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Tak for muligheden for at kommentere forslaget om at minimere mængden af 

affald og engangsplast fra arrangementer. 

 

Plasticprodukter har i vore dage stor betydning for vores liv. Men i takt med at det 

både globalt og nationalt udgør en stigende miljøbelastning, er det vigtigt at 

minimere overflødigt plastforbrug.  

Københavns kommune foreslår derfor, at der fremover ikke skal kunne benyttes 

engangsplastbægre til arrangementer på offentligt område. Der foreslås istedet 

vaskbare genbrugskrus, som kendes fra Tivoli, og som har en lavere 

klimapåvirkning. Krusene er med pant, og kan vaskes og genbruges. 

 

Bispebjerg Lokaludvalg er positive overfor at finde løsninger, som minimerer 

engangsemballage af plast til gavn for miljøet. Samtidig skal vi dog være 

varsomme med løsninger, som kan dræbe lokale initiativer.     

Bortset fra i de indre bydele, afholdes i resten af byen primært små arrangementer 

drevet af frivillige. I Bispebjerg Bydel arrangeres eksempelvis stort set kun små 

arrangementer, og også Lokaludvalget er engageret i sådanne små eller 

mellemstore events. 

Til de lokale arrangementer gives ofte gratis kaffe og saft, og nogle gange inviteres 

til gratis fælles morgenmadsbord for at skabe sammenhold og trække folk til. Men 

gratis drikkevarer harmonerer dårligt med ideen om at tage pant. Desuden vil det 

at skulle vaske 500 krus efter et arrangement og returnere dem til en udlejer ikke 

holde.  

Der skal søges andre løsninger. 

 

Andre løsninger? 

Bispebjerg Lokaludvalg foreslår følgende andre muligheder, - som ikke udelukker 

hinanden: 

• Stil gerne krav til de store arrangementer med eks. over 250.000 kr. i 

budget, men lad de små arrangementer have større frihed. 

• Stil krav til kommercielle kaffevogne, som opererer på offentligt område  

– altså hvor der er et salg, og hvor det giver mening med pant. 

• Som en del af arrangementstilladelser: oplys om bæredygtige alternativer 

til plastemballage. 

• Tænk i alternativer – ikke til engangsemballage – men til plastik generelt:  

  

Teknik og Miljøforvaltningen 

   

 

 
Høring:  

 

Forslag til forebyggelse af affald ved minimering af 

engangsemballage til arrangementer 
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1. Eksempelvis komposterbare engangskrus (de findes på 

markedet, men der skal være mulighed for at kommunen kan 

aftage og kompostere dem).  

2. Fsc certificerede papkrus 

3. Bioplast 

4. Bestik af bambus eller majsstivelse.    

  

• Hvis en arrangør vælger at fastholde at anvende plastkrus, så skal der 

stilles krav om at affald sorteres til plast genanvendelse. 

 

Skal Købehavns Kommune gå forrest? 

Københavns Kommune er en meget stor forvaltningsmæssig enhed. Man kunne 

godt benytte sin tyngde til at skubbe på innovation.  

Hermed menes, at kommunen skulle bruge tid og kræfter på at afsøge 

fremtidssikrede løsninger på alternativer til plastickrus, tallerkner og bestik, og 

pege på ordentlige løsninger, der sætter København på dagsordenen som en 

miljøansvarlig kommune med innovative løsninger.  

Ligesom man i dag med stolthed fremhæver fortidens ”københavnerbænk” som 

god håndværk, kunne det eksempelvis ende med et ”Københavnerkrus”, som er 

billigt, lækkert og appetitligt, som alle arrangører skal pålægges at bruge, og som 

skal være fuldt komposterbart, hvis det utilsigtet henkastes.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick    

Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   

 


