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TIL VENSTRE. Ses de 

3 nye slags affaldsbe-

holdere, som Københavns 

kommune har opsat i 

gårdene i indre by. 

TIL HØJRE. ses 

Miljøpunktet forslag til nye 

innovative affaldsløsninger i 

det offentlige rum. 
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Københavns kommune vil reducere affaldsmængden 
gennem mere direkte genbrug og mindre spild. 
Borgere skal derfor have adgang til sortering af de mest 
almindelige typer affald i nærheden af deres bolig. 
Kommunen har i den forbindelse opstillet 3 ekstra 
beholdere i beboelsesejendomme, så man kan sortere 
både elektronik, hård plast og metal, som derefter køres 
til genanvendelse. Da Indre by og Christianshavn har en 
del små baggårde, hvor der i forvejen er trang plads til 
renovationscontainere, bliver det nu endnu vanskeligere, 
og nogen steder helt umuligt, at få plads til de 3 ekstra 
affaldsbeholder. Den midlertidige løsning har været en 
dispensation i de små gårde. Det er dog blot en praktisk 
løsning, som ikke peger frem mod de helte nødvendige 
nye innovative affaldsløsninger. 

UDFORDRINGER I DE 
SMÅ GÅRDE I INDRE BY
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Som man kan se på billederne, er der trang pladsforhold 
til de containere og affaldsbeholdere der dækker 
dagrenovation, hvor der skal nytænkes for at løse 
problemerne med at komme af med affaldet.

NABOLØS 3 1206 KBH K
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Det er en stor 

udfordring at finde 

plads til de 3 ekstra 

skraldespande, hvor 

den ene er på  140 L 

og de to andre er 

på 240 L 
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Beboerne i lokalområdet har ytret ønske om, at der bliver 
etableret fælles opsamlingssteder i det offentlige rum 
med fælles beholdere for flere ejendomme på engang. 
For at imødekomme beboernes forslag, ønsker og behov, 
har Miljøpunkt Indre- by – Christianshavn udarbejdet et 
innovativt løsningsforslag i samarbejde med en produkt-
designer.

FORSLAG TIL INNOVATIVE 
AFFALDSLØSNINGER I 
BYENS RUM 
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MILJØPUNKTETS forslag til et innovative løsninger 
kombinerer flere forslag på en gang. Affaldsbeholderne 
fungerer både som container, bænk og skulptur der 
indgår som en del af byrummet, hvor form, funktion og 
æstetik er kædet sammen til en innovativ holdbar løsning. 

Formen er inspireret af en lænestol. Farverne passer til 
de farver der er på lågene af kommunens nye beholdere, 
som allerede kørt ud   i de gårde, hvor pladsen er til det.

Orange: elektronik- f.eks. stavblenderen eller andet 
elektronisk køkkenudstyr, værktøj, legesager, 
mobiltelefoner, opladere m.v.

Lys grå: Hård plast – f.eks. flasker, beholdere og dunke 
fra flydende rengøringsmidler, rengjorte plastemballage 
og bakker fra eks. Frugt og grønt, tomme cd-hylstre, 
madkasser, opvaskebaljer, plastbeholdere til opbevaring 
af mad, legetøj m.v.

Mørk grå: Metal- f.eks. gryder, pander, redskaber, dåser 
(f.eks. skyllede tomatdåser, postejbakker ect.), søm 
legetøj og værktøj uden batteri eller ledning.
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MÅL PÅ AFFALDSLØSNINGERNE 

AFFALDSLØSNINGERNE PÅ RÅDHUSPLADSEN 
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Her ses affaldsbe-

holderne bag fra med 

fragmenterne elektronik, metal 

og hård plast skrevet på 

DANSK, ENGELSK, 

KINESISK. Miljøpunktet 

foreslår løsninger, som også 

henvender sig til det store antal 

turister, som kommer 

i området. 
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ANIMATIONER AF AFFALDSBEHOLDERNE PÅ GAMMEL STRAND OG 
GRÅBRØDRE TORV. 
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