og forskellige 

befolkningsgrupper, så det hos den enkelte borger opleves nemt at 

sortere affaldet.  

 

Vi har følgende bemærkninger: 

1. Vi efterlyser en forebyggende indsats bl.a. på madspilds- 

textil- og plasticområdet, som reducerer affaldsproblemet. Det 

er urealistisk at forestille sig, at ressourceproblemet kan løses 

alene ved indsamling, sortering og genanvendelse af affald. 

Der skal sendes færre ressourcer ud i systemet, som reducerer 

de 30 pct. af husholdningsaffaldet, som (endnu) ikke er 

omfattet af målsætningen om indsamling og genanvendelse.  

2. Vi foreslår miljøpartnerskaber med virksomheder, som 

kommunen handler med for at højne standarden for 

ressourceanvendelsen i erhvervslivet. Storleverandører til 

kommunen bør have mindst samme høje standarder, som 

kommunale virksomheder. 

3. Vi foreslår at affaldsdata samles på bydelsniveau og gøres 

sammenlignelige, så man appellerer til lokaludvalgenes og 

miljøpunkternes interesse i, at deres bydel står sig godt i 

sammenligningen, evt. kan der gives en pris til den bydel, som 

gør det bedst. 
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4. Vi opfordrer til en løbende dialog med 

ejendomsfunktionærerne og boligforeninger om udvikling af 

sortering og afhentning af affald, så indsatsen bedst muligt 

imødekommer borgernes behov og så borgernes motivation for 

sortering lettest muligt afsætter sig i ændret adfærd. Vi hilser 

det velkomment, at planen selv peger på, at pladshensynet er 

vigtigt, således at borgernes opholdsareal mindskes mindst 

muligt. 

5. Vi foreslår flere lokale reparationsfællesskaber i byen, som i 

særlig grad understøtter genanvendelse og recirkulation af 

tekniske ressourcer. Reparationerne kan evt. foretages af 

frivillige, f.eks. pensionerede håndværkere. 

6. Vi foreslår at kommunen ved byudvikling af nye boligområder 

stiller krav til, at affaldshåndtering indtænkes på en måde, som 

gør sortering til det nemme og naturlige valg. 

7. Vi foreslår at etablere en nærgenbrugsstation I Amager Øst. 

8. Vi noterer os, at der i planens punkt 4.3 lægges op til at 

analysere 2-4 materialestrømme. Det mener vi er for lidt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Pedersen 
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