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    København 25. januar 2019 

 

Høringssvar vedr Teknik- og miljøudvalget ved Københavns Kommunes forslag om minimering af 
plastikemballage 

Copenhagen Pride takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ovenstående forslag.  

Vi er, som festivalarrangører, som anvender byrummet og som en organisation, som arbejder med 
værdier som respekt, ansvarlighed og beæredygtighed som del af vores selvforståelse, helt enige 
med udvalgets mål med forslaget, om det ønskelige i at komme overforbruget af plastic til livs i så 
mange sammenhænge, som muligt. Vi er således allerede for år tilbage ophørt med at bruge 
sugerør til vores festival, ligesom vi opfordrer vore deltagere til at tænke bæredygtighed ind i 
deres deltagelse i vore aktiviteter, f.eks. ved at bruge bæredygtig glimmer.   

Vi vil således vældig gerne indgå i et samarbejde med Københavns Kommune om at finde 
løsninger, der både gør det muligt for os som festivalarrangører at gennemføre vore aktiviteter, 
samtidig med at vi tager hånd om miljøet.  

At gennemføre et forbud mod engangsplasticemballage, sådan som det er foreslået her, er 
imidlertid ikke en sådan løsning, men tværtimod et tiltag, som vil betyde uløselige udfordringer 
for os som festival, eller påføre os udgifter og logistiske problemer, som vil være en bombe under 
vores økonomi og vores afvikling.  

Der findes simpelthen ikke på markedet, som det ser ud i Danmark lige nu, et alternativ til plastic 
engangsemballage, som både kan håndteres i et åbent festivallandskab, og som er økonomisk 
tilgængeligt for os.  

Vi foreslår, at Teknik og Miljøforvaltningen sætter sig i spidsen for en koordineret indsats, hvor 
Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Roskilde Kommune samt de største festivaler i 
disse kommuner, herunder os, i fællesskab retter henvendelse til de store bryggerier, 
Carlsberg/Tuborg og Royal Unibrew, som er dem, der producerer plastickrusene og leverer dem, 
sammen med drikkevarerne, til os, der arrangerer festivalerne. Gennem en sådan koordineret 
indsats, hvor vi samlet, som storforbrugere (fordi vi er mange) af plastickrus, vil vi kunne have den 
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tilstrækkelige vægt i samtalen til, at det kan blive interessant (og nødvendigt) for bryggerierne at 
indføre pris- og kvalitetsalternativer til plastic.  

Samarbejde med Bæredygtig Bundlinje 

Det har været et ønske fra Copenhagen Pride i årevis at finde en god løsning, som både kan 
minimere vores renholdsopgave og vores miljøbelastning. Fra 2017 indgik vi således i et projekt 
under Bæredygtig Bundlinje, hvor vi, sammen med BB og firmaet Nordic Redesigners, holdt en lang 
række møder for at afdække, hvilke muligheder, der var, for at finde en anden løsning end den 
nuværende, hvor vi sælger vore drikkevarer i plasticemballage, som er leveret fra vores 
drikkevareleverandør. 

Den første henvendelse var naturligvis til leverandøren for at høre, om de havde et alternativ, som 
enten var lavet i et materiale, som ikke på samme måde, som plastic, var miljøbelastende, eller om 
der fandtes et krus i et genbrugsmateriale. Ingen af disse to alternativer var mulige at få fra 
drikkevareleverandøren og med det forbrug af krus, vi, som festival har, målt op mod den samlede 
produktion af krus hos det pågældende bryggeri, var der ikke noget incitament til at skabe et 
alternativ for vores skyld.  

Copenhagen Pride er en ”åben” festival med fri adgang for alle byens borgere og ingen 
adgangskontrol. Det betyder, at folk har mulighed for at medbringe egne drikkevarer, købt andre 
steder end hos os. Vi ser denne åbenhed som en fuldstændig central del af vores inklusionsindsats 
– når pladsen er åben, og alle kan deltage frit og med drikkevarer købt, hvor de er billigst, giver vi 
alle borgere, uanset socio-økonomisk baggrund lige deltagelsesmuligheder. Vi gør dette i fuld 
bevidsthed om, at det koster os penge. Det er imidlertid en afgørende del af Copenhagen Prides 
identitet, som vi ikke ønsker at give køb på.  

Adgangskontrol, billetter og krav om køb af vore drikkevarer er ekslusionsparametre. Vi håber 
ikke, Teknik- og miljøudvalget, gennem sit nuværende forslag, vil medvirke til at tvinge os til at 
bryde med dette princip og gøre Copenhagen Pride til en festival for de, som har råd.  

Vi så derefter på en løsning med pant på enten engangskrus eller genanvendelige krus. Begge 
løsninger byder på nogle logistiske problemer:  
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• En pantløsning forudsætter at vi kan håndtere udbetaling af pant, hvilket stiller øgede krav 
til kontanter i barerne, hvilket er noget, vi, af hensyn til vore frivilliges tryghed, søger at 
minimere.  

• En pantløsning vil betyde et markant øget behov for frivillige, idet det enten vil medføre en 
fordobling af antallet af ekspeditioner, eller at vi skal opstille særlige pantboder, som 
udelukkende skal tage sig af tilbagebetaling af pant.  

• I 2013 forsøgte Copenhagen Pride sig med en pant på plastickrus, men det medførte 
utryghed hos vore gæster, da pantsamlere fra hele byen flokkedes på pladsen og var i 
indbyrdes konkurrence om den eftertragtede pant. Vi er glade for de pantsamlere, som 
kommer hos os nu, som er behjælpelige med at nedbringe affaldsmængden, når de 
indsamler de pantflasker og dåser, som folk har medbragt udefra, og som vi så ikke skal 
rydde op bagefter. Vi synes balencen er god, som den er og er glade for, at den åbne plads 
giver mulighed for, at der er nogle, som, gennem festivalens aktiviteter, får adgang til en 
indtægtskilde, de ellers ikke vil have. At tillade pantsamlere på pladsen er faktisk en del af 
vores sociale ansvar.   

• En løsning med genanvendelige krus byder, udover de ovennævnte udrfordringer, på et 
lagrings- og håndteringsproblem. Typisk er krusene af en langt mere solid udforming, 
hvilket gør pladskravet til at opbevare dem større før anvendelse, og byder på den ekstra 
udfordring at lagre dem efter anvendelse og indtil de kan sendes til vask.  

• Der er desuden en udfordring med håndtering af logistikken bag at sende og modtage krus 
til og fra vask samt med fordelingen ud til salgssteder, når eksempelvis Rådhuspladsen er 
fuld af gæster 

• Sluttelig betyder den åben plads, at vi ikke kan forvente at krusene, som det ville være 
tilfældet på f.eks. Haven ( som i TMFs eksempel er brugt som case), som er et lukket 
kredsløb, alle vil forblive i systemet. Genanvendelige krus koster samtidig betydeligt mere 
end engangskrus og der vil blive pålagt os en betydelig udgift for krus, som folk tager med 
bort fra pladsen og som de ikke returnerer til vask.  

 

Det kan naturligvis argumenteres, at denne ekstra udgift kan pålignes panten, men hvis det 
betyder, at vi skal pålægge vore drikkevarer en pant på 10-15 kr. pr. krus, vil det have en alvorlig 
og negativ indvirkning på vores samlede salg, fordi vore gæster simpelthen vil købe deres 
drikkevarer hos billigere alternative sælgere, hvilket vil forringe vore indtægtsmuligheder og øge 
vores affaldsmængde med stigende renholdsudgifter til følge. Og som det må være en hver 
åbenbart, er kombinationen af forringede indtægter og øgede udgifter er en bombe under enhver 
økonomi.  
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Vi skal derfor advare teknik- og miljøudvalget mod at indføre regler, der skaber krav til os som 
festival, som der ikke findes brugbare og mulige løsninger til at vi kan leve op til, og at man 
gennem et i øvrigt sympatisk initiativ, tager livet af os som festival, fordi vi ikke har mulighed for 
at følge påbuddet.  

Til gengæld er vi 100 % indstillede på at indgå i et samarbejde med kommunen om at skabe en 
fælles og gennemtænkt løsning på denne fælles udfordring – og når løsningen foreligger vil vi 
fuldt og helt støtte det foreslåede forbud, som vi finder fornuftigt i sin intention, men ikke i sin 
konsekvens.  

Vi beder derfor TMU om at udsætte forbuddet og sætte sig i spidsen for en fælles henvendelse til 
de store bryggerier, således at der, forhåbentlig, kan findes en løsning, som er god for alle parter, 
som medtænker de praktiske udfordringer, vi står med som arrangører og ikke mindst løser dem. 

 

På vegne af Copenhagen Pride 

 

 
Lars Henriksen 

Forperson 
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