Høringssvar til Ressource- og Affaldsplan 2018
Indledende bemærkninger
Det er dejligt at læse en forholdsvis ambitiøs plan om genanvendelse og vugge til vugge tankegangen i
Affalds og Ressourceplanen. Miljøpunktet mener dog ikke, at man kan se bort fra et bestemt punkt, der
ikke rigtig omtales i planen: Emballage/plastik fra især fødevarer er en stor del af affaldet i den almindelige
husholdning. Det kan ikke sorteres fra til plastikaffald da det er beskidt. Man kan ikke se bort fra, at der i
større målestok må findes en anden måde at emballere madvarer. Landspolitisk kan man overveje at
forbyde plastikposer, som det er f.eks. er gjort i New Zealand. Lokalt kunne man engagere
erhvervsdrivende i at gøre en indsats – ved f.eks. at sælge stofposer i butikkerne.

Madspild
Der er behov for indsatser for at imødegå den stigende mængde madspil. Man kunne man sætte fokus på
”reste-mad”, dvs. mad som kan laves af ikke-friske råvarer. Så selvom porren ser lidt slatten ud,
peberfrugten er runken eller man ikke fik spist helt op af risene i går, kan man godt lave suppe, gryderet
eller frikadeller.

Pant på emballage
Vi har en fantastisk pantordning i Danmark og det ville være et godt initiativ at udvide den til at omfatte
plastbægere og anden ”på-farten-emballage”.

Affaldssortering
At kunne sortere i mange fragmenter i gården, er en god ting. Men kildesortering er i mange tilfælde ikke i
gården, men i hjemmet, hvor det kan være svært at finde plads fysisk til beholdere til glas, plast, pant, pap,
papir, farligt affald, elektronik og måske også organisk affald. Blandes affaldet i én skraldespand i hjemmet,
sorteres det sandsynligvis ikke i gården. Borgerindragelse og holdningsændring skal derfor også fokusere på
indretningen i det private hjem. Miljøpunktet foreslå, at der stilles krav om sådanne
sorteringsmuligheder/pladser i ny-byggeri. Mærkninger af hvordan affaldet skal sorteres, bør udarbejdes
(også) som piktogrammer, så de er letforståelige for alle.

Rent byggeaffald
Det er godt at Københavns Kommune vil skærpe kravene til byggematerialer og metoder i de offentlige
byggerier, med fokus på genanvendelige materialer.

Støjfri og C02-neutral affaldsindsamling
Miljøpunktet bifalder at lade Kommunens affaldsbiler kører på biobrændsel og især at det overskydende
brændsel bliver tilgængeligt for anden tung trafik. Ønsker man en helt støjfri affaldsindsamling bør man

også se på belægning i gården, hvor affaldscontainerne står, da det larmer ret meget at køre noget stort på
hjul hen over brosten og lignende.

Bedre sortering inden forbrænding
Det er essentielt at affaldet sorteres så godt som muligt, inden en eventuel rest forbrænding. Miljøpunktet
bifalder derfor løsninger der kan fordre dette, så som fokus på genanvendelsesmuligheder, hjælp til
etablering/udvidelse af sorteringsbeholdere, større kontrol, skrappere krav og evt. gebyrer.

Flagskib: Københavnerne sorterer
Vicevært-netværket bør inkludere ikke ekskludere. Netværkets arrangementer bør derfor altid være åbne
for alle viceværter og ikke kun de der er medlem i forvejen. Skraldeheltene og Skraldeforvalterne på
landets institutioner er en god idé. Sidstnævnte kan uddannes sammen med klima-ambassadørerne fra
”Grøn hverdag og livskvalitet”. Affaldsindsamlingen kan laves i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening f.eks. i forbindelse med foreningens årlige affaldsindsamlingskampagne.
Genanvendelsen af affald på Christianshavn
Affald og Ressourceplanen lægger op til væsentlig større udsortering og genbrug end det hidtil har været
tilfældet. Der lægges op til at borgerne skal sortere hård plast, metal og småt elektronik, og der vil ved
samtlige etageboliger blive opstillet beholdere til denne sortering. Udrulningen af systemet begynder i
efteråret 2012 og forventes afsluttet i foråret 2014 med Christianshavn som den sidste bydel.Årsagen til at
udrulningen slutter på Christianshavn skyldes, at man der forventer de største problemet med at indpasse
de standard beholdere som efter en test er udvalgt af kommunen.Bydelen er karakteriseret ved at omfatte
en del ældre bebyggelse, hvor boligerne er renoveret og gårdmiljøet er ryddet og istandsat. Bydelen består
også af en del nyt byggeri, både langs havnen og på Holmen og Magretheholmen hvor det måske kan være
vanskeligt at indpasse standard beholdere.
Behov for informationsmateriale til Christianshavnerne
Parallelt med den tekniske og praktiske løsning af affaldsindsamlingen, skal der udarbejdes
informationsmateriale til beboerne, som forklarer hvorfor den ændrede holdning til affaldssortering er
hensigtsmæssig og nødvendig, og hvorfor den hidtidige løsning med forbrænding ikke altid er den mest
hensigtsmæssige og bedste løsning. I det hele taget forventes en stor kommunikationsopgave at være
nødvendig for at nå de forvende resultater med affaldssortering.Projektets resultater vil være en grundig
information til samtlige borgere på Christianshavn, samt forslag til beholdere der kan anvendes i de gårde
hvor standardbeholderne ikke kan anvendes. Resultatet skal sikre, at det bliver oplagt for borgerne at
sortere deres affald, samtidig med at anlæggene ikke er til gene, hverken i bygningerne eller i
gårdmiljøerne. Sorteringen skal ske i fraktionerne hård plast, metal og småt elektronik, samt som det
allerede sker i dag i papir og pap.

Genanvendelse af Sparepærer
Sparepærer indeholder kviksølv – og kviksølv er skadeligt for sundhed og miljø. Miljøpunkt Indre by –
Christianshavn ønsker indsatser rettet mod ejendomme og etageejendomme med miljøstationer hvor man
kan aflevere sit farlige affald. Miljøpunkt Indre by – Christianshavn foreslår ”Smid ikke sparepæren i
skraldespanden”-kampagner.

Affaldsforbrændings anlæg
Med milliardinvesteringen i et nyt forbrændingsanlæg (med en forbrændingskapacitet på 480.000
ton affald om året) ser det ud til, at man satser på forbrænding frem for genanvendelse og
genbrug i København. Miljøpunkt Indre by – Christianshavn er, grundlæggende, positiv overfor, at
der stilles en række miljøkrav til anlægget men……

.

