
Miljøpunkt Amagers høringssvar til Ressource- og affaldsplanen 2024

Vi takker for en ambitiøs og spændende strategi for genbrug og recirkulation af ressourcer som er et 
vigtigt skridt på vejen mod et samfund med en cirkulær økonomi. Det store fokus på co2-
reduktioner, bedre sortering og meget mere genbrug er et arbejde vi meget gerne vil støtte op om.

Miljøpunkt Amager 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. Det er væsentligt at dette samarbejde om og den opmærksomhed på borgernes 
engagement i byens cirkulære udvikling fortsat understøttes og videreudvikles.

Kommunale forhold

Vi har set frem til at der kommer ens kildesortering i alle kommunens ejendomme og at cirkulær 
økonomi indtænkes i kommunens indkøb, og vi glæder os over at det er tænkt ind.

Hvor skal sorteringen foregå?

En klassisk udfordring vi møder hos borgerne er: Hvordan skal jeg få plads til så meget sortering i 
og ved hjemmet? Det gælder både inde i lejlighederne hvor der mangler inspiration til 
opbevaringsløsninger og så er det i gårdene og ved villaerne.

I forhold til at igangsætte en række projekter og initiativer, der kan styrke borgernes 
sorteringsadfærd i afsnit 1.1, vil vi gerne henvise til vores erfaring med igennem de seneste ti år at 
uddanne miljøambassadører og samarbejde med boligforeninger. Det er et konkret eksempel på 
indsatser der styrker lokale fællesskaber om affaldssortering og en udvikling af almene 
boligorganisationers rolle.

Afsnit 1.3 omhandler optimering af sammensætning og beholderantal ved etageejendomme, men 
hvor er initiativerne for villaer og rækkehuse der også står med en pladsudfordring? 

Der er mange beholdere tilknyttet den enkelte matrikel. Det er en udfordring på Amager at der rundt 
om i villakvarterne bliver stillet affaldsbeholdere ud på gaden når pladsen er for trang på egen 
grund. Det skaber nye fælles problemer. Kan der arbejdes med nye løsninger i form af 
fællesstationer eller flere delebeholdere? Afsnit 2.4 lægger også op til endnu flere 
sorteringsfraktioner (mere plast og drikkekartoner), hvilket i den grad gør det relevant at se på 
fælles beholdere eller beholdere der kan rumme flere fraktioner ad gangen.

Reparationer og direkte genbrug 

Det er en udfordring i det nuværende affaldssystem, at når tingene afleveres som affald i dertil 
indrettede beholdere, så må andre borgere ikke benytte sig af dem. Det er derfor en rigtig interessant 
indsats at kommunen vil arbejde for at frasortere brugbare materialer og bringe dem i spil igen. 

Det er fx i afsnit 2.5 om indsamling af storskrald. Det virker meget relevant at afprøve en opdeling i 
skrald og ting der er egnet til genbrug. Det er et interessant område fordi der ligger så meget der kan 
genbruges direkte. 

Og det vil være endnu bedre hvis vi kan få folk til at tage det direkte med hen til byttestationer eller 
til reparationssteder jf. afsnit 3.1. Derfor er det relevant at lave lokale indsatser for at gøre borgerne 



opmærksomme på reparations- og byttemuligheder som fx Elektronikværkstedet og det kommende 
Reparationshus på Hørhusvej. Er der mulighed for at kommunen kan støtte den slags steder ved at 
omdirigere nogle af materialerne der afleveres til genbrug? 

Elektronikværkstedet på Amager tilbyder borgerne hjælp til at forlænge levetiden for elektronik.

Afsnit 3.2 gør opmærksom på at kommunen er opmærksom på at dele af Amager mangler adgang 
til genbrugsfaciliteter. Vi vil gerne assistere med at udpege områder der trænger til lettere adgang til 
genbrugsfaciliteter. Det vil også være rigtig interessant at tage del i at afprøve andre modeller end 
stationære stationer.
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