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Erstatninger for engangsemballage er en stor global udfordring for det
moderne forbrugersamfund. Alligevel er vi i Danmark netop omkring
returkopper kommet bagefter mange fine initiativer i udlandet.
Kommunen skal derfor have ros for sit initiativ. Til gengæld har vi så
en ekstra styrke bag returkopper i Danmark som bygger på vores
tidligere indsats for vedvarende energi. Det største energiforbrug for
returkopper ligger i vask. Da vi i Danmark har en ret lav co2
udledning pr Kwh, får vi også en ekstra klimagevinst på at anvende
returkopper.
Kommunen bør i øvrigt, udover det foreliggende forslag, regulere alle
aspekter af offentlige arrangementer efter miljøhensyn.
Vi mener det er et indlysende offentligt gode at have en fungerende
infrastruktur der sikrer at forbuddet kan sættes i værk. Hvis Dansk
Retur System ikke kan stå for denne opgave, bør kommunen stærkt
fremme udviklingen og implementeringen af et system til vask og
transport af genbrugsbægre.
Herunder tænker vi, at karakteren af det arbejde gør det til en oplagt
mulighed for, at understøtte socialøkonomiske virksomheder med
socialt marginaliserede medarbejdere.
Afskaffelse af engangsemballage har en sideeffekt som ikke er
eksplicit beskrevet i beslutningsforslaget. Oprydning og renholdelse
vil blive fremmet af en ordning hvor plastkrus i mere eller mindre
medtaget tilstand ikke er efterladt overalt på arrangementspladsen. Alt
afhængig af hvor effektiv en returordning bliver, er der et potentiale
for økonomisk gevinst til borgerne som skal sørge for oprydningen
efter deres arrangementer.
Det er vigtigt, at genbruget bliver understøttet af en ordentlig
pantordning – eventuelt i form af rabatter hvis det er mere trygt for
sælgerne af drikkevarer. Arrangørerne bør kræve f. eks 10 kr. eller
mere i pant for alle bægre. F. eks renovationen efter Distortion kunne
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få gavn af en god pantordning i stedet for det normale salg i six packs
dåser man har nu.
Tivoliordningen er fremhævet som et forbillede. Men man skal være
opmærksom på, at der er problemer med Tivolis ordning. Bl.a. har
Tivoli i pressede situationer har kødannelse og overfyldte
afleveringsstationer. Det er med til at mange smider deres pantbægre i
restaffald, hvilket givetvis også er fordi panten på 5 kr. er for lav. Et
andet problem er det fænomen som Tivoli kalder; ”souvenireffekten”
som er når gæsterne tager bægret med hjem. Så selvom det vil være
fristende med et smukt fælleskrus med københavnermotiver og/eller
logo, så er der problemer med denne model.
Små arrangementer bør også indgå i ordningen for at undgå en
tvetydighed og en usikker praksis hvor engangsemballage alligevel
bliver anvendt og kommer til at flyde rundt i gaderne.
Når først der er velfungerende system sat til at servicere offentlige
arrangementer anbefaler vi, at kommunen hurtigt går videre med en
udvidelse som sikrer et retursystem for byens kaffebarer der erstatter
det stadigt voksende forbrug af coffee to go – papbægre som må være
en direkte økonomisk belastning for Byens Renhold. Eftersom det - i
lige så høj grad som det er for udendørs arrangementer – vil være
utopisk for mange kaffebarer vaske kopperne på stedet, er det her man
virkelig kan skubbe sig godt stykke af vejen mod en cirkulær økonomi
i København.
En egentlig national ordning for alt engangsemballage ville på
længere sigt være en rigtig god ide, for at sikre mindst mulig
plastikaffald.
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