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Høringssvar vedr. affaldsregulativ for husholdninger og erhverv
ved Miljøpunkt Nørrebro; medunderskrivere Nørrebro Lokaludvalg og DN - København
Københavns Kommunes nye affaldsregulativer er et historisk tilbageslag for
affaldssortering - og dermed også for miljøet. Der er ikke længere økonomisk incitament til
at sortere affald og kompostere. Vi har dokumentation for, at beboerforeninger med en høj
grad af sortering og kompostering, i 2011 har fået gebyrstigninger på over 100%, mens
dem der ingenting gør har fået lettelser på to-tredjedele (bilag A). Københavns Kommune
har, for at leve op Affaldsbekendtgørelsens princip om at ’forurener skal betal’, reelt
afskaffet selvsamme princip for den enkelte beboerforening og borger.
Til illustration af hvor vigtigt det er at have økonomisk incitament til sortering, citerer vi
fra Københavns Kommunes Affaldsplan 2012 (pkt. 33):
"For at sikre en bedre sortering af affaldet er det vigtigt, at borgere og virksomheder er i
stand til også at se økonomiske fordele ved sorteringen, og at det er klart, hvad de betaler
for." [...] "Samtidigt vil kommunen i takt med at der kommer nye statslige regler have fokus
på at tilpasse taksterne således at incitamentet bibeholdes og om muligt styrkes." 1
Ét sted Københavns Kommune kan genindføre økonomisk incitament til kildesortering her
og nu, er i beboelsesejendomme uden erhverv. Her kan man passende kopiere den
prisdifferentierede volumenafhængige model, der nu gælder for rene erhvervsejendommes
dagsrenovation (Regulativ for erhvervsaffald § 10.3.8), og som før 2011 var normen for alle
i København. Her kan man straks genetablere det økonomiske incitament til sortering for
en stor del af Københavns borgere, og dermed mindske de negative konsekvenser ved den
nye gebyrstruktur.
Nedenfor vil vi besvare høringsudkastets enkelte punkter med konkrete ændringsforslag:

Regulativ for husholdningsaffald
§ 9 Ordning for dagrenovation
9.3.10 Husstanden kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på
den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Husstande, der komposterer,
er ikke forpligtet til at benytte de kommunale indsamlingsordninger,
for så vidt angår den del af affaldet, der komposteres.
Svar: Komposteret vegetabilsk husholdningsaffald opfattes som forurenet og må således
ikke flyttes fra matriklen uden omfattende rensning. Denne situation lægger hindringer i
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vejen for urban farming og andre private initiativer, skaber unødvendige co2-udledninger
til transport af jord, og fører til uheldige situationer, hvor gårdmænd hælder overskydende
kompost af vegetabilsk husholdningsaffald i dagrenovationsbeholderne.
Ingen kan være tilfredse med, at vi brænder muldjord af i kraftvarmeværkerne, og vi
opfordrer Københavns Kommune til at dispensere eller på anden måde være behjælpelig
med, at denne situation, der opfattes som krænkende af borgerne, ophører.

§ 12 Ordning for glasemballageaffald, § 13 Ordning for genanvendeligt
metalemballageaffald & § 14 Ordning for genanvendeligt
plastemballageaffald
Svar: Det er positivt at Københavns Kommune nu vil indsamle metal- og plastemballage,
omend vi mener, at ordningen bør være mere ambitiøs. Der er også en del uklarheder i
teksten, der bidrager til usikkerhed omkring ordningerne, og som vi kommenterer
nedenfor.
§ 13.1.3 & § 14.1.3
Ved genanvendelige drikkevareemballager af [metal & plastik] forstås ikke pantbelagte
drikkevareemballager, som ikke indeholder rester af levnedsmidler eller
andet, der kan medføre uhygiejniske forhold.
Svar: Denne formulering, der gentages i 2 paragraffer, er uklar. Der bør være en bindestreg
mellem ’ikke’ og ’pantbelagte’.

§ 12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
2. Glasaffald, bringes til de offentligt opstillede glascontainere eller eventuelt til opstillede
glasbeholdere i gården på visse etageejendomme. Materiellet må kun anvendes til
genanvendeligt emballageaffald af glas. Emballageaffald af glas må ikke anbringes i
beholderen til dagrenovation. Plastikposer og andet affald må ikke efterlades ved
containerne/beholderne.
13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
1. Metalaffald skal frasorteres det øvrige affald og må ikke anbringes i beholderen til
dagrenovation. Beholdere må kun anvendes til metalaffald.
§ 14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere
1. Plastaffald skal frasorteres det øvrige affald og må ikke anbringes i beholderen til
dagrenovation. Beholdere må kun anvendes til plastaffald.
Svar: Adskillige steder på Nørrebro er der opsat flaskebeholdere med vejledninger i, at der
både skal indkastes glas-, plastik- og metalemballage. Dette er i modstrid med ovenstående,
2

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø
Njalsgade 13-15
Postboks 259
1502 København V

Miljøpunkt Nørrebro
Blegdamsvej 4b
2200 Nørrebro

så vi går ud fra, at der planlægges seperate beholdere til de 3 fraktioner. Ordet ’emballage’
bør derfor slettes i teksten, herunder også i overskriften, så borgerne fremover skal
kildesortere alt glas, metal og plastik fra husholdningerne, i stedet for kun emballage.
Det er særdeles positivt, at kommunen nu vil indsamle flere fraktioner. Det nuværende
system har dog sine logistiske begrænsninger pga. pladshensyn: Ifølge et telefonisk estimat
fra forvaltningen vil op mod halvdelen af gårdene i indre by og brokvartererne ikke have
plads til de nye beholdere. Allerede nu oplever gårdmænd og borgere at få afslag på
henvendelser om flere fraktioner. På længere sigt er det derfor nødvendigt at tænke ud
over det nuværende beholdersystem. Miljøpunkt Nørrebro er i gang med at udvikle Smart
Miljøstationen, som en mulig løsning på problemet. Smart Miljøstationen er et system af
nedgravede containere, hvor kun indkastene til de forskellige fraktioner er synlige over
jorden (Se vedlagte projekt-resumé).

§ 18 Ordning for farligt affald
§ 18.3 Beskrivelse af ordningen
Svar: Det er vores vurdering, at der er et væsentligt ’hul’ i direktivet, hvor det vedrører
etageejendomme uden ansvarlig vicevært eller etageejendomme, der ikke har meldt sig til
viceværtordningen. Beboere i sådanne ejendomme er en forholdsvis stor gruppe og de har
ikke andre hentetilbud. F.eks. på ydre Nørrebro, hvor en stor gruppe ikke har gårdmænd,
er det urealistisk, at alle selv finder vej til genbrugsstationen, bl.a. på grund af afstand og
mangel på viden om affald.
Miljøpunkt Nørrebro har i november 2010 indsendt en projektansøgning til Teknik-og
Miljøforvaltningen. Projektet tager sigte på at løse bl.a. problemet med farligt affald, ved at
arbejde med gårdmandsnetværk og uddannelse af gårdmænd og ildsjæle til gode
miljøambassadører. Vi opfordrer Københavns Kommune til at bevilge midlerne til dette
projekt, således at vi kan få taget hul på problemet med farligt affald.

§ 18.1 Hvad er farligt affald
Svar: For en definition af farligt affald henvises til Affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og der
nævnes kun konkrete eksempler på farligt affald under Miljøbilordningen (her nævnes
lysstofrør). Eftersom regulativet regulerer husholdningsaffald, hvor der ikke er mange
lysstofrør og hvor elsparepærer er blevet hvermandseje, bør det gøres helt klart, at
elsparepærer er farligt affald.
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§ 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer
§ 20.4 Beholdere
1. Etageejendomme kan tilmelde sig batteriordningen, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen
opstiller batteribokse. En forudsætning er, at ejendommen har opstillet beholdere til papir.
§ 20.6 Anbringelse af beholdere
1. Batteribeholdere på etageejendomme placeres i forbindelse ejendommens
papirbeholdere.
Svar: Miljøpunkt Nørrebro har svært ved at se rationalet i, at en beholder til papir skal
være forudsætning for at batteribokse kan opstilles. På grund af batteriers miljø- og
sundhedsskadelige egenskaber, mener vi, at den sidste sætning bør slettes, og
batteriordningen gøres obligatorisk for etageejendomme.
Farligt affald og batterier er områder hvor man kan hente en stor miljøgevinst for meget få
penge. Center for Miljøs interne rapport fra 2009 dokumenterer, at en nærgenbrugsstation
kan drives for 250.000 kr. pr. år og har en særligt stor inflydelse på sorteringen af farligt
affald.2 Vi opfordrer derfor til, at der etableres langt flere nærgenbrugsstationer i hele
København, og ikke mindst på Ydre Nørrebro, hvor der er et stort ’hul’ i landkortet.
Vi forventer også, at liberaliseringen af erhvervsaffaldet, der fører til en forringelse af
henteordningerne for farligt affald, medfører et større behov for nærgenbrugsstationer for
småerhverv og institutioner (se nedenfor §12).

Regulativ for erhvervsaffald
§ 10 Ordning for dagrenovationslignende affald
§ 10.3.7 Gebyret for at lade virksomhedens dagrenovationslignende affald håndtere
i dagrenovationsordningen, er fastsat som et enhedsgebyr i forhold til den
branchekode virksomheden er registreret med i CVR.
Svar: Ligesom med husholdningsaffald, åbnes der ikke mulighed for økonomisk incitament
til at nedbringe affaldsmængderne i ejendomme, hvor der er blandet erhverv og bolig.
Faktisk kan virksomhederne nu externalisere omkostningerne ved deres affaldsproduktion
ved at benytte den kommunale dagsrenovationsordning helt ud til grænsen (og måske
udover), og dermed spare på udgifterne til afhentning af det liberaliserede erhvervsaffald.
Det manglende incitament er i udgangspunktet en bekymrende udvikling, og vi stiller os
tvivlende over for om Københavns Kommune har ressourcer til at håndtere tilsyn og straf (
jf. f.eks. KIIN KIIN sagen).
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§ 10.3.8 Gebyret for virksomheder (grundejere) i rene erhvervsejendomme, som lader
virksomhedens dagrenovationslignende affald håndtere via den kommunale
dagrenovationsordning fastsættes i forhold til den beholdervolumen, der er tilmeldt på
ejendommen. Volumensatsen følger af kommunens takstblad.
Svar: Det er positivt, at det økonomiske incitament her er bibeholdt. Det viser, at
kommunen stadig har de tekniske og administrative ressourcer til at håndtere
prisdifferentiering efter affaldsvolumen. Man bør straks implementere dette system til rene
beboelsesejendomme i hele kommunen, som foreslået i indledningen.

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald
12.7. Mindre mængder af farligt genanvendeligt affald (op til 200 kg pr. år) kan
afleveres på Københavns Kommune Kommunes genbrugsstation. Mindre mængder skal
afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
Svar: Farligt affald fra offentlige institutioner og små virksomheder skal afleveres på
genbrugsplads. Dette er en forringelse i forhold til tidligere, hvor institutioner havde
adgang til kommunal henteordning, og hvor erhvervene kunne benytte medbeboernes skab
til farligt affald. På grund af forringelserne forventer vi, at erhverv og institutioner, under
den foreslåede ordning, vil smide mere farligt affald i dagrenovationsordningen.
Det er vores vurdering, at vores forslag om flere nærgenbrugsstationer delvist kan afhjælpe
de negative konsekvenser af forringelserne.
Miljøpunkt Nørrebro
/ Anders Jørn Jensen

Medunderskrivere:
DN – København
/ Formand Erik M. Jacobsen

Nørrebro Lokaludvalg
/ Formand Kim Christensen
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