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Teknik- og Miljøudvalget 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

 

 

 

Indre By Lokaludvalg har drøftet forslaget til planen om 

sorteringspunkter i Indre By.  Forslaget har også været drøftet 

i et borgermøde, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen var vært.  

Endelig har lokaludvalget modtaget bemærkninger fra borgere om 

forslaget.  

 

 

Lokaludvalget takker forvaltningen for samarbejdet om 

borgerdialogen. Teknik- og Miljøforvaltningen skal have ros for 

den gode proces. Overordnet mener lokaludvalget, at Teknik- og 

Miljøforvaltningen har gjort et godt stykke arbejde med 

forslagene til placering af sorteringspunkter i Indre By, men 

diverse regler mm. hæmmer projektet.  

 

Hvis der ikke findes løsninger, som gør det nemt i det daglige 

at benytte sorteringspunkterne, bliver projektet ikke den 

succes, det burde blive. 

 

Forvaltningen bør tage initiativ til at samle alle relevante 

myndigheder og andre, der har indflydelse på udformning og 

håndhævelse af regler og love, der påvirker placeringen af 

sorteringspunkterne i Indre By med henblik på løsninger, der 

sikrer projektet succes. 

 

 

Mange kørsler med renovationsbiler 

Dele af Indre By er hårdt ramt af kørsel med renovationsbiler, 

der skal hente erhvervsaffald. Liberaliseringen på dette område 

har betydet en uacceptabel stigning i antallet af kørsler i de 

samme gader og stræder på alle tider af døgnet med 

renovationsbiler fra de forskellige firmaer, som 

erhvervsdrivende i Indre By har indgået kontrakt med.  

 

Vi formoder, at indførslen af sorteringspunkter alt andet lige 

vil give en yderligere stigning i antallet af kørsler med 

renovationsbiler i bydelen.  

 

Implementeringen af planen for sorteringspunkter i Indre By 

bør derfor afvente en løsning på de problemer, som afhentning 

af erhvervsaffald giver beboerne i bydelen. 

 

Dette er en opfordring til Borgerrepræsentationen om at bede 

Folketinget justere lovgivningen for afhentning af 

erhvervsaffald. 
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Støj fra sorteringspunkter 

Brugen af sorteringspunkterne vil ske døgnet rundt og at det vil 

støje til gene for beboere i nærheden. 

 

Derudover er der en frygt blandt beboerne for, at afhentningen 

af affald fra sorteringspunkterne vil være yderligere en 

støjkilde til gene for hverdagslivet. Et eksempel på, hvordan 

afhentning af affald fra et sorteringspunkt i Sydhavnen 

foregår, er begrundelsen for frygten. 

 

I forvejen er dele af Indre By ramt af støj fra trafik og 

natteliv. Lokaludvalget foreslår derfor, at forvaltningen 

arbejder med at reducere støjen fra afhentningen af affaldet. 

 

 

 

Erhvervsaffald i sorteringspunkter 

Erfaringen i Indre By er, at erhvervsdrivende som fx 

restauratører benytter glascontainerne til at komme af med 

flasker fra deres forretning. Det vidner flaskerne, som de 

sætter ved siden af overfyldte glascontainere, om. 

 

Lokaludvalget har derfor en forventning om, at nogle 

erhvervsdrivende i Indre By vil benytte sorteringspunkterne til 

affald fra deres forretning, især pap. 

 

De erhvervsdrivende har deres egen ordning for affaldshentning 

og er ikke med til at betale til ordningen for 

sorteringspunkter. Den betales direkte eller indirekte af 

beboerne. Derfor bør der med kampagner og sanktioner sættes ind 

overfor erhvervsdrivende, der måtte misbruge 

sorteringspunkterne. 

 

Desuden skal der med erfaringen med glascontainerne in mente 

være en plan for afhentning af affald, der måtte blive stillet 

ved siden af sorteringspunkterne, når de er fyldt op. 

 

 

Små gårde 

Sorteringspunkterne skal ses som et supplement til sortering af 

affaldet fra husholdningerne, der sker i Indre Bys gårde.  

 

Imidlertid er der gårde i Indre By, som er så små, at der kun 

er plads til affaldssortering. De kan ikke anvendes rekreativt 

fx til at nyde solen eller til parkering af cykler mv. Det er 

uacceptabelt. 

 

Hvor det giver mening, bør der dispenseres, så 

sorteringspunkterne kan erstatte affaldssortering i gårde. 

 

 

Placering af sorteringspunkter ved gadekryds 

Man bør se bort fra præmissen i forslaget om sorteringspunkter 

i Indre By om, at sorteringspunkter ikke kan placeres indenfor 

5-10 meter fra gadekryds. 
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Præmissen bevirker, at dele af Indre By er uden 

sorteringspunkter, hvis forslaget gennemføres. Dertil kommer, 

at sorteringspunkter, som placeres centralt, alt andet lige vil 

blive benyttet mere end et sorteringspunkt, som placeres midt i 

en gade. 

 

Vi forstår, at præmissen er der, fordi lastbilerne, der skal 

hente affaldet fra sorteringspunkterne, ikke må holde ved 

gadekryds. Det må der dispenseres for. I forvejen står der 

glascontainere ved gadekryds flere steder i Indre By. 

 

 

 

Placering af sorteringspunkter ved udeserveringer 

Lokaludvalget har forstået, at forvaltningen har afvist forslag om 

placering af et sorteringspunkt på et areal, hvor der nu er 

udeservering eller tæt ved.  

 

Lokaludvalget mener, at afvisninger af sådanne forslag ikke skal 

kunne begrundes med et hensyn til en udeservering. Udeserveringer 

må vige for sorteringspunkter. 

 

Bemærkninger om konkrete placeringer 

I bilaget ses bemærkninger og forslag vedr. konkrete 

placeringer følgende steder: 

• Studiestræde 

• Lille Strandstræde 

• Nikolajgade 

• Farvergade 

 

Vi beder om, at forslagene tages til følge.  

 

I bilaget er der også bemærkninger fra borgere om 

sorteringspunkt-ideen. 

 

Om sorteringspunkt 12.028 Studiestræde: Der er ikke plads i 
Studiestræde til et sorteringspunkt, hvorfor dette 

sorteringspunkt i stedet foreslås placeret på det brede fortov 

i Vester Voldgade. Der er ikke særlig meget trafik i Vester 

Voldgade og forvaltningens præmis for at afvise forslaget er 

forkert, fordi den dobbelte spærrelinje i gaden er et levn fra 
dengang, gaden var indrettet til gennemkørende trafik; dvs. fra 

dengang, der ikke var en spærring i Vester Voldgade ved Strøget. 
Alternativt kan sorteringspunktet placeres på parkeringspladsen 

på Jarmers Plads. 

 

I øvrigt undrer lokaludvalget sig over, at der ikke skal placeres 

containere til pap i området syd for Strøget. 

 

 

Sorteringspunkter i Indre By nu? 

Bemærkningerne fra lokaludvalgsmedlemmer og borgere om 

sorteringspunkt-ideen viser, at der er skepsis overfor designet 

af sorteringspunkter. Der er en opfattelse af, at de ikke 

passer til bymiljøet i 

dele af Indre By og slet ikke til bymiljøet i Middelalderbyen. 
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Dertil kommer, at en stor del af brugerne af Indre By og især 

Middelalderbyen er turister. Lokaludvalget formoder, at 

turister ikke sorterer deres affald, inden de henkaster det i 

sorteringspunkterne. 

 

Derudover er de fysiske forhold i især Middelalderbyen et 

benspænd for en fornuftig placering af sorteringspunkter. Som 

forholdene er nu, må man erkende, at placering af 

sorteringspunkter i Middelalderbyen er en håbløs opgave. Og som 
nævnt ovenfor gør diverse regler det ikke nemmere. 

 

På den baggrund beder vi Teknik- og Miljøudvalget overveje, om 

det er nu, planen for sorteringspunkter i Indre By skal 

gennemføres og om det skal ske på det foreliggende grundlag. 

 

Lokaludvalget vurderer, at det vil være bedre at vente, indtil 

• ovennævnte problemstillinger om afhentning af 

erhvervsaffald er løst 

• ovennævnte problemstilling om placering af 

sorteringspunkter ved gadekryds er løst 

• problemerne for beboere med små gårde er løst 

• ovennævnte problemstilling om kommunikation til turister 

om hensigten med sorteringspunkter er løst 

• et design af sorteringspunkter, der kan matche bymiljøet 

i de historiske dele af Indre By, er udviklet. 

 

Endelig bør gennemførelsen af planen for sorteringspunkter i 

Indre By afvente en plan for oprydning af byudstyr, skilte, 

udeserveringer mv. i Indre By, så der kommer styr på 

prioriteringen af hvilke funktioner, pladsen i byrummet skal 

anvendes til. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Indre By Lokaludvalg  

v/ Bent Lohmann 

 

 

 

 

 


