
 

  

 
Kommentarer til ”Ressource- og Affaldsplan 2024”. 

Dansk Byggeri fremsender hermed sine kommentarer til Københavns Kommunes affaldsplan 2024.  

Nr. Nuværende tekst: Forslag til ny 
tekst: 
 

Bemærkning: 

 1 Gennem de senere år er der opstillet beholdere ved 
etageejendommene til mange nye fraktioner, og det har 
gradvist ændret volumenbehovet til de forskellige affaldstyper. 
Det har ikke været muligt at anbringe beholdere til alle 
genanvendelige fraktioner ved alle boliger.  
Derfor bliver der i løbet af planperioden gennemført en 
fortløbende og systematisk indsats i forhold til Københavns 
over 8.000 etageejendomme for at tilpasse beholdervolumenet 
til det faktiske behov. Samtidig bliver der i samarbejde med 
viceværter og beboere eksperimenteret med andre metoder til 
at opsamle og indsamle affaldet, så flest muligt får adgang til 
at aflevere genanvendelige ressourcer tæt på deres bolig, og 
for at give viceværter bedst mulige arbejdsbetingelser. (Punkt 
1.3, Side 12) 

 Det bemærkes, at beholdere til mange nye fraktioner gør, at der er opstået 
pladsmangel til affaldssortering i etageejendommene. Nye affaldsløsninger kan 
løse denne problemstilling ved optisk sortering eller affaldssug. Teksten bør 
derfor tydeliggøre, at der findes nye brugbare affaldsløsninger løsninger såsom 
optisk sortering, der håndterer volumenbehovet, da alle fraktioner skal i samme 
container.  

2 I dag er det ca. 34.000 boligenheder i København, som ikke har 
plads til fuld kildesortering i gården. Alle skal have mulighed 
for at kildesortere, og det er nødvendigt at etablere løsninger 
på offentlige løsninger for at indfri dette. (Punkt 2.1, Side 15) 

 Her bemærkes, at problemstillingen om pladsmangel til kildesortering kan løses 
ved at anvende optisk sortering, da alt affald skal i samme container, hvilket gør 
sorteringen lettere og mere tilgængelig for borgeren. 

 

3 Affaldsløsninger i København er kendte, veletablerede og -
afprøvede løsninger, der grundlæggende bygger på princippet 
om opsamling af affaldet i en beholder, som manuelt skal 
transporteres til en renovationsbil eller løftes med kran. Det 
skal undersøges om der er nye og mere tidssvarende løsninger 
for både borgere, gård- og skraldemænd samt frigive plads i 
gård- og gaderum til borgernes rekreative byliv. 
Københavns Kommune vil indhente inspiration fra andre 
brancher og undersøge mulighederne for at 

 Her bemærkes, at nye smarte affaldsløsninger såsom Grow 
Smarter(http://www.grow-smarter.eu/fileadmin/editor-
upload/12Solutions/Factsheets/Stockholm/Solution_7_Smart_waste_collection
_Stockholm.pdf) eller en kombination af affaldssug og optisk sortering kan 
opfylde dette behov. Københavns Kommune kan overveje at hente inspiration 
fra Stockholm der gør brug af netop disse tidssvarende løsninger.  

http://www.grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/12Solutions/Factsheets/Stockholm/Solution_7_Smart_waste_collection_Stockholm.pdf
http://www.grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/12Solutions/Factsheets/Stockholm/Solution_7_Smart_waste_collection_Stockholm.pdf
http://www.grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/12Solutions/Factsheets/Stockholm/Solution_7_Smart_waste_collection_Stockholm.pdf


 

  

 
anvende ny teknologi inden for selvkørende køretøjer, små 
elbiler, robotarme til at udvikle et eller flere nye 
systemkoncepter, som kan give en betydelig borgernær 
serviceforbedring. (Punkt 2.2, Side 15) 

4 Implementering af nye ordninger kræver, at beholderne til 
kildesortering placeres bolignært, let tilgængeligt og 
overskueligt. Affaldsløsninger skal indarbejdes fra 
begyndelsen, når et nyt boligområde planlægges, hvilket er 
centralt i disse år, hvor der bygges mange nye boligområder i 
København. Arbejdet med lokalplaner og byggesager er derfor 
fundamentalt i arbejdet med at øge genanvendelsen. 
Byplanlægningen skal være helhedsorienteret med integration 
af optimale placeringer til affaldsløsninger.  

Målet med indsatsen er at udvikle understøttende digitale 
værktøjer til at styrke dialogen for bygherrer, så borgerne får 
optimale forhold til at håndtere deres affald. (Punkt 2.3, Side 
15-16) 

 Her bemærkes, at flere nye københavnske byggeprojekter har medført lange 
gåafstande på op til mere end 70 meter fra opgangsdøren, hvilket særligt for 
ældre, gangbesværede og personer med handicap er problematisk.  
 
Det anbefales derfor, at der ligesom i andre EU-lande indføres et afstandskrav. 
Dette vil sikre, at ældre københavnske borgere ikke udsættes for svært 
tilgængelige affaldsløsninger. 
 
Nye boligområder kan ligeledes tilgodese hensynet til ældre, gangbesværede og 
til personer med handicap kan og varetages ved, at der f eks etableres indkast til 
restaffald i opgangen. F eks samme sted som hvor postkasserne er.  
 
I f. eks Singapore skal der ved opførsel af mere end 500 etageboliger krav om 
affaldssug og Stockholm har indført et tilsvarende krav ved opførsel af nye 
boligområder. I Stockholm betragter man nu affaldssug som en naturlig del af 
byens infrastruktur, præcis som vand og afløb, da det mindsker trafikken i lokalt 
og centralt i byen, giver mulighed for kildesortering tæt på boligen, bedre 
tilgængelighed for borgerne og et stærkt forbedret arbejdsmiljø for 
skraldmændene. 
 

5 I Københavns Kommune er affaldssortering baseret på 
kildesortering, da dette til dato giver den bedste kvalitet i de 
udsorterede affaldstyper. Både i etageboliger og ved 
villaer/rækkehuse er der i dag placeret beholdere til de 
forskellige affaldsfraktioner: Dagrenovation, bio-, papir-, plast-
, småt elektronik-, metal- og papaffald. Det kræver plads i 
gårdene/villahaverne, og øget sortering af specielt plast 
kræver flere beholderne eller flere tømninger. Det skal 
undersøges, om der er nye teknologier og 
indsamlingsmuligheder på markedet, som kan skabe den 
samme gode kvalitet som kildesortering. Dette for at kunne 

 Det bemærkes, at optisk sortering er en af de indsamlingsmuligheder, der ikke 
kræver flere beholdere. 
 
En kommende analyse kan tage udgangspunkt i tidligere analyser, som viser at 
kildesortering giver den bedste kvalitet af de sorterede materialer. 
Kildesortering giver også et forstærket engagement hos borgerne og et større 
fokus på at minimere affaldsmængderne. Der bør derfor være fokus på 
teknologier som gør sortering bolignært og som er pladsbesparende både i 
gårdmiljøer og det offentlige rum. Samtidig bør analyserne have fokus på 
etablering af affaldssystemer som reducerer trafikbelastning fra 
renovationsbilerne. 



 

  

 
supplere kildesorteringen de steder i byen, hvor det er svært at 
indføre kildesortering bl.a. pga. pladsmangel. Der foretages en 
analyse af, om der kan opnås positive effekter ved 
kildeopdeling i såvel etageboliger som villaer - med særligt 
fokus på at få udsorteret plast af hensyn til kommunens 
klimamål. 

Der skal især lægges vægt på at undersøge om de udsortere 
materialer har den ønskede kvalitet. (Punkt 2.4, Side 16) 

6 For at komme nærmere klimamålet indføres indsamling af 
drikkekartoner der indeholder plast, evt. som kildeopdelt, samt 
indsamling af bio-affald gøres obligatorisk, og der opstilles fx 
todelte beholdere ved alle villaer til bio- og restaffald. (Punkt 
2.4, Side 16) 

 Det bemærkes, at kildesortering med fordel kan kombineres med optisk 
sortering. Et forslag er at indsamle bio- og restaffald sammen til behandling på 
et forsorteringsanlæg, hvor indsamlingsposerne sorteres fra til biogas, mens 
restaffaldet køres gennem et NIR-anlæg og eftersorteres for plast og metal. 

7 Forbruget af tøj, sko og øvrige tekstiler i Danmark er stigende. 
Tekstilproduktion belaster miljø og klima, og det er 
nødvendigt, at en større andel af københavnernes tekstiler 
genbruges eller genanvendes. 

I Københavns Kommune indsamles tekstiler primært af de 
velgørende organisationer eller andre professionelle aktører. 
Størstedelen af de indsamlede mængder sælges og 
eksporteres. Alligevel ender ca. 6.000 tons tekstiler hvert år i 
restaffaldet til forbrænding (3,8 %). 60 % af denne mængde 
kunne være genbrugt - til nytte for andre, og op i mod 30 %, 
kunne være oparbejdet til nye råvarer, fx til produktion af 
materialer der ikke er vævet, som fx filt, garn, tæpper, 
møbelfyld og varme- og lydisolering. 

Københavns Kommune vil invitere til samarbejde med de 
velgørende organisationer og andre tekstilaktører, udbrede 
kendskabet til de eksisterende indsamlingsordninger for 
tekstiler i kommunen, og teste nye indsamlingsmodeller, fx 
husstandsindsamling af tekstiler. Der skal skabes et overblik 
over typer og strømme af tekstiler, og genanvendelige 
mængder af tekstiler skal registreres, for at få nærmere indsigt 

 Det bemærkes, at Københavns Kommune udelukkende vil invitere til 
samarbejde med de velgørende organisationer og andre tekstilaktører. Det 
foreslås, at øvrige aktører, der arbejder med affaldsløsninger, inddrages i en 
diskussion af, hvordan indsamlingsordninger for tøj bedst indsamles og 
genanvendes. 
 
Det bemærkes, at Eskilstuna i Sverige har implementeret en optisk 
affaldsløsning, der gør det let at indsamle tekstiler i poser. Det foreslås, at 
erfaringerne fra Eskiltuna tages i betragtning, når den rigtige løsning skal findes i 
København.  



 

  

 
i hvor københavnernes tekstiler ender - og hvad der sker med 
den del, som ikke kan afsættes til direkte genbrug. Samtidig 
skal der arbejdes for, at en større mængde tekstiler forberedes 
til genbrug eller genanvendes – dette i samarbejde med lokale 
- med cirkulær økonomi, vækst og beskæftigelse til følge. 
(Punkt 2.6, Side 16) 

8 Hvert år ender mere end 8.600 tons bleer og andet såkaldt 
absorberende hygiejneaffald i restaffaldet til forbrænding. Der 
findes i udlandet en række etablerede løsninger til sortering og 
genanvendelse af fraktionen, der fortrinsvis består af fibre og 
plast. 

Københavns Kommune gennemfører i planperioden en analyse 
af mulighederne for at minimere volumen og genanvende 
ressourcerne i absorberende hygiejneaffald. Analysen munder 
ud i en forretningsplan for den mest lovende løsning og forslag 
til yderligere samarbejds- og udviklingsprojekter. På baggrund 
heraf vurderes det, om der skal igangsættes et OPI-
samarbejde med henblik på at etablere løsninger, der kan 
fremme genanvendelsen og/eller forebygge affaldsfraktionen. 
(Punkt 2.7, Side 17) 

 Her bemærkes, at forsøgsordninger kan tages i brug for at finde den rigtige 
løsning til sortering og genanvendelse af absorberende hygiejneaffald. 
Eksempelvis kan en forsøgsordning med optisk sortering implementeres 
forholdsvis hurtigt, da det udelukkende kræver, at borgerne får tildelt poser, 
informeres om forsøget og går i gang med at sortere absorberende 
hygiejneaffald. 

9 Husholdninger kan i dag sortere affald i mange fraktioner til 
genanvendelse. De fleste affaldsfraktioner kan afleveres ved 
boligen, fx i gården ved en beboelsesejendom. I samme 
ejendom kan der være erhvervslejemål med forskellige typer af 
virksomheder. Nogle virksomheder producerer meget 
dagrenovation og affald til genanvendelse. Når husholdninger 
og erhverv har forskellige ordninger, er det nødvendigt at 
adskille beholderne, så det er tydeligt hvad der er til beboerne 
og hvad der er til erhverv. Flere beholdere på fællesarealer kan 
skabe pladsproblemer. (Punkt 6.2, Side 28) 

 Her bemærkes, at optisk sortering let kan anvendes af både erhverv og 
privatpersoner. Hertil minimerer optisk sortering behovet for beholder. 

10 Med etablering af et sorteringsanlæg bidrager København til 
at understøtte udviklingen af en teknologi, der kan øge 
genanvendelse af ressourcerne. På sorteringsanlægget kan 
størstedelen af den rest af metal og plast, der stadig er i 

 Her bemærkes, at et optisk system kan etablere NIR anlæg til frasortering af 
genanvendelige materialer i restaffaldet. 
 
For at sikre optimal økonomi i forhold til sortering af restaffaldet er det 



 

  

 
restaffaldet, udsorteres, og dermed bidrage til at mindske 
klimabelastningen. Det skal afklares, om anlægget også skal 
udvikles til at kunne sortere på flere fraktioner, fx pap, papir, 
med henblik på genanvendelse. (Punkt 7.1, Side 31) 

afgørende at de etablerede kildesorteringssystemer er effektive og sikre største 
mulig udsortering af de ønskede fraktioner inden sorteringen. Men uanset om 
der er etableret gode kildesorteringssystemer vil der være affaldsfraktioner i 
restaffaldet som det vil give god mening at frasortere med eksempelvis NRI 
teknologi. 
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