
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 

 

  Teknik- og Miljøudvalget 

   

      

26. september 2018 

 

Sagsnr. 

2018-0243492 

 

Dokumentnr. 

2018-0243492-2 

Sekretariatet for Vesterbro og 

Kgs. Enghave Lokaludvalg 

 

Lyrskovgade 4 

1758 København V 

 

EAN nummer 

5798009800275 

 

Høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg til Teknik- og 

Miljøforvaltningens udkast til Ressource- og Affaldsplan 2024 

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg vil gerne komplimentere for de generelt 

mange gode tiltag, som beskrives i udkastet til Ressource- og 

Affaldsplan 2024, og vi glæder os over de fremskridt, som der 

beskrives allerede er sket eller er på vej - mange takket være 

kommunens anvendelse af tilgængelig ny teknologi.  

Vi har dog følgende bemærkninger: 

 

1. Målsætninger. 

Vi mener det er meget vigtigt også at fremme 

affaldsminimering.  

Derfor havde vi gerne set, at der ifm. de overordnede, men 

ellers udmærkede, målsætninger om %-dele genbrug også 

havde været mål for, hvor meget restaffald der må være 

tilbage, når samtlige sorterings- og raffineringsprocesser er 

gennemført. Desuden burde der også have været mål for, hvor 

meget der max må være tilbage i restaffaldet af fx plast, som 

ikke kan sorteres fra. 

 

2. Grundlæggende principper. 

Vi anbefaler, at der ifm. de grundlæggende principper for 

planen i endnu højere grad overvejes, hvordan affald kan 

håndteres også uden for kommunens affaldssortering. 

 

3. Storskrald. 

I Tema 2, pkt. 2.5, overvejes det at afskaffe 

storskraldsordninger. Dette anbefaler vi ikke.  Rigtig mange 

københavnere har ikke bil og vi risikerer, at genstande bliver 

'dumpet' i nærområdet. Vi afviser dog ikke, at ordningen kan 

optimeres. 

 

4. Foreningen "Guldgruppen Kbh". 

I Tema 3, pkt. 3.4, omtales et ressource-laboratorium i 

Sydhavn Genbrugscenter, og vi er blevet bekendt med, at dette 

ikke giver plads til foreningen "Guldgruppen Kbh".  

 

Vi mener, at der bør findes en løsning ifm. åbningen af 

Sydhavn Genbrugscenter, hvor Københavns Kommune og 
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borgere og erhverv i København fortsat kan drage nytte af 

denne forenings viden. Vi henviser til Lokaludvalgets 

støtteerklæring af 3. august 2018 til Teknik- og 

Miljøborgmesteren, Kultur- og Fritidsborgmesteren og 

Økonomiforvaltningens direktion.  

 

Foreningen "Guldgruppen Kbh" udspringer af de aktører, der 

har haft en samarbejdsaftale med TMF og ARC ift. at få 

adgang til genbrugsmaterialer på Genbrugsstation Vasbygade, 

kaldet "Guldminen", og det har tidligere været oplyst, at nogle 

af guldgraverne ville få mulighed for at flytte med til 

Genbrugsstation Sydhavn. Guldgruppen er en vidensbank 

inden for cirkulært iværksætteri og social innovation, 

materialegenanvendelse, cirkulært design og læringsmiljøer for 

undervisning i cirkulær økonomi. Der er skabt nye 

forretningskoncepter og produkter, der baseres på 

genanvendelse. Der er opnået viden om materialestrømme, 

aftagermodeller og distributionsmuligheder. Over de første to 

år, som Guldminen har eksisteret, har der været samarbejder 

med 200 eksterne partnere. Disse erfaringer bør ikke gå tabt. 

 

5. Folkeoplysning og kampagne.  

I Tema 5 beskrives børn og unges afsmittende effekt på 

forældre o.a., når daglig sortering læres og faciliteres på 

skolerne.  Vi savner, at der også beskrives en lærende indsats 

overfor ældre unge og voksne.  

 

Vi foreslår et læringsforløb, som kan benyttes fx af de 

folkeoplysende foreninger og kursussteder.  

Man kan også uddanne et 'affaldsambassadør-korps', der tager 

ud på bl.a. boligforeningers og ejerforeningers 

generalforsamlinger. 

 

Vi foreslår desuden en kampagne - udover de 

husstandsomdelte nyhedsbreve hvert halve år (som mange ikke 

læser medmindre de søger informationen). Dvs. mærkater i 

stikordsform der nemt kan rekvireres af boligforeninger mv. 

for at blive sat op ved affaldssorteringen (lamineret info klar til 

brug). Hvor skal fx pizzabakker og mælkekartoner lægges? 

Også information om smarte affaldsløsninger i lejligheden 

ville være velkomment.  

 

6. Erhvervsaffald. 

I Tema 6 påpeges manglende viden hos virksomheder. Vi 

mener, det er afgørende at fokusere på at støtte erhverv / lokale 

erhvervsnetværk i at lave fælles / lignende optimale løsninger. 

Kun en helhedsløsning kan styre os mod Danmarks og de 
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globale Klimamål. Netværk og partnerskaber er en del af 

nøglen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Joan Røge 

Formand, Kgs. Enghave Lokaludvalg 

 

 

 


