
 

Høringssvar fra Miljøpunkt Amager vedrørende forslag til forebyggelse af affald ved 

minimering af engangsplast fra arrangementer 

 

Tak for muligheden for at kommentere forslaget til forebyggelse af affald ved minimering af 

engangsplast fra arrangementer. Miljøpunkt Amager har læst høringsmaterialet med stor 

interesse og fremsender hermed følgende kommentarer til forvaltningens forslag, som spiller 

fint sammen med initiativ 17 i Regeringens plastikhandlingsplan Plastik uden spild. 

 

Miljøpunkt Amager arbejder med indsatsområdet affald og cirkulær økonomi og har længe haft 

et godt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen om udviklingen af borgernes 

engagement i de lokale initiativer for at skabe mere genbrug og genanvendelse. Mere genbrug 

og minimering af affald er et arbejde vi meget gerne støtter op om.   

 

Miljøpunktet er positive overfor forvaltningens initiativ med at stille krav om, at der til 

arrangementer, hvor udskænkning af drikkevarer er en del af arrangementet, ikke må 

benyttes engangsplastikbægre til drikkevarer. Miljøpunkt Amager ser det som starten på en 

bæredygtig omstilling af arrangementer i København, hvor der de senere år er kommet et 

større fokus på at have en grønnere profil. 

 

Dispensationsmulighed 

Det er dog vigtigt, at miljøindsatsen står mål med nettoomkostningen, så et lille/små 

arrangementer ikke pålægges en høj ekstra omkostning uden en særlig stor CO2-reduktion. 

Mange af arrangementerne på Amager er primært små arrangementer drevet af frivillige, hvor 

der uddeles gratis kaffe eller saft.  

 

Miljøpunkt Amager er enig i, at det skal være muligt at søge dispensation fra kravet, såfremt 

miljøbelastningen fra arrangementet er marginal, eller hvis markedet ikke kan efterkomme 

efterspørgslen efter produkter, der erstatter drikkeemballage af engangsplastik. Miljøpunktet 

er ligeledes enig i, at det er godt at evaluere ordningen efter et år. 

 

Miljøeffekter og udviklingspotentiale 

Udover miljøeffekten ved at bruge genbrugskrus til større arrangementer, viser forsøg også at 

det kan have afsmittende effekt på det øvrige affald og reducere mængden af henkastet affald 

herunder plastik, som ellers bliver forbrændt, da det ender som vejaffald.  

 

I forhold til at nå Københavns Kommunes ambitiøse mål med at blive CO2-neutral  

i 2025, er det centralt at få plastik ud af forbrændingen. 
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Krav til arrangementer i forhold til engangsemballage kan også være med til at styrke 

København Kommunens mulighed for at bistå til at udvikle cirkulære produkter og services, 

hvilket der er behov for på dette område. 

 

I arrangementstilladelsen til de mindre arrangementer kan der fremover blive oplyst om 

bæredygtige alternativer til plastemballage, fx komposterbare krus eller papkrus. Der kan også 

nævnes plastkrus lavet af biobaseret plast fx PLA, som har en lavere klimabelastning end krus 

lavet af fossilt plast. Der kan være andre miljøpåvirkningskategorier end CO2-ækv., så det skal 

eventuelt også fremgå. 

 

I andre rapporter har Miljøpunkt Amager set triptal, der er højere end 2,77 som anført af 

FORCE Technology. Det har en betydning for hvornår genbrugskrusene er miljømæssigt 

fordelagtige. Materialeforbruget til produktionen af genbrugskrus er højere, da krusene er 

tykkere end engangskrus. Det er vigtigt, at beregningen af miljøeffekten er så præcis som 

mulig i forhold til hvornår et arrangement kan søge om dispensation. 

 

I Bilag 2 står der at forudsætningen for et ”lille arrangement” er at panten på en genbrugskop 

er 10 kr. På HAVEN Festival var der 5 kr. i pant på genbrugskrus. Panten kunne dog ikke 

udbetales, men kun bruges som reduktion ved køb af næste drik. Miljøpunktet havde gerne 

set, at det var det samme beløb, der blev brugt i beregningerne, som det der blev testet af i 

praksis på HAVEN Festival. I Bilag 2 nævnes ligeledes både genbrugskrus og genbrugskopper. 

Miljøpunktet antager, at der er tale om én type genbrugskrus, og at det samtidig er det 

genbrugskrus som er testet af på HAVEN Festival. 

 

Miljøpunkt Amager ser potentiale i at udvikle et ”københavnerkrus”, som er miljøvenligt, billigt 

og som kan genbruges og indgå i et retursystem og i sidste ende som råvare til ny produktion. 

 

Miljøpunkt Amager ser frem til at følge det videre initiativ. Vi samarbejder gerne i forhold til at 

teste nye produkter af ved fremtidige arrangementer på Amager. 
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