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Valby Lokaludvalg ser med stor tilfredshed på den meget ambitiøse
strategi for genanvendelse af affald på vej mod et samfund med
cirkulær økonomi.
Den fulde omlægning til cirkulær økonomi afhænger af udviklingen af
en lang række teknologier, som det ligger udenfor kommunens
område at gennemføre. Men som landets største kommune, der
repræsenterer over 10% af Danmarks befolkning, har vi naturligvis
mulighed for og forpligtelse til i samarbejde med andre kommuner,
staten og erhvervslivet at fremme de nødvendige løsninger.
Derfor glæder Lokaludvalget sig over den omfattende strategi, der
både rummer detaljerede oversigter over ændringer og forbedringer
her og nu og tanker om omlægninger på længere sigt.
Lokaludvalgets miljøgruppe arbejder løbende med
affaldsproblematikkerne og afholder arrangementer som Store
Forårsrengøring, byttemarkeder og informationsworkshops for at
inddrage borgerne i genanvendelsesdagsordenen. Vi ser frem til
åbningen af nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads, hvor vi
håber at kunne etablere et reparationsnetværk omkring stationens
værksted og byttefaciliteter.
Vi indgår meget gerne i tæt samarbejde med forvaltningen om
gennemførelse af den nye strategi.
Derudover har udvalget følgende bemærkninger:
s. 7
Vedr. genkendelighed er det vigtigt at sørge for, at
sorteringsprincipperne er de samme i skoler/institutioner og i private
husholdninger. Specielt er sortering af plast på nuværende tidspunkt
forskellig.
s. 16
Det beskrives, at der i perioden vil være en systematisk indsats for at
tilpasse beholdervolumenet til det faktiske behov. – I nogle tilfælde
bliver der også behov for at tilpasse tømningshyppigheden. Fx har vi i
Valby ejendomme, der ikke har plads til det nødvendige antal
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bioaffaldscontainere. Dette kræver både tilpasning af volumen af
containere og af tømningshyppighed at få indsamlingen til af fungere
tilfredsstillende.
s. 20
Det nævnes, at der skal opstilles indsamlingsudstyr i det offentlige
rum. Det beskrives ikke, hvordan de lokale inddrages.
Forsøgsopstilling er sket i Valby, uden at man har inddraget
Lokaludvalget. Vi indgår meget gerne i evaluering af erfaringerne fra
forsøget. Lokaludvalget har selv haft fokus på mulighederne for
affaldssortering i det offentlige rum, og ser gerne, at vi fremtiden
bliver orienteret tidligt om nye tiltag, så vi kan medvirke til, at
borgerne får kendskab til dem og anvender dem optimalt.
s. 21 afsnit 2.5
Det nævnes, at hele eller dele af storskraldsordningen kan afskaffes og
erstattes af genbrugsstationer.
Dette er ikke hensigtsmæssigt. Dels vil mange uden bil og uden
”kræfter” blive afskåret fra at komme af med storskrald (villaer), dels
vil CO2-belastningen formentlig være større ved individuelle kørsler
frem for systematisk indsamling, hvor der kan gøres noget centralt for
at reducere belastningen.
s. 21 afsnit 2.6
Fint at der gøres meget mere for recirkulering af tekstiler. Dette falder
fint i tråd med vores arbejde med etablering af reparationsnetværk.
s. 23
Vi gør opmærksom på, at Lokaludvalget har opstillet byttestationer
ved Valby Bibliotek, Annexstræde 2, og på Kirsebærhaven 59. Disse
fremgår ikke af kortet.
Vi deler gerne vores erfaringer med design, etablering og drift af
byttestationer

s. 28 afsnit 4.2
Det virker som om, at det, der ønskes, er genbrug i kommunale
bygninger. Kan man ikke stræbe efter, at materialerne genbruges
andre steder i cirkulationssfæren?
s. 28 afsnit 4.3
Københavns Kommune bør medvirke til:
•
•

-at der stilles krav til produkter – fx anvendelse af bestemte
plasttyper i forskellige produkter
at der lægges afgifter på virgine materialer eller det på anden måde
sikres, at de sekundære råvarer bliver mere interessante.
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s. 32 afsnit 5.1.
Det skal sikres, at kildesortering trænger igennem i systemerne, fx er
det svært at få sorteret affald i forbindelse med store offentlige
arrangementer som Valby Kulturdage, Økologiske torvedage mm.
s. 35
For erhvervsaffald er problematikken ofte økonomi og pladsforhold.
Det forudsætter dialog mellem kommunen og erhvervslivet at gøre det
til et opmærksomhedspunkt for især mindre virksomheder.
s. 36 sidste afsnit.
Fint af fremme de fremtidige genbrugs- og genanvendelsesmuligheder
til anvendte byggematerialer, men kommunen bør gå efter at få
hjemmel til at stille krav, hvilke materialer der må anvendes i de
enkelte byggerier.

Vi savner generelt miljøkrav til udstyr, fx at indsamlingsvogne skal
køre på el eller biogas, og at de har sikkerhedsudstyr, der tager hensyn
til bløde trafikanter og skraldemændene selv.
Strategien har fint fokus på at lære børn og unge om affaldssortering
og genanvendelse. Men man kunne ønske sig, at disse grupper også
blev oplært i at reparere ting. Nu, hvor Folketinget har vedtaget, at det
fremover er et krav, at praksisfagligheden skal styrkes i Folkeskolen
og bliver prøvefag, opfordres der til at de praktiske fag som sløjd,
håndarbejde og husgerning, opprioriteres. I et samfund med cirkulær
økonomi er der brug for, at alle lærer en række
håndværksfærdigheder, der sætter dem i stand til at reparere og
forlænge levetiden af deres brugsgenstande, tøj, møbler, elektronik,
cykler, og at de også ved, hvordan man udnytter fødevarer for at
undgå madspild.
Det ligger naturligvis ikke i kommunens kompetence at ændre
fagfordelingen i skolerne. Men børn og unge tilbringer lang tid i
kommunens institutioner, børnehaver, fritidshjem, SFOer og klubber.
Her ville det være muligt at samarbejde med pædagogerne om at
bibringe børnene færdigheder i reparation, genanvendelse og
upcycling.
Michaels Fjeldsøe
Formand for Valby Lokaludvalg
Henrik Palsmar
Formand for Miljøgruppen
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