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Forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer 

 

Danmarks Naturfredningsforening mener, at forebyggelse; måder og nye vaner der kan mini-

mere affald i det offentlige rum er en rigtig og nødvendig vej at gå. Det er nødvendigt at ind-

drage og ansvarliggøre arrangørerne af arrangementer og den foreslåede løsning med hensyn 

til genbrug af drikkebægre synes at være en vej at gå. Men løser kun noget af problemet med 

de store mængder plastaffald, som kommunen også påpeger i det offentliggjorte materiale.  

 

DN vil derfor foreslå at kommunen tager yderligere skridt til at minimere (plast)affaldet i det 

offentlige rum. Et udvidet producentansvar og yderligere borgerinvolvering kunne efter DNs 

opfattelse være elementer i den videre strategi.   

 

Det udvidet producentansvar 

I DN kunne vi godt tænke os, at forvaltningen arbejdede mere med det udvidet producentan-

svar. Det betyder, at de virksomheder, der er ansvarlige for produktion af det affald, der ligger 

udenfor på byens gader og i byens parker m.v., også er dem der skal gøres ansvarlige for at 

finde en løsning. 

 

På en stor del af det affald, der samles ind er der et logo/brand på. Logoet fortæller, hvem der 

er den ansvarlige virksomhed. Tidligere har DN brugt det til for eksempel at få McDonalds til at 

forbedre deres affaldshåndtering omkring deres restauranter. Internationale miljøorganisatio-

ner har udarbejdet en top 10 liste på hvem, der er de største plastsyndere i verdenshavene 

(ved optællinger på strande verden over). Coca-Cola er den suveræne nr. 1 på verdensplan 

men kun nr. 4 i Indien, hvor Pepsi indtager førstepladsen. Der er kun drikke og fødevarevirk-

somheder på listen. 

 

Københavns Kommune kan bruge tilsvarende metode, når der samles affald ind fra gader og 

parker m.v. (metoden kan også anvendes ved det affald, der samles ind i skraldespandene fra 

husholdningerne). På den måde kan Københavns Kommune identificere de virksomheder, der 

skal samarbejdes med for at få forbedret situationen. 

 

I København er der mange events af stor størrelse, hvor affaldet efterfølgende flyder, for ek-

sempel Distortion, 1. maj, fodboldkampe, koncerter, løb og cykelløb m.v. Her vil det være op-

lagt at bruge top 10 metoden.  

  

Borgerinvolvering 

Borgerne ser tit affald flyde og enkelte samler også affald op og smider det i skraldespandene. 

For yderligere involvering kan borgerne inddrages ved anvendelse af Twitter, Instagram, Face-

book eller andre tilsvarende medier til, at indberette affald på gader og i parker m.v.  Der skal 

gerne være en angivelse af lokalitet, gerne et foto hvor logo kan aflæses eller hvor man bare 

kan se hvilken type affald, der er tale om. 
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Der kan på baggrund af indberetningerne for hele København udarbejdes top 10 lister, men 

det kan også gøres mere lokalt. Det kan igen bruges til at få den ansvarlige producent i tale og 

dermed få løst problemerne. 

 

Involvering af kommunen 

Endeligt vil DN vil gerne foreslå, at kommunen giver alle ansatte 2 timers flekstid til at deltage 

i DNs årlige affalds indsamling - i år er det søndag den 31. marts. Det vil give de ansatte en 

mulighed for at møde borgerne i ”øjenhøjde”, - og ikke mindst omvendt. Minimering af af-

faldsmængderne i det offentlige rum er ikke bare et spørgsmål om at ”nogen fra kommunen” 

tager hånd om det. Det er et spørgsmål om at ændre borgernes adfærd.   

 

Vi vil derfor foreslå, at det er de ansatte, der til hverdag forestår affaldsindsamling fra gader 

og i parker m.v., deltager i arrangementerne. Tilmelding kan ske 

på; https://www.affaldsindsamlingen.dk/. 

 

Derudover kan vi tilføje, at EU også har en affaldsindsamlingsdag.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Damsgaard, 

formand for DN København 
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