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Høringssvar om Ressource- og Affaldsplan 2018 

Østerbro Lokaludvalg er imponerede over den anvendte systematik i 

ressource- og affaldsplanen, og mener at det er godt at de udmærkede 

målsætninger fra målsætningsdelen går igen i planlægningsdelen.  

De mange skematiske informationer i planens tre dele viser, at man på 

affaldsområdet er nået så langt, at man kan målsætte og detaljere på hvert 

indsatsniveau. Det er rigtigt set, at mange forskellige indsatser skal tages, og 

at de skal sættes ind på samme tid. 

 

Summen af oplysninger kan dog virke uoverskuelig, og på Østerbro, hvor 

lokaludvalget hidtil ikke har beskæftiget sig meget med affaldsemnet, er vi 

ikke i stand til at udøve en konstruktiv kritik af planen, men vil betragte den 

som et udmærket opslagsværk, hvor den gensidige diskussion med bl.a. 

kommunen må sætte ind på projektniveau. 

 

I øjeblikket drøfter Lokaludvalget og Miljøpunkt Østerbro at vælge 

affaldsområdet som et af det kommende års temaer på beboer- og karréplan 

i miljøpunktets årsplan. Ligesom det også overvejes, om lokaludvalget selv 

skal tage temaet op, men da mere med sigte på at få etableret en 

kvartergenbrugsplads eller to. 

 

Da lokaludvalget for nogle år siden - efter borgermøder - gik ind for at 

etablere genbrugspladsen ved Bellmannsgade/Borgervænget på 

Østerbro, indgik det i lokaludvalgets argumentation, at der måtte 

etableres flere mindre og lokale genbrugspladser og kvarterpladser i 

København og på Frederiksberg, så trafikpresset på den nye 

genbrugsplads på Østerbro ville blive reduceret med tiden. Det mener 

lokaludvalget fortsat. 

 

Kommunens bestræbelser for at udbrede genbrugspladser af forskellig type 

bør derfor fortsætte, og den nye interesse for ressourcegenanvendelse og 

reduceret affaldsafbrænding bør fortsætte og stimuleres. Lokaludvalget 

havde således helst set, ganske som Borgerrepræsentationen, at den 

kommende nye kapacitet for affaldsforbrænding på Amagerværkerne blev 
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mindre end i det kompromis med omegnskommunerne, der nødvendigvis 

måtte indgås.     

 

Det, mange borgere umiddelbart vil blive glade for, er målet om at etablere 

stilfærdige containere til glas. Det, der let kan skabe misstemning, er 

besværlige ordninger for sortering i den enkelte lejlighed. Borgerne 

efterspørger mere genbrug og flere beholdere, men vi kan også konstatere, 

at der adfærdsmæssigt er et stykke vej igen, til at ejendommenes beboere 

komprimerer papkasserne osv. I den forbindelse vil det også her være en 

fordel med flere mindre og kvartersintegrerede genbrugspladser med 

byttecentraler. 

 

 

Med venlig hilsen 
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