
 

 

  
  

 

11-10-2012 

 

Sagsnr. 

2012-146493 

 

Dokumentnr. 

2012-789773 
 

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 

Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 

og politikerne på Københavns Rådhus. 

Telefon 

2890 2676 

Direkte telefon 

3819 0860 
EAN nummer 

5798009800077 

 

Vanløse Lokaludvalg 
Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal 

2720 Vanløse 
Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. Affalds og 

Ressourceplan. 

Vanløse Lokaludvalg ser frem til implementering af Ressource og 

Affaldsplanen 2018, som kommer godt omkring de nødvendige 

temaer for en bedre håndtering af affaldet. Målet er i langt højere grad 

at forebygge affaldsforekomsten frem for at deponere affald.  

 

Vi støtter at anvende ’affaldshierarkiet’ som udgangspunkt for en 

bedre ressourceudnyttelse i fremtiden og anerkender behovet for, at 

der sker en national indsats i forhold til at omstille samfundet til et 

ressourceeffektivt samfund, særligt i forhold til at stille krav til 

produktudvikling mm.  

 

Tema 1 

I Vanløse Lokaludvalg vil vi meget gerne støtte mulighederne for at 

gøre det nemmere for borgerne at øge produkternes levetid, genbruge 

mere, bedre affaldsfraktionering mm.  

Vi skal gribe mulighederne for at genbruge mere i hverdagen, hvorfor 

vi hilser flere nye affaldsfraktionsmuligheder velkommen, men det er 

samtidig vigtigt, at der skabes forståelse for vigtigheden af 

kildesortering, blandt byens borgere. Det kunne være en målrettet 

viden til viceværter, gårdmænd og bestyrelser samt 

oplysningsaktiviteter målrettet byens borgere. Derudover skal det 

være nemt for den enkelte at sortere sit affald. Det er derfor vigtigt at 

de nye fraktionsmuligheder placeres tæt ved beboelsesområderne og 

gøres nemt tilgængeligt.  

 

I planen er der fokus på at øge mulighederne for mere direkte genbrug 

via nærgenbrugsstationer og flere/bedre byttecentrene på 

genbrugsstationerne i dag er der ingen i Vanløse. Vi ser frem til at 

etablere et godt samarbejde med den nyåbnede genbrugsstation ved 

Bispebuen og bidrager gerne med aktiviteter, der sætter fokus på 

affald som ressource.  

Vanløse Lokaludvalg ser gerne, at genbrugsstationen ved Bispebuen 

øger sit fokus på bytte og reparationsmuligheder. Det kunne her være 

fordelagtigt, at man etablerede samarbejdsaftaler med lokale ildsjæle, 

der kunne opkvalificere nogle af de defekte materialer/brugsgenstande 

eksempelvis via reparationsværksteder, skraldekunstnere mv.   
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Lokaludvalget har noteret koblingen til Agenda 21-planen, og 

forhåbentlig vil det give en god synergi mellem de to planer. Det er 

prisværdigt, at kommunen vil lancere en kampagne, som især skal 

have fokus på ressourcetabet ved madspild og give borgerne gode råd 

til, hvordan madspildet kan blive mindre. Lokaludvalget indgår gerne 

i et samarbejde på dette område. Vanløse Lokaludvalg har stor 

erfaring med borgerinddragelse og bidrager gerne med aktiviteter, der 

mindsker madspildet.  

 

Tema 2 

Vanløse Lokaludvalg støtter op om kommunens tanker om 

pantordning på emballage og ser gerne, at man arbejder for at udvide 

panten til at omfatte flere fraktioner, og at det ophæves til nationalt 

niveau. Vanløse Lokaludvalg bakker op om et gebyrsystem, der i 

højere grad belønner god sortering og miljørigtig adfærd. Det skal 

være økonomisk fordelagtigt at minimere restaffald til forbrænding. 

  

Vanløse Lokaludvalg støtter op om bedre sortering i etageboliger. Vi 

gør opmærksom på problematikker med affaldsskakter i 

etagerebyggerier. Der, hvor folk har mulighed for blot at smide deres 

affald i skakter på deres etage, kan det være sværere at motivere dem 

til at sortere det. Det foreslås, at man ser nærmere på muligheder for 

nogle steder af blænde skakterne. 

 

I forbindelse med haveaffaldsordningen, kunne det være en fordel at 

fokusere på kompostering af alt bionedbrydeligt materiale – også fra 

husholdningerne samt at udvide mulighederne for at modtage en gratis 

kompostbeholder, til også at omfatte etageejendomme – og ikke kun 

private som det er tilfældet i dag. Derudover mangler der incitamenter 

til eksempelvis gårdmænd til at genindføre mere affaldsfraktionering. 

Dette kan både være uddannelsesmæssige og økonomiske 

incitamenter.  

 

I forbindelse med gennemførsel af de 3 nye affaldsfraktioner, kan man 

samtidig gøre opmærksom på fordelene med etablering af flere 

offentlige byttehjørner og muligheden for vejledning i forbindelse 

hermed.     

 

I forbindelse med at inddrage borgerne i udviklingen af nye 

affaldsløsninger i gårdene, har vi i Vanløse et område omkring 

Vanløse Byvej, Hanstholmvej, Ålekistevej og Toftøjevej (bl.a. 
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Lønstrupgård og Hvidbjergvej), som vi gerne ser som et muligt 

projektområde for udvikling og afpøvning af innovative 

affaldsløsninger. Området er et forholdsvist afgrænset og indeholde 

mange forskellige hustyper: Børnehaver, skoler, plejehjem, 

idrætsanlæg, børnehave, villaer og etageejendomme og kan derfor 

fungere som et godt forsøgsområde.   

 

Vanløse Lokaludvalg bakker fuldt op omkring sms-tjeneste til 

villaejere forud for afhentning af storskrald.   

 

Vanløse Lokaludvalg bakker op om ideen om flere 

affaldssorteringsmuligheder i det offentlige rum. Glaskuber ved 

supermarkederne støtter op om ideen med flerfunktionelle 

affaldsløsninger i det offentlige rum. Glaskuber ved supermarkeder 

fungerer godt, og det gør det nemt for borgerne at komme af med glas. 

Vi skal have flere fraktioner og designs til at håndtere affald i byens 

rum. Lokaludvalget støtter, at der eksperimenters med nye 

affaldsløsninger, som kan være med til at skabe nye adfærdsmønstre 

hos brugerne.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bent Christensen 

 

 

 


