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Plastikproblematikken i Øresundsvandssamarbejdet
Plastikforurening af klodens natur og vandområder er et stigende miljøproblem. Hvert år
udledes mindst 8 mio. tons plastik til verdenshavene, og produktionen af plastik – og således
udledning til naturen – stiger fortsat1. Truslen fra plastikforurening mod dyr og økosystemer
er allerede evident, mens truslen mod menneskers sundhed fra mikro- og nanoplastik samt
fra de associerede kemikalier er et emne, der nyligt har fået stor opmærksomhed men endnu
mangler forskning.
De seneste par år er der kommet stor fokus på plastikproblemet og ikke mindst, hvordan vi
finder løsninger, så vi undgår en uoverskuelig miljøkatastrofe. Der er behov for løsninger
både blandt forbrugere, virksomheder, i detailhandlen og politisk. Løsningerne skal tænkes i
stor-skala og globalt, men også mere regionalt og lokalt, hvor blandt andet kommuner har et
stort ansvar og mulighed for at rykke på dagsordenen.
Så hvad kan vi selv gøre i kommunerne for at mindske problemet i Øresund? Det spørgsmål
har Øresundsvandsamarbejdet bedt Plastic Change om at hjælpe os med at belyse.
På baggrund af et oplæg fra Plastic Change blev det derfor besluttet at afholde en workshop
om emnet med fokus på løsninger. Som oplæg til workshoppen fik Øresundskommunerne
fremsendt et spørgeskema. Svarene herfra indgik som en del af faciliteringen af workshoppen
og kan desuden findes i denne rapport.
Formålet med workshoppen var først og fremmest at deltagerne gennem vidensoplæg og
konkrete inspirationscases fra kommunerne blev klogere på plastemnet og delte deres egen
viden og erfaringer fra arbejdet med plastik i de forskellige kommuner. Gruppearbejdet gav
mulighed for at få en god dialog mellem deltagerne, vidensdele, erfaringsudveksle, inspireres,
idegenerere og reflektere over, hvordan man på tværs af Øresundskommunerne kan
samarbejde bedre og bruge hinanden til at iværksætte gode løsninger i deltagerens egen
kommune. En god dialog mellem kommunernes medarbejdere, der i det daglige arbejder
med plastemnet, var netop en vigtig ramme for workshoppen for at skabe bedre mulighed for
samarbejder på tværs af kommunerne og synergier mellem de mange gode tiltag, der i
forvejen er iværksat i de forskellige kommuner.

1

World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company: The New Plastics Economy — Rethinking the future

of plastics (2016).
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I workshoppen blev det tydeliggjort, hos hvilke kommuner og medarbejdere der kan hentes
inspiration til og erfaringer med løsninger inden for affald i naturen, mindre og smartere
plastforbrug, bedre sortering og genanvendelse af plastik, formidling og
oplysningskampagner, og indkøbspolitikker.
Det er håbet, at Øresundskommunerne kan benytte materialet fra workshoppen som
inspiration til at iværksætte flere og nye tiltag mod plastforurening og overforbrug af plastik i
og omkring Øresund – og til at samarbejde omkring emnet.

Program & Praktisk
Workshoppen blev afholdt på Kvarterhuset Amagerbro, Glassalen, Jemtelandsgade 3, 2300
København S.
Der deltog 15 medarbejdere fra 7 kommuner: Helsingør, Rudersdal, Gentofte, København,
Helsingborg, Malmö Stad og Landskrona.
Workshoppen blev faciliteret af Mia Pallisgaard, Procesværkstedet,
mia.pallisgaard@gmail.com
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Highlights
➢

Omfanget af kildesortering af plastik i/på kommunernes egne områder (offentlige
arbejdspladser, institutioner og i det offentlige rum) varierer, men mange har sortering
på arbejdspladser

➢

Generelt er kommunerne gode til at kommunikere om deres affaldssortering, blandt
andet via websites, pjecer mv., og mange kommuner har haft succesfulde
oplysningskampagner omkring affald og plast

➢

Diverse engangsemballage fra mad og drikke fylder en del i naturen ved Øresund,
men også mere specifikke emner som nytårskrudt, mikroplastik fra kunstgræsbaner,
smuldrende plastindpakning fra halmballer, og cigaretskodder nævnes som større
eller bemærkelsesværdige kilder til plastikforurening omkring Øresund

➢

Der har allerede været flere succesfulde tiltag i Øresundskommunerne omkring
plastik, bl.a. udbredte affaldsindsamlinger, oplysningskampagner, skoletjenester,
mediebemærkede rapporter om cirkulær økonomi herunder for plastik, forsøg med
rygerzoner, plastikposeforbud og målrettet lokal politik mod mikroplastik fra
kunstgræsbaner

➢

Til gruppearbejdet blev der arbejdet med konkrete ideer i form af (udvidelse af)
pantsystemer som løsning mod affald i naturen, smart indkøbskatalog og
indkøbsinnovation for at reducere forbrug og øge genbrug, konkurrence om udvikling
af let genanvendeligt plastikemballage samt forbedring af fysiske rammer for
børnevenlig affaldssortering for at øge plastsortering og genanvendelse, kommunal
indsats for vaneændringer og målrettet formidling til børn og unge, og endeligt nye
krav i indkøbspolitikker til køb af ikke-komposit produkter.

➢ Af inspirerende tiltag fra verden blev under gruppearbejdet blandt andet nævnt
ReCup fra Tyskland, pant på kopper i Tivoli, Roskilde festival og Gotland,
affaldsspande ”sæt kop og giv panten videre”, EAT-ordning i danske skoler, Det
Hållbarra Köket i Helsingborg, ryger- og solbænke i Malmö, talende skraldespande i
Gribskov, sorteringstrækvogne i Gentofte, Hold Sverige Ren, Plastikjakten, Too Good
To Go mod madspild, resterkocken, Gaia Biomaterials, Marinatex, krabbe-bisque og
søuld

➢ Sidst i rapporten (s. 19) kan findes links til Øresundskommunernes egne udgivelser,
kommunikation og indsatser på plastemnet, samt links til diverse
undervisningsmateriale og forskellige inspirerende tiltag fra verden.
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Øresundskommunernes udfordringer og indsatser på plastområdet
Inden workshoppen blev afholdt, blev der udsendt et spørgeskema til alle
øresundskommuner og til Länsstyrelsen i Skåne med seks spørgsmål omhandlende:
1) Affaldssortering på institutioner, rådhuset, offentlige arbejdspladser og i det offentlige
rum
2) Kildesortering, herunder af plast, af henkastet affald ved renholdelse af naturen
3) Formidling af strategi for affaldssortering
4) Oplysningskampagner med henblik på ændret forbrugeradfærd for mindre spild af
plastik i naturen og mindre forbrug af plastik
5) Særlige udfordringer med plastaffald i naturen i kommunen
6) Succeshistorier med tiltag og løsninger mod spild af plastik i kommunen
De fulde svar fra kommunerne kan ses i Bilag 1.

Highlights fra spørgeundersøgelsen
➢

Ca. halvdelen af kommunerne har allerede (eller er i gang med udrulning af)
kildesortering af plastik på offentlige arbejdspladser, skoler og/eller institutioner. Tre
kommuner har endnu ingen kildesortering af plastik på kommunens arbejdspladser
mv. Blot en enkelt kommune ud af ni har også sortering af plastik i det offentlige rum.

➢

Alle kommuner formidler affaldssortering via websites, pjecer, brochurer og evt.
facebook. En enkelte kommune har desuden en affaldssorterings-app, og formidler
også via plakater og kampagner i det offentlige rum samt skoletjeneste.

➢

Ca. halvdelen af kommunerne har haft oplysningskampagner om plastik og i flere
kommuner har de affaldsindsamlinger igangsat eller understøttet af kommunen.

➢

Af særlige udfordringer med plast i naturen i Øresundskommunerne nævnes opskyl
af plast på strande, henkastet plast fra strandgæster, fester og picnics, vilde dyr som
æder smuldret indpakningsplastik fra halmballer, og nytårskrudt, der ligger i naturen
lang tid efter nytår. Særligt observeres problemer med engangsplastik fra mad og
drikke, henkastet affald ved takeaway salgssteder og skoler, samt i særlig grad
cigaretskodder og plastposer. I enkelte kommuner er der også fokus på udslip af
mikroplastik fra kunstgræsbaner.

Af eksempler på succeshistorier for tiltag og løsninger i Øresundskommunerne kan
nævnes en generel stor indsats og engagement af frivillige på tværs af alder og social
baggrund ved affaldsindsamlinger både til lands og til vands og i legetøjs-
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genbrugsbutikker, målrettet politik vedr. mindre spild af mikroplastik fra kunstgræsbaner,
ambitiøs formidling og kreative kampagner samt forsøg med rygerzoner og nudging, der
tilsyneladende bl.a. har mindsket mængden af cigaretskodder i det offentlige rum,
arbejdspladser med målrettede indsatser for at mindske forbruget af plastik, skoletjeneste
for de unge om affald og genbrug, kommunale indkøbspolitikker for mindre spild af
mikroplastik og mindre forbrug af plastik, forbud mod plastikposer på markeder og
torvedage, samt planer om fuglesikring af affaldsspande.

I tabellen nedenfor opsummeres de overordnede fund fra spørgeundersøgelsen med svar fra
ni Øresundskommuner.

Kommune

Plastsortering på

Kildesortering af

Formidling af

Oplysnings-

kommunens

plastik i naturen

affaldssortering

kampagner

Særlige udfordringer

Succeshistorier

Kun i adm.

Rutinemæssig

Website

bygninger

og ad hoc

Pjece

Årlig

Opskyl af plast på

Affaldsdag i ”ghetto”

affaldsindsamling

strande.

boligselskaber – miljø

støttet af kommunen

Henkastet plast fra

og socialt.

egne områder
Helsingør

opsamling af
affald, men ingen

strandgæster, særligt

plastsortering

ved unges fester

Naturgruppen for de

henover sommeren.

yngste – oplæres i

Affald/plastaffald ved
takeaway salgssteder,
ved skoler og
ungdomsuddannelser
Rudersdal

Dog på vej i 2020

Opsamling, men

Website

affald.
Legetøjs- og
genbrugsbutik

Tidl. forureninger fra

Forurening fra

ingen

gamle

kunstgræsbaner er

plastsortering

kunstgræsbaner

reduceret pga. stram
politik omkring infill
og spredning heraf

Gentofte

På offentlige

Opsamling 5

Website og

’Ren By – Hver Dag’

Cigaretskod

arb.pladser og

gange/uge, men

Facebook,

Plakater

Tilsyneladende færre
cigaretskod i

institutioner –

ingen

husstandsomdelte

Affaldsindsamling

offentlige rum –

men ikke ude

plastsortering

sorteringsfoldere,

(egne og andres) med

måske pga. stor

informations-

udlån af udstyr

opmærksomhed i

hængere på

Udstilling og oplæg

medierne og

affaldsspande,

Kampagne om

kommunikationskam

affaldsapp på

cigaretskod

pagner/formidling

mobilen, tæpper på

Kampagne på

skraldebiler samt

gymnasium

forskellige

Undervisningsmateria

kampagner,

ler

skoletjeneste på

Formidlings- og

genbrugsstation

skoletjenester
Vejledning til
virksomheder
mm.
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Kommune

Plastsortering på

Kildesortering af

Formidling af

Oplysnings-

kommunens

plastik i naturen

affaldssortering

kampagner

Særlige udfordringer

Succeshistorier

I gang med

Opsamling, men

Brochure (uddeles

udrulning på

ingen

alle husstande

Ressource og

Nytårskrudt som

Ambitiøs plan for

Affaldsplan 2019-

ligger i naturen,

offentlige arb.

plastsortering

årligt),

Affald og Ressourcer

2024 (stor

gader, parker,

(plast ud af

opmærksomhed i

legepladser i lang tid

affaldsforbrænding,

offentligheden)

efter nytår

bedre sortering, mere

egne områder
København

pladser, rådshus
Website (Affalds
ABC)

genbrug og

Små videoer på

Kommunen støtter

byttemuligheder samt

hjemmesiden om:

dersuden flere

bedre

intiativer fra frivillige

genanvendelse), samt

Forsøgsanlæg for

og ngo’er i

Indkøbspolitik med

genbrug af plast,

kommunen, bl.a.

fokus på mikroplastik.

GreenKayak,
Vejledning til

Danmarks

God erfaring med at

sortering.

Naturfednings-

samarbejde med de

forenings årlige

frivillige og ngo´er.

Oplysning om

affaldsindsamling

plastens videre

(hele landet) og

færd.

andre lokale
affaldsindsamlinger af
frivillige

Fredensborg

Sortering af

Opsamling 1

andre fraktioner,

gange/uge, men

Website

Halmballer er pakket
ind i plastik –

men ikke plast

ingen

smuldrer med tiden

plastsortering

og spredes i naturen
eller pløjes til mindre
stykker. Vildtet
kommer til at spise
plastikken.

Höganäs

Vis sortering af

Opsamling, men

Website

Årlig

Fokus på mindre brug

andre fraktioner,

ingen

Medlem af NSR

affaldsindsamling

af plastik i

men ikke plast

plastsortering

støttet af kommunen

kommunens drift i

Skoleprojekter

2020.

Fokus på
kunstgræsbaner

Helsingborg

På offentlige

Ingen

Website

Bl.a. kampagner:

Cigaretskod (bl.a. fra

Plastsmart

arb.pladser – men

plastsortering

Medlem af NSR

’Bli en miljönär’

stormvand til havet)

arbejdsplads (22

’Länge leve prylen’

El-scootere

steder), hvor vi

Engangsplastik

fjernede så meget

Kunstgræsgranulat.

plastik som muligt.

Fokus har været på

Fokus på

det plastik, der lander

indkøbspolitik (færre

i havet.

og bedre

generelt ikke ude

plastikprodukter).
Generelt renholdelse.
Dykkerklub rydder op
i havnen og på havets
bund
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Kommune

Plastsortering på

Kildesortering af

Formidling af

Oplysnings-

kommunens

plastik i naturen

affaldssortering

kampagner

Særlige udfordringer

Succeshistorier

På offentlige

Kildesortering på

Website, pjece

arb.pladser og

25-30 stationer i

Kampagen hvert år

Fornemmelse at der

Plastposeforbud på

sommer: ’En sommer

er flere rygere i det

mange steder

parker

torvepladser har ført

uden affald’

offentlige rum efter

til en reduktion af

ny tobakslov - men

plastikposer i det

målinger viser det

udendørs miljø.

modsatte.

Udvides bl.a. med

egne områder
Malmö Stad

ude.

fuglesikring på
Plastposer, der blæser

affaldsspande.

rundt.
Ryge-zoner: udvalgte
Engangsprodukter,

steder med bænke

bl.a. fra drikkevarer, i

med solcellepaneler

løbet af sommeren.

til opladning af
mobiler og spande til

Affald efterlades ved

cigaretskodder. Pilot,

picnic langs stranden

kan forlænges.

og i parker.
Landskrona

På offentlige

Dog forsøges

Website,

Projekter og komm.

Diverse

arb.pladser – men

plast og glas at

pjece/brochurer

indsatser.

engangsmaterialer

ikke ude

sorteres ud

Kampagne om poser

langs kysten.

til madaffald for
mindre plastik heri.

Problemer med

’Plastjagten’ –

plastik i madaffald

kampagne over en
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Vidensoplæg
På workshoppen blev der holdt følgende oplæg:
-

Vidensoplæg fra Plastic Change om plastforureningens udbredelse, kilder og
konsekvenser, en case om plastik i Roskilde Fjord og borgerinvolvering, anbefalede
tiltag baseret på de største kilder til plastik i naturen, samt inspirerende løsninger fra
verden. /Ved Claudia Sick

-

Gentofte Kommune viste eksempler på kommunens formidling og kampagner. /Ved
Hanne Hjetting Nielsen

-

Malmö Stad fortalte om kildesortering af plastik i det offentlige rum, forsøg med
rygerzoner sammen med mobilopladning fra solceller, samt forbud mod plastposer på
markedspladser. /Ved Shoshana Iten

-

Københavns Kommune fortalte om plastikindsatser og kommunale planer om cirkulær
økonomi, herunder plastik. /Ved Kenneth Flemming Olsen

Downlad præsentationerne
Alle oplæg kan downloades som PDF ved at klikke på det understregede oplæg.

Inspirationsoplæg og cases fra tre Øresundskommuner: Gentofte, Malmö Stad og København.
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Gruppearbejde om ideer til løsninger
Gruppearbejdet bestod af to sessioner á hver 40 minutter, hvor deltagerne i mindre grupper
(2-5 personer) skulle arbejde med ideer til løsninger på plastområdet.
Der blev arbejdet i grupper med følgende emner:
➢

indsamling af affald i naturen

➢

mindre og smartere plastforbrug (reduktion og genbrug)

➢

bedre sortering og genanvendelse af plastik

➢

formidling og oplysningskampagner

➢

indkøbspolitikker

Deltagerne skulle melde sig på to temaer, som de ville arbejde med i gruppearbejdet.

I alt var der 4 grupper i hver session, dvs. i alt 8 gruppearbejder inden for de 5 definerede
temaer. Sidst i workshoppen fremlagde en person fra hver gruppe ideen i plenum til resten af
deltagerne. Skabelonerne med noter fra hver gruppes arbejde med ideer til løsninger kan
findes i Bilag 2.
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Skabelon for noter til gruppearbejde om ideer til løsninger – i alt 40 minutters proces

Indhold fra gruppearbejderne

Tema | Indsamling af affald i naturen – 1 gruppe

➢ Særlige udfordringer: Affaldet ligger spredt (diffus spredning), svært at samle ind
➢ Brainstorm om løsninger: Mindre emballage, tungere emballage så det ikke spredes
med vinden, bedre sorteringsmuligheder, nudging til adfærdsændringer, pant på
emballage
➢

Udvalgt idé til løsning: Pant. Målgruppe er virksomheder, forbrugere og politisk.
Kræver udredning af produkter, det skal omfatte, og lobbyarbejde. Største
udfordringer er dyrere produkter og håndtering. Samme proces i alle kommuner, om
end evt. forskellige resultat.

➢

Inspiration: Tyskland (ReCup), Tivoli kop, affaldsspande: sæt kop og giv panten videre

➢

Resultat: mindre affald i naturen, indgår i cirkulær økonomi.
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Tema: Mindre og smartere brug af plastik (reduktion og genbrug) – 2 grupper

➢ Særlige udfordringer: Mangel på krav til leverandører om indkøb, økonomi, produkter
findes kun i plastik, vanens magt, uvidenhed om alternativer, mangel på brug af andre
materialer, købekultur og overforbrug, dårligt design, plast er for billigt

➢ Brainstorm om løsninger: uddannelse, national handlingsplan, samle lokale indkøbere,
særlig indsats i specifikke virksomheder, samarbejde i hele værdikæden, smart
indkøbskatalog og digital løsning, koncept: det bæredygtige køkken (plast, energi,
indkøb), udvikle og vise alternativer til plast, vise produkter hvor plast er unødvendigt,
innovationsindkøb, leasing, cirkulære produkter (design, kvalitet, garanti, reparation),
ændre opfattelse af købekultur (det skal være/blive ’in’ at genbruge).

➢ Udvalgt idé til løsning – 1: smart indkøbskatalog, uddannelse for vaneændringer.
Målgruppe er indkøbere og unge, i skolen, på arbejdspladser i kommunen. Største
udfordringer er mangel på viden, vilje og gode vaner samt tid, ressourcer,
organisering og økonomi. Kræver samling af berørte aktører (ngo’er, miljøstrateger,
politikere, Länstyrelse (Sverige), indkøbsenheder, skoler), handlingsplan inkl. økonomi,
sikring af ressourcer og forankring hos chefer og politisk.

➢ Udvalgt idé til løsning – 2: vise produkter, hvor plast er unødvendigt, samt
indkøbsinnovation. Målgruppen er offentlige virksomheder og producenter. Største
udfordringer er at det kan blive dyrere, forsinkede leverancer. Kræver kortlægning af
hvilke plastprodukter vi anvender i dag og hvilke kan erstattes med bedre alternativer.
Dyrest i starten.

➢ Inspiration: 1) Forskning, trykkeribranchen, EAT-ordning i danske skoler, i fremtiden
Det Hållbarra Köket i Helsingborg, byer og lande som laver forbud (f.eks. Borneo,
Göteborg, Italien). 2) Helsingborg: BPA-fri gymnastik madras, Roskilde og Gotland:
Pant på plastkop

➢ Resultat: 1) gode vaner skabes, større relation til naturen, flere alternativer til plast,
smartere arbejde giver flere ressourcer, 2) mindre plastforbrug, samarbejde leder til
billiger priser og dermed større effekt

Tema | Bedre sortering og genanvendelse af plastik – 2 grupper

➢ Særlige udfordringer: Manglende producentansvar; dårlig/ukorrekt sortering skyldes
mangel på viden og information, dårlige vaner/velvilje, dårlige historier, dårlige fysiske
rammer (fx plads, containere, indsamling), og omkostninger/økonomi

➢ Brainstorm om løsninger: fælles sorterings-piktogrammer i alle kommuner, forbud
mod komposit-materialer og afgift på ’uren’ plast, pant på flere produkter fx
kødbakker, medbring egen emballage til take-away, information om ærlige
fortællinger, nudging (gode eksempler), ensartet let sortering, offentlige beholdere

Rapport | Workshop om plastik

13

der bruges og tømmes korrekt (nedgravede, æstetik, etagebeholdere, børnevenlige),
’Det koster’ er er del af fortællingen (inddrage miljøomkostninger i regnskabet).

➢ Udvalgt idé til løsning – 1: Konkurrence om at finde/udvikle plastikemballage, der er
let at genanvende til at give renere plastfraktioner. Målgruppe er virksomheder i
samarbejde med forskning. Største udfordringer er bl.a. investering til konkurrencen.
Kommuner for lettere ved affaldshåndtering, indtægtsskabende produktudvikling

➢ Udvalgt idé til løsning – 2: De fysiske rammer for affaldssortering med børnevenlige
løsninger. Målgruppe er børnefamilier, i børnehaver og skoler. Største udfordringer er
plads, økonomi, design, vedligehold og brugervenlighed. Kræver brugerinddragelse,
konkurrencer for design, events. Børn og forældre, affaldsselskab, designere, lærere,
teknisk personale og politikere skal inddrages. Finansieres ved skat/gebyrer.

➢ Inspiration: Pant på kopper, flasker og dåser, solbænke (Malmö), talende
skraldespande (Gribskov), sorteringstrækvogne (Gentofte)

➢ Resultat: 1) renere plastfraktioner, lettere håndtering, økonomisk incitament i
branchen hvis de slipper for emballageafgift, mindsker forbrug af fossile brændstoffer,
2) bedre sortering, højere vidensniveau, børnemagt i familien, øget ejerskab,
forretningsmulighed, pænere institutioner/skoler.

Tema | Formidling og oplysningskampagner – 2 grupper

➢ Særlige udfordringer: Plast i restaffald, oplysning om plast, renhed ved blød og hård
plast, bryde mønstre og ændre adfærd, økonomi skal skaffes

➢ Brainstorm om løsninger: affaldsminimere (købe, genbruge) - kollektivt ansvar, affalds
ABC, Affald på afveje, oplysning og information til borgere, adfærdsdesign for
vaneændring, udnytte grupper der har brug for fx arbejdstræning, skoleprojekter (tag
skolerne med ud), skab opmærksomhed om kampagne ved PR, forklare til politikere
at man har brug for midler, skal være enkelt for almindelige mennesker

➢ Udvalgt idé til løsning – 1: Hvordan kan kommunen bidrage til at borgerne ændrer
vaner? Kræver brugerundersøgelser i form af fokusgrupper (kortlægning af behov),
fortælling af den sande historie om plast. Største udfordring er at ingen ser materialet.

➢ Udvalgt idé til løsning – 2: Formidling til skoler, i byen, naturen og hjemmet. Skoler,
forældre, kommuner og medier skal involveres. Største udfordring er at undgå at det
bliver en skræmmekampagne (det skal det ikke!) og sikre at det skaber forandringer
også når projektet/kampagnen slutter. Kræver projektledelse, materialer, midler,
formidling.

➢ Inspiration: 1), Intuitive affaldsløsninger i Tyskland, pant (Dansk retursystem), batterier
forbud og afgift (Danmark), 2) Gentofte indsamling, Hold Sverige Ren, Plastikjakten,
Too Good To Go (mod madspild), resterkocken
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➢ Resultat: 1) genkendelighed for borgerne, formidle hhv. den sande, dramatiske og
praktiske/handlingsorienterede historie, 2) skaber opmærksomhed, involverer
forældre og børn, ændrer adfærd, online forum til deling af resultater/kampagner
også mellem lande

Tema | Indkøbspolitikker – 1 gruppe

➢ Særlige udfordringer: Nuværende udbud ikke præcise nok, der findes kun mulighed
for plast.

➢ Brainstorm om løsninger: Kun køb af ikke-komposit produkter (rene materiale, ikke
blandet design), ny politisk norm med ”ingen” plast i produkter, anvend mærkninger
og standarder som grundlag, stil krav til funktion ikke produkt, fx biologisk
nedbrydeligt, CO2-aftryk (metodefrihed), innovationsindkøb med test af nye
produkter fx i plejesektor, konkurrencer i produktudvikling (vind penge hvis du
udvikler noget nyt)

➢ Udvalgt idé til løsning: Nye krav til køb af ikke-komposit produkter. Konkurrence (vind
penge) om udvikling af nye ikke-komposit produkter. Virksomheder, indkøbsenheder,
evt. forskere, kommune-samarbejder med fx plejesektor. Finansieres via aktivering af
privat investeringslyst.

➢ Inspiration: Plastic Change, Gaia Biomaterials, Marinatex, krabbe-bisque (nyt produkt),
søuld

➢ Resultat: Bedre design gør at det er lettere at håndtere, procesudvikling, konkurrence
som produktudviklings-redskab.

Deltagerne arbejder i grupper med ideer til løsninger på plastområdet.
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Efter gruppearbejdet blev gruppernes ideer præsenteret i plenum for resten af deltagerne.
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Kontaktliste
Navn

Titel/arbejdsområde

Kommune

Mail

Lotte Wammen Rahbek

Ressource- og
affaldsplanlægning
I arb.gruppen for
Øresundsvandssamarb.
Environmental engineer,
wastewater, coastal managem.
Formidler og underviser, Affald
og Genbrug, Teknik og Miljø
I styregruppen for
Øresundsvandssamarb.
Fuldmægtig, Klima, Teknik- og
Miljøforvaltningen
Ressource og affaldskonsulent

Helsingør

Lwr02@helsingor.dk
+45 2531 2516
lisgr@helsingor.dk

Projektmedarbejder,
Plastteamet
Miljöstrateg och miljöinspiratör
i Livskvalitetsteamet
I arb.gruppen for
Øresundsvandssamarb.

København

Lisa Groth
Thilde Brorson Thomasen
Hanne Hjetting Nielsen
Charlotte Krogsgaard
Jane Brøns-Hansen
Jens Peter Nørgaard
Flemming Kenneth Olsen
Sofia Mattsson
Stina Bertilsson Vuksan
Tony Fagerberg
Shoshana Iten

Helsingør
Rudersdal
Gentofte

thil@rudersdal.dk
+45 4611 2408
hhl@gentofte.dk

København
København
København

Helsingborg
Helsingborg

I46F@kk.dk
+45 2040 6394
QW2F@kk.dk
+45 2164 3373
I29T@kk.dk
+45 2464 9709
Sofia.mattsson@helsingborg.se
+46 732 3311 171
Stina.bertilssonvuksan@helsingborg.se

Helsingborg
Miljöutvecklare, Avdelningen
för offentlig miljö,
Utvecklingsenheten
Projektledar, Miljöstrateg

Malmø Stad

Landskrona

therese.ehrnsten@landskrona.se

Mimmi Sjögren

Ekolog/miljöstrateg, Miljöförv.
I arb.gruppen for
Øresundsvandssamarb.
Fra LSR som är vårt avfallsbolag

Landskrona

min@lsr.nu

Claudia Sick

Arrangør af workshop, Biolog

Plastic Change

Mia Pallisgaard

Facilitator til workshop

Procesværkstedet

cs@plasticchange.org
+45 4053 2569
mia.pallisgaard@gmail.com

Rasmus Fredriksson
Therése Ehrnstén
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Inspiration og links
Øresundskommuners rapporter, guides, pjecer, affaldsplaner mv.
Kommune

Rapporter, guides, pjecer, ressource- og affaldsplaner mv. - links

Helsingør

Ressource og affaldsplan 2015-2024:
https://www.fh.dk/files/media/dokumenter/Privat/Affald%20-%20privat/ressourceog-affaldsplan-2015-2024.pdf
Pjece:
https://www.fh.dk/files/media/billeder/nyheder/2019/fornyelsen_af_hoek/ny_affalds
ordning.pdf

Rudersdal

Sorteringsguide:
https://www.rudersdal.dk/sorter

Gentofte

Affald og Genbrug formidlingstjeneste (skoletjeneste):
https://www.skoletjenesten.dk/node/8418/om
Lån af ren by sorterings-kit til arrangementer i byrummet.
https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Ren-By-Hver-Dag/Eventkit
Udlån af trækvogne og gribetænger til børnehaver og skoler:
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/laan-en-traekvogn-til-affaldsindsamling
Udstillingen ’NaturligVis’, der udlånes til skoler.
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/laan-udstillingen-naturligvis-om-affald-inaturen
Undervisningsmaterialet ’Kend dit affald – det er smart at sortere’ til dagtilbud og
skoler:
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kend-dit-affald-det-er-smart-sortere-0
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kend-dit-affald-det-er-smart-sortere
Affald og Genbrugs formidlingstjeneste, hvor dagtilbud og skoler kan få
undervisning i affald og genbrug.
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/bliv-klog-pa-affald-og-genbrug
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kend-dit-affald-bliv-skarp-til-genbrug
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/jagten-pa-rastofferne-i-din-mobil

København

Indkøbspolitik 2019-22:
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/21529896-29354162-1.pdf
Cirkulær København, RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2024, Bilag 2:
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/21827612-29877541-1.pdf
Affalds ABC: https://nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC
Forsøgsanlæg:https://www.video.kk.dk/video/49613803/plast-forsogsanlaeggetmp4
Plastens vej:https://www.video.kk.dk/video/49613799/plastens-vejmp4
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Sortering: https://www.video.kk.dk/video/49613793/handtering-af-plastenmp4
Fredensborg

Sorteringsguide:
https://www.fredensborg.dk/borger/affald-og-genbrug

Höganäs

Avfallshantering:
https://nsr.se/avfall-och-miljo/hur-funkar-kallsortering/
https://www.hoganas.se/Invanare/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning2/

Helsingborg

Avfallsbolaget NSR har en mängd olika typer av information:
https://nsr.se/
Kampanjen Länge leve prylen
http://langeleveprylen.se/
Kampanjen Bli en miljönär
https://nsr.se/villa/lamna-avfall-prylar/second-hand-och-loppis/

Malmø Stad

Hemsida: https://www.vasyd.se/Artiklar/Avfall/Sortera-avfall
Guide om källsortering: https://www.vasyd.se//media/Documents/Informationsmaterial/Broschyrer/avfall/A5Kllsorteringsbroschyr
2017-webb.pdf
Hushållsavfall: Malmö stads egna verksamheter ska ges möjlighet att sortera sitt
avfall i minst de fraktioner som definieras i VA SYDs skrift ”Gör rum för miljö.”
https://www.vasyd.se/-/media/Documents/Informationsmaterial/Broschyrer/Ovrigaavfallsbroschyrer/Gor-rum-for-miljon_2016_dec.pdf

Skåne Len

Rapport:
EN PLASTFRI MILJÖ - Plastprogram för Skåne (2019)
http://www.tankomplast.se/

Landskrona

https://www.lsr.nu/, broschyrer och utskick.
Avfallsplan och renhållningsordning hos kommunen och LSR.
Mindre plastanvändning, plast i natur och matavfall.
https://www.lsr.nu/matavfallspase-i-fruktdisken/
Plastjakten med fokus på plasten i världens hav och rädda sköldpaddan.
https://www.lsr.nu/plastjakten/

Undervisningsmateriale om plastik
Plastic Change undervisningsmateriale: https://plasticchange.dk/undervisning/
➢

Plastikhelteskolen, 5.-6. klasser:
https://plasticchange.dk/knowledge-view/undervisningsmateriale-plastikhelteskolen/
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➢

Plastik på Tværs, 7.-9. klasser:
https://plasticchange.dk/knowledge-view/undervisningsmateriale-om-plastik-tilfolkeskolen/

➢

En Verden af Plastik, Gymnasier:
https://plasticchange.dk/knowledge-view/undervisningsmateriale-om-plastik-tilgymnasier/

Plastindustriens ’Plastlab’: https://plast.dk/undervisningsmaterialer-om-plast/
MARLISCO’s ’Know Feel Act! To Stop Marine Litter’: http://www.marlisco.eu/education.da.html
Gentofte Kommunes skoletjeneste og undervisningsmateriale om Affald og Genbrug:
https://www.skoletjenesten.dk/node/8418/om
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Affald-og-Genbrug/Genbrugsstation/Undervisningom-affald-og-genbrug
Københavns Kommunes ’Ressource- og Affaldsskolen’:
https://www.groen.kk.dk/da/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen
https://www.groen.kk.dk/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen/skraldet (Skolen ta’r skraldet
med undervisningsforløb for 0.-6. klasse))
Affald.dk – et samarbejde mellem en række danske affaldsselskaber og kommuner med
undervisning til alle skoletrin om affald, affaldsbehandling og miljø: https://affald.dk/

Øvrige relevante rapporter og websites
KIMO Sverige, 2017
Handlingsplan mot utsläpp av mikroskräp från kommunala anläggningar och verksamheter
http://www.kimointernational.org/sv/networks/sweden/

Miljøstyrelsen Danmark, 2015
Microplastics - Occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2015/nov/rapport-om-mikroplast/

Miljøstyrelsen Danmark, 2017
Microplastic in Danish wastewater - Sources, occurrences and fate
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2017/mar/mikroplast-i-renseanlaeg/
Partnerskab om mikroplast i spildevand 2017
http://mst.dk/media/143341/partnerskab-om-mikroplast-i-spildevand-2017.pdf
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SMED, 2019
Karläggning av plastflöden i Sverige
https://www.ivl.se/download/18.20b707b7169f355daa77278/1560882539303/SMED%20Rapp
ort%202019_Kartl%C3%A4ggning%20av%20plastavfallsfl%C3%B6den.pdf

Nordisk Ministerråd, 2017
Micro-and macro-plastics in marine species from Nordic waters
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1141513&dswid=-7496

Naturstyrelsen Danmark & DTU Aqua, 2016
Analysis of microplastic in the stomachs of herring and cod from the North Sea and Baltic Sea
https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2016/apr/analyse-af-mikroplast-i-torske-ogsildemaver

Andre anbefalede rapporter, se https://plasticchange.dk/udvalgte-rapporter/

Nationalt Plastikcenters Vidensportal om plastik, herunder inspirationskatalog til grønne
events og arrangementer (Danmark): www.plastikviden.dk (website lanceres i 2020)

Viden fra Plastfrit Hav projekt ’Plastfri Roskilde Fjord’:
https://plasticchange.dk/knowledge-view/plastfri-roskilde-fjord-plastikforurening-i-danmark/
https://plasticchange.dk/knowledge-view/viden-fra-projekt-roskilde-fjord/

Inspirerende initiativer og løsninger fra verden

Affaldsindsamlinger
GreenKayak: https://www.greenkayak.org/
World CleanUp Day: https://www.worldcleanupday.org/
Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamlinger: https://www.affaldsindsamlingen.dk/
Håll Sverige Rent: https://www.hsr.se/
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Halsnæs Affaldshelte: https://www.facebook.com/Halsn%C3%A6s-Affaldshelte813366678813724/
Plastikposefrit Amager: https://www.facebook.com/plastikposefritamager/
Plastikposefrit Christianshavn: https://www.facebook.com/Plastikposefrit-Christianshavn150155755662629/
Plastikposefrit Roskilde: https://www.facebook.com/Plastikposefrit-Roskilde100640564689615/

Genbrugssystemer af emballage ved take-away, levering, i supermarkeder og events
ReCUP: https://recup.de/
ReBowl: https://rebowl.de/
Freiburg Cup: https://freiburgcup.de/
Recircle: https://www.recircle.ch/
CupClub: https://cupclub.com/
LOOP: https://loopstore.com/
Tuborg Genbrugskop på festivaller: https://www.tv2lorry.dk/lorryland/festivaler-erstatter-2millioner-olkrus-med-genbrug-og-opvasker
Tivoli genbrugsbæger:
https://www.tivoli.dk/da/haven+og+forlystelser/kort/service/genbrugsbaegre+1
Dansk udbyder af genbrugskrus, Ecostepz: http://ecostepz.com/faq/genbrugskrus/
Emballagefrit LØS market (Danmark): https://www.loes-market.dk/
Emballagefrit supermarked (London, UK): https://www.planetorganic.com/unpackaged-atplanet-organic/
LIDL Green Bag (genbrugs-grøntsagspose i supermarked): https://csr.dk/lidl-introducerergenanvendeligt-alternativ-til-frugt-og-gr%C3%B8ntplastikposen
Algramo (Chile) – emballagefri salgsautomater:
https://www.youtube.com/watch?v=5XzrtVstuE0
Friends of the Earth – Plastic-free festivals Summer Survival Guide:
https://friendsoftheearth.uk/plastics/plasticfree-festivals-summer-survival-guide
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Zero Waste Europe – My Zero Waste Event: https://zerowasteeurope.eu/downloads/my-zerowaste-event-guide/
Veileder for plastsmarte arrangementer (Oslo Kommune, Norge):
https://gallery.mailchimp.com/6c2c21c607fdf8d0ab4c989a8/files/5c57ea49-a76c-4430-b497b22a607e9b3d/Veileder_for_plastsmarte_arrangementer_Oslo_kommune._DIGITAL..pdf
Dansk Retursystem: https://www.danskretursystem.dk/
Svenska Retursystem: http://www.retursystem.se/sv/

Videoer med formidling og undervisning om plastik
Plastic Change:
➢

Plastfrit Hav: 4 projekter om plastikforurening i Danmark

➢

Plastikhelteskolen (undervisning til 5.-6. klasser):
Plastikhelten Henning vol. 1 - Om plastikforurening
Plastikhelten Henning vol. 2 - Om løsninger til plastikforurening

➢

En verden af plastik (undervisning til gymnasier):
Introduktion
Hvor bliver plastikken af?
Plastik overalt
Mikroplastik
Genanvendelse af plastik
Hvem har ansvaret?
Løsninger

➢

Plastikskolen (animations-videoer ”Forstå det på 1 minut”):
Bioplastik
Bisfenol A
Plastik og kemikalier
Brug mindre plastik
Genanvendelse
Mikroplastik
Sådan laver man plastik
Plastik i havet
Jordens 5 plastiksupper

➢

Fra The Animation Workshop i Viborg:
Poseidon attacks litterbug
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Fin City
The Waiting Room
Float
Tears
Fireworks
➢

Plastiksuppe Forude!

➢

Plastic People (af Ida Andreasen og Bacon Productions, København)

Københavns Kommune – Ressource- og Affaldsskolen, og Teknik- og Miljøforvaltningen:
➢

Sådan Får Skoler & Institutioner Skraldespande

➢

Din Skraldespand har superkræfter

➢

Plast forsøgsanlægget

➢

Plastens vej

➢

Håndtering af plasten

➢

Hvor rent skal affaldet være?

Affald.dk:
➢

Temafilm om plastik for 3.-6. klasse

➢

Temafilm om genbrug for 3.-6. klasse

➢

Temafilm om henkastet affald for 3.-6. klasse

➢

Temafilm om fremtidens affaldssystemer for 3.-6. klasse

➢

Temafilm om affald og miljø for 3.-6. klasse

Lemvig Kommune:
➢

Video om hundeposer

Miljøstyrelsen, Danmark:
➢

Skod er skrald
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Bilag 1
Kommunernes fulde svar på spørgeskema
1. Har kommunen affaldssortering på institutioner, på rådhuset og eller i det
offentlige rum? Hvis ja, så beskriv kort, hvordan dette sker
Kommune

Svar

Helsingør

Ja, kommunens administrative bygninger sorterer affald. Affaldssorteringen sker på kontorerne, i
kantiner og produktionskøkkener – og servicepersonalet sorterer storskrald mv. i affaldsgårdene.
Plasten udsorteres og omlastes på genbrugspladsen. Skoler og daginstitutioner vil begynde at
sortere affald fra 2020. Der er ikke affaldssortering i forbindelse med renholdelsen af bykerner mv.

Rudersdal

Det er på vej – det kommer i 2020

Gentofte

Gentofte Kommune har affaldssortering på kommunale institutioner, herunder dagtilbud og skoler
(implementeret august 2019). I klasselokalerne er det muligt at sortere i papir, metal, plast og
restaffald. På skolen er der yderligere mulighed for at sortere pap, glas og farligt affald. Der er
udarbejdet læringsmaterialer til dagtilbud og skoler samt et dialogspil til skoler, der sammen blev
spillet af pædagogisk personale, rengøring, elever og skoleledelse for at inddrage alle parter i
forbindelse med implementering af affaldssortering på de respektive skoler. Det er forskelligt fra
skole til skole om det er eleverne eller rengøringspersonalet, der tømmer affaldsspandene i
klasselokalerne.
Teknik- og Miljøforvaltningen på Rådhuset har affaldssortering, mens sortering på resten af
Rådhuset forventes fuldt implementeret i begyndelsen af 2020. De forskellige afdelinger inddrages
i opsætningen af sorteringsbeholderne. ’Private’ skraldespande ved kontorborde fjernes, så der
kun findes fælles sorteringsstationer.
Det er muligt for borgerne at sortere husholdningsaffald (papir, glas, batterier samt plast og metal
udvalgte steder) i kuber i det offentlige rum.
Der findes ikke sortering af ’to-go’ affald i kommunens ca. 500 skraldespande i byrummet.

København

Ja. Der er dog forskellige ambitionsniveauer ift. lokaliteternes beskaffenhed.
I det offentlige rum:
Fx er det ikke normalt at der i det offentlige rum er spande til alle fraktioner.
På Institutioner:
Her har der været en forsinkelse ift. at borgerne i nogle år har sorteret i mange fraktioner. Det er
dog først i år, at vi er ved at udrulle en ligeså omfattende affaldsindsamling for kommunens egne
ejendomme.
Der har været udfordringer af forskellig art, som vi evt. kan fortælle mere om på workshoppen.
På Rådhuset: Her er processen netop nu ved at blive rullet ud. Lidt udfordringer ift. meget høje
krav til æstetisk udtryk af affaldshåndteringsmaterialet (historisk bygning).

Fredensborg

I Fredensborg Kommune (FK) indsamlet på nuværende tidspunkt papir, pap, glas og storskrald på
skoler, vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger.
Det forventes, at disse institutioner også skal indsamle plast, metal og madaffald på sigt.

Höganäs

Ja, viss sortering. Avfall samlas in som matavfall och brännnart avfall i anslutning till platser där
avfall i huvudsak uppkommer. På enstaka platser i repektive fastighet finns även insamling av
förpackningsmaterial, plast-, papper och metallförpackningar. I enskilda rum finns det
papperskorgar med insamling av brännbart avfall och i vissa fall insamling av kontorspapper
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Helsingborg

I Helsingborgs stad har vi sortering i 8-10 frakationer på de flesta kontor. Däremot saknas
sortering vanligtvis i det offentliga rummet. (På sportanläggningar, kulturinstitutioner, i parker
mm). Ett par undantag finns där en viss sortering sker i det offentliga rummet.

Malmø Stad

Serviceförvaltning har ansvar att se till att alla har möjlighet att sortera.
En avfallsguide togs fram för kommunen som varje förvaltning ska följa. Förra året skickades ut en
enkät om hur den fungerar, och utfallet var bra. Men det är svårt att följa upp och se hur det
funkar i praktiken. Det är lättare på vissa förvaltningar än på andra.
Förvaltningar har källsortering.
Stadshuset har källsortering.
Offentliga rum har källsortering, t.ex. i parker (glas, plast, papper, restavfall).

Landskrona

Det sker sortering av varierad grad i samtliga av kommunens verksamheter, vilket samlas in av det
kommunala avfallsbolaget. Stadens papperskorgar har inte sorteringsmöjlighet.

2. Sker der sortering ved opsamling af henkastet affald i forbindelse med
renholdelse i naturen i kommunen? Og hvor ofte indsamles henkastet affald?
Kommune

Svar

Helsingør

Der indsamles rutinemæssigt henkastet affald jfr. vores driftsselskabs kontrakt om renholdelse, ved
standpadser for glas og papir mv. Dette affald sendes til forbrænding og sorteres ikke
nævneværdig. Der afhentes desuden ad hoc henkastet affald, hvis folk har stillet det på de
kommunale arealer eller har smidt det i naturen.

Rudersdal

Vores driftsfolk samler affald op, men det sorteres ikke.

Gentofte

Kommunen har et korps, der samler henkastet affald 5 gange om ugen. Det foregår på ladcykler
med plads til affaldet.
Der forekommer ikke sortering ved opsamling af henkastet affald i kommunen. Batterier og
glasskår tages dog fra.
Større affaldstyper, som fx bildæk meldes ind og afhentes efterfølgende.

København

Der foretages ikke fraktionering af affald opsamlet i det offentlige rum. Renholdelsesfrekvensen er
meget varierende og beror på bl.a. dels det konkrete område, dels belastningen af det givne
område (dvs. besøgstal) og dels årstid. Det er derfor ikke muligt at sige noget generelt om, hvor
ofte der indsamles affald.
Der er flere initiativer inden for kommunens grænser.
Der er den almindelige kommunale drift som varetages af Vej og Park (?)
Der er dog ikke tale om kommunale initiativer som sådan.
Der findes en landsdækkende kampagne ift. affaldsindsamling i naturen. Den er igangsat af
Danmarks Naturfredningsforening som er en stor landsdækkende NGO.
Desuden laver forskellige lokale NGOer og frivilliggrupper årlige indsamlinger af affald i deres
kvarter/bydel.
De der udfører arbejdet er således frivillige fra Miljøpunkter (tidligere kaldet ”Agenda 21.kontorer”)
religiøse grupper (Moske-fællesskaber), andre lokale ildsjæle.
Om der laves en decideret udsortering af det indsamlede affald fra naturen, kommer an på de
aktive i den enkelte aktivitet. Af egen erfaring ved jeg at det indsamlede affald kan blive temmelig
”snasket”. Fx hvis man skal rense Christianshavns voldgrave op. Men man forsøger efter bedste
evne at sortere.

Rapport | Workshop om plastik

26

Fredensborg

Nordsjællands Park og Vej (NSPV) sorterer ikke indsamlet affald. NSPV samler som udgangspunkt
affald op i de kommunale parker og naturområder 1 gang ugentligt. NSPV går dog ikke arealerne
minutiøst igennem hver gang.
Hvis det ikke er FK’s arealer, er det ejeren, som kan svare på forhold om affaldsindsamling. Hvis
det er statsejede skovområder hører dette under Naturstyrelsen.
Når kommunen ser eller bliver oplyst om, at der ligger affald, henvender vi os til de personer, som
kan fjerne det.

Höganäs

Avfall i naturen (nedskräpning) städas i stadsmiljön av teknisk förvaltning. Det samlas då in som
brännbart avfall.
Det finns två återkommande projekt där civilsamhället samlar in skräp i naturen,
skräpplockardagar och strandstädning.
Skräpplockardagar arrangeras av Håll Sverige Rent där skolor engagerar sig i att städa i naturen.
Höganäs stöttar skolorna i genomförandet.
Strandstädning sker årligen på våren av 13 olika aktörer, det är byaföreningar och
naturskyddsföreningen. Det är kommunen som samordnar det, lånar ut griparmar, ger säckar och
hämtar skräpet. Kommunen betalar ut 1500 kr till respektive förening för deras delaktighet.
Höganäs kommun städar ett par stränder återkommande under sommarsässongen.

Helsingborg

Svårt att ge ett bra svar på det. För utförligare svar kontakta https://nsr.se/

Malmø Stad

Det finns 25-30 stationer för källsortering i parker. Samlas in olika ofta beroende på säsong.

Landskrona

Insamlat avfall sorteras inte i någon större utsträckning, plast och glas försöker man sortera ut.
Skräp i naturen samlas endast in vid synpunkter, och när föreningar vill göra insatser, fokus ligger
annars främst inom tätorten.

3. Formidler kommunen deres strategi for affaldssortering via f. eks hjemmesiden,
foldere, opslag eller på anden måde? Vedhæft evt link.
Kommune

Svar

Helsingør

Der er lavet diverse kommunikationsinitiativer – se mere på www.fh.dk - men kort kan nævnes
disse:
https://www.fh.dk/files/media/dokumenter/Privat/Affald%20-%20privat/ressource-og-affaldsplan2015-2024.pdf
Kommunens Ressource- og affaldsplan omhandler initiativer vedr. affaldssortering og henkastet
affald.
Denne pjece beskriver kort den nye ordning:
https://www.fh.dk/files/media/billeder/nyheder/2019/fornyelsen_af_hoek/ny_affaldsordning.pdf

Rudersdal

Ja - https://www.rudersdal.dk/sorter

Gentofte

Affaldssortering formidles via mange kanaler, herunder kommunens hjemmeside og Facebook,
husstandsomdelte sorteringsfoldere, informations-hængere på affaldsspande, affaldsapp på
mobilen, tæpper på skraldebiler samt forskellige kampagner.
Kommunen har en initiativplan, der udstikker retning og sikrer udviklingen på affaldsområdet i
perioden 2019/2020, som er en videreførelse af gældende kommunale affaldsplan.
Affald og Genbrug har en formidlingstjeneste (skoletjeneste), hvor børn og unge på Gentofte
Genbrugsstation og/eller via skolesamarbejder kan lære om affald, sortering, genanvendelse, m.m.
https://www.skoletjenesten.dk/node/8418/om
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København

Kommunen uddeler en affaldsfolder hvert år til alle husstande med nyeste tiltag, nye fraktioner,
offentlige arrangementer osv vedr. affald. Kommunen har lavet et smart ”Affalds-A-B-C” som man
kan spørge om ethvert stykke affald. Hvilken fraktion tilhører det.
https://nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC
Ressource- og Affaldsskolen tilbyder undervisning med fokus på affald og ressourcer:
https://www.groen.kk.dk/da/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen
Teknik- og Miljøforvaltningen har forskellige videoer om emnet:
Plast forsøgsanlægget
Plastens vej
Håndtering af plasten
Hvor rent skal affaldet være?

Fredensborg

Vi opdaterer hjemmesiden i forbindelse med udrulning af sortering af affald hos borgerne.
https://www.fredensborg.dk/borger/affald-og-genbrug

Höganäs

Ja. Kommunen är medlemmar i NSR som driver avfallshanteringen i kommunen.
https://nsr.se/avfall-och-miljo/hur-funkar-kallsortering/
Det finns också information på Höganäs kommuns hemsida:
https://www.hoganas.se/Invanare/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning2/

Helsingborg

https://nsr.se/ Avfallsbolaget NSR har en mängd olika typer av information

Malmø Stad

Hemsida: https://www.vasyd.se/Artiklar/Avfall/Sortera-avfall
Guide om källsortering: https://www.vasyd.se//media/Documents/Informationsmaterial/Broschyrer/avfall/A5Kllsorteringsbroschyr2017-webb.pdf

Landskrona

Kommunen samlar in hushållsavfall (matavfall och restavfall) via det kommunala avfallsbolaget LSR
men samlar inte in förpackningar och tidningar som vissa andra kommuner det sköter
förpackningsindustrin själv. LSR informerar om all typ av sortering (hushållsavfall, förpackningar &
tidningar, farligt avfall, elektronik, grovavfall). Även om insamlingsansvaret inte ligger på
kommunen. LSR strävar efter att öka återvinningsgraden i alla ovannämnda katergorier.
Kanaler: Hemsida https://www.lsr.nu/, broschyrer och utskick.
Avfallsplan och renhållningsordning hos kommunen och LSR.

4. Har kommunen kørt oplysningskampagner med det formål ændre
forbrugeradfærd for mindre spild af plastik i naturen og generelt mindre forbrug
af plastik i kommunen (reduce, reuse, recycle).

Kommune

Svar

Helsingør

Der er ikke fra kommunens side lavet decideret kampagner om affaldsminimering eller lign.
Borgmesteren og erhvervslivet har dog netop bedt om en analyse om, hvorvidt man kan lave en
plastposefri kommune.
Der er siden 2006 blevet afholdt en ”store rengøringsdag” i kommunen. Denne affaldsdag er
blevet meget populær, og der deltager omkring 20 lokalgrupper med op til 300 personer rundt
om i kommunen. Kommunen sponserer de forskellige affaldsdage og uddeler drikkevarer og
diverse opsamlingsmaterialer. Skoleklasser deltager desuden i strandrydninger forud for
badesæsonen.
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Mængden af affald i naturen er gennem årene blevet mindre, og der er ved at komme lidt større
fokus på især plastproblemet som i resten af DK.
Rudersdal

Nej

Gentofte

’Ren By – Hver Dag’ er kommunens kampagne og indsats for renhold af byen og forebyggelse af
henkastet affald. Indsatsen omfatter initiativer, hvor Gentofte Kommune gør en indsats for at
holde byen ren. Den opfordrer også borgerne til gode affaldsvaner og til at tage del i at undgå, at
affald havner på gader, skoler, strande og i parker. Kampagnen er synlig i byen, og der arrangeres
blandt andet årlige events, hvor kommunen inviterer til affaldsindsamlinger. Det er også muligt at
låne udstyr til egne affaldsindsamlinger. Kampagnen skelner ikke mellem typer af henkastet affald.
Det vil sige, at den ikke har et særligt fokus på plast.
Tiltag er:
Ren By plakater i byrummet 4 gange årligt, der skal minde borgerne om en ren by. Se eks.

Udstilling på strandene og Skovshoved Havn, hvor det var muligt at få viden om, hvor længe affald
ligger i naturen, og hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt med affald i naturen fortalt af Sørøver
Max. Børnene havde også mulighed for at samle affald på strandene med gribetænger.

Kampagne med fokus på cigaretskod, hvor ren by lommeaskebægre blev uddelt i samarbejde med
kiosker, supermarkeder og biblioteker.
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Samarbejde med Hellerup Gymnasium i forbindelse med første og sidste skoledag med henblik på
at ramme skraldespanden.
Lån af ren by sorterings-kit til arrangementer i byrummet.
https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Ren-By-Hver-Dag/Eventkit
Affaldsindsamling om foråret i samarbejde med Danmarksnaturfredningsforening og foreninger i
kommunen.
World Cleanup Day i efteråret i samarbejde med foreninger i kommunen.
Understøtte miljøorganisationer og virksomheder med udstyr og afhentning af affald til egne
affaldsindsamlinger.
Udlån af trækvogne og gribetænger til børnehaver og skoler, så de kan lave deres egne
affaldsindsamlinger. Et undervisningsmateriale er under udarbejdelse til dagtilbud, der handler om
affald i naturen. Det fokuserer på leg og læring, lægger op til dialog om affald i naturen og
sortering samt viden til pædagogisk personale. Trækvognene får også en ’make-over’ i form af
billedfriser med affald.
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/laan-en-traekvogn-til-affaldsindsamling
Udstillingen ’NaturligVis’, der udlånes til skoler. Skolerne kombinerer ofte lånet med
affaldsindsamling og lån af trækvogn og gribetænger (se ovenfor). Formidlingstjenesten tilbyder
undervisning i udstillingen og/eller skolesamarbejder, hvor skolens elevråd formidler affald i
naturen til deres klassekammerater.
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/laan-udstillingen-naturligvis
I forbindelse med implementering af affaldssortering på skoler er udarbejdet
undervisningsmaterialet ’Kend dit affald – det er smart at sortere’ til dagtilbud og skoler, der
lægger vægt på sortering, materialehistorier, gode affaldsvaner og brug af flergangsemballage i
madpakken frem for plast og alufolie. Som hjælp til sorteringen er lavet sorterings-plakat i
børnehøjde og klistermærker på skraldespandene.
Dagtilbud: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kend-dit-affald-det-er-smart-sortere-0
Skoler: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kend-dit-affald-det-er-smart-sortere
Affald og Genbrugs formidlingstjeneste, hvor dagtilbud og skoler kan få undervisning i affald og
genbrug.
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/bliv-klog-pa-affald-og-genbrug
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https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kend-dit-affald-bliv-skarp-til-genbrug
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/jagten-pa-rastofferne-i-din-mobil
En kampagne mod forebyggelse af emballageaffald og madspild er under udarbejdelse.
Vejledning af virksomheder til bedre sortering. Over 80 virksomheder er besøgt siden februar
2019. Det vurderes, at 800 virksomheder har interesse i et besøg.
Sorterings-øvelse, der er med på diverse arrangementer.

København

Ja – Kbh. Kommune har en vedtaget Ressource & Affaldsplaner. Den seneste blev vedtaget i dec.
2018, og dækker 2019-2024, (kaldet RAP 24). Den er blevet diskuteret relativt grundigt i
offentligheden, og i de grønne organisationer.
Ressource- og Affaldsskolen tilbyder undervisning med fokus på affald og ressourcer. Ressourceog Affaldsskolens undervisningsforløb udbydes i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen
og er en del af Ressource- og Affaldsplan 2024.
https://www.groen.kk.dk/da/alt-om-os/ressource-og-affaldsskolen

Fredensborg

Nej

Höganäs

Genom skräpplockardagar och andra skolprojekt får skolelever ökad kunskap om nedkräpning och
konsumtion.
Mindre konsumtion av plast har inte drivits från kommunens sida mot kommuninvånare hittills.
Plan finns för att arbeta med plastanvändningen i kommunen. Det finns mål i miljöprogram för att
minska miljöeffekterna från konstgräsplaner (av plast).

Helsingborg

Ja bland annat kampanjen Länge leve prylen http://langeleveprylen.se/ samt kampanjen Bli en
miljönär https://nsr.se/villa/lamna-avfall-prylar/second-hand-och-loppis/ .

Malmø Stad

Ja, kampanj varje sommar om att slänga skräp på rätt ställe- en sommar utan skräp, fimpar är
också plast.

Landskrona

Vi arbetar förebyggande med projekt och kommunikationsinsatser för att minska på både
plastanvändningen och nedskräpning i natur.
Problem med plast i matavfall – kampanj att rätt påse (bruna papperspåsen) måste användas för
att öka återvinningsgraden av insamlat matavfall.
Påsprojekt där matavfallspåsen erbjuds att ersätta plastpåsen för frukt och grönt i torghandel och
butik. I hopp om mindre plastanvändning, plast i natur och matavfall.
https://www.lsr.nu/matavfallspase-i-fruktdisken/

Rapport | Workshop om plastik

31

Plastjakten under en månad där barn och ungdomar går på plastjakt i skolans närmiljö med fokus
på plasten i världens hav och rädda sköldpaddan. https://www.lsr.nu/plastjakten/

5. Ser I særlige udfordringer med plastaffald i naturen i jeres kommune – hvor,
hvordan og hvilken slags/type?

Kommune

Svar

Helsingør

Helsingør er en kystby – og på strandene driver der plast ind. Der smides desuden plast af
strandgæster – især i forbindelse med unges fester i sommerperioden. Der smides desuden
affald/plastaffald ved takeaway salgssteder, ved skoler og ungdomsuddannelser.

Rudersdal

Vi har haft nogle forureninger pga. gamle kunstgræsbaner, som siden er blevet fornyet og
spredning af infill/plastik er håndteret.

Gentofte

Der synes/antages at være færre cigaretskod i bybilledet og på strandene, men kommunen har
ikke målinger på det. Det store fokus på, at cigaretskod er lavet af plastik i medierne har med stor
sandsynlighed spillet ind i borgernes bevidsthed.

København

Et område af det henkastede affald som ikke bliver håndteret optimalt, er nytårsfyrværkeri.
Fyrværkeri ligger ofte i mange måneder i naturen, og på gader, parker, legepladser.
Om der er blevet lavet toksikologiske undersøgelser af alt det krudt og tungmetal-inficerede
materiale som fyrværkeriet består af, vides ikke.

Fredensborg

NSPV ser ingen særlige udfordringer i forhold til plastaffald.
Fredensborg Kommune bemærker, at halmballer er pakket ind i plastik. Vi bemærker, at når de har
stået længe nok på markerne smuldrer plastikken og spredes i naturen enten på markerne, hvor
det pløjes ned. Eller det spredes med vinden. Det er også et problem, at vildtet uforvarende
kommer til at spise plastikken.

Höganäs

Inte unika utmaningar eller uttalade specifika utmaningar. Men kommer att ta fram en plan för att
minska användningen av plast i kommunens verksamheter under 2020.

Helsingborg

Cigarettfimpar i dagvattensystem som rinner ut i havet, skrot, elsparkcyklar, engångsmaterial av
plast, konstgräsgranulat. Våra utmaningar hittills handlar framför allt om att materialet hamnar i
havet.

Malmø Stad

Sedan vi införde nya tobakslagen upplevar vissa att den finns fler fimpar i det offentliga rummet.
Men mätningen visar motsatsen.
Plastpåser som blåser runt har blivit bättre efter plastpåseförbjudet.
En ökad utmaning är engångsartiklar under sommaren. Dricksartiklar. Picknickare längs stranden
och i parker.

Landskrona

Framförallt längs kusten och det är allehanda förpackningsmaterial.

6. Har I nogle særlige succeshistorier med tiltag og løsninger fra jeres kommune
mod spild af plastik?
Kommune

Svar

Helsingør

Ikke konkret plast – men der er i vores ”ghetto” boligselskaber etableret tradition for at deltage i
den ovennævnte affaldsdag. Det har udviklet sig til at være et større socialt arrangement med
efterfølgende fællesspisning. Boligselskaberne konkurrerer om at samle mest affald ind.
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Der er i den forbindelse opstået en naturgruppe for de yngste. Gruppen undervises om affald – de
samler affald ind og undersøger fx nedbrydningstider mv. ved at grave det ned. Der er også lavet
en legetøjs- og genbrugstøj butik som en udløber af arrangementet.
Rudersdal

Ny affaldssorteringsordning med sortering af plast.
Stram politik omkring spredning af infill fra kommunens kunstgræsbaner og lignende arealer med
SRB- og EPDM gummi belægninger.

Gentofte

Ingen svar (men den særlige fokus på formidling, kampagner og skoletjeneste er i sig selv en

successer)
København

Et fint lille eksempel er, hvordan man lader rekreativ nydelse af Københavns smukke havnefront og
kanaler gå sammen med indsamling af affald. Udlejning af kajakker kan ske gratis mod at man
samler affald ind på sin tur (GreenKayak: https://www.greenkayak.org/)
Kommunens egne planer med fokus på også plast:
Indkøbspolitik 2019-22:
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/21529896-29354162-1.pdf

(Mikroplastik nævnes på s. 13, 15)
Cirkulær København, RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2024, Bilag 2:
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/21827612-29877541-1.pdf

(Plastik nævnes på s. 6, 8, 9, 16, 18, 24, 28, 29, 33, 44:
Fokus på mindskning af affaldsforbrænding til fordel for mere genbrug og genanvendelse af
plastik, bedre indsamlingsmuligheder af plastik inkl. i institutioner, nudging, forbedre
genanvendelse af bleer, bedre byttemuligheder, højne kvaliteten og værdien af plastik, og
eftersortering af restaffald som supplement til kildesortering hos forbrugerne.)
Fredensborg

Nej

Höganäs

Vet ej, Nej.

Helsingborg

NSRs arbete, samt kommunens eget arbete – Plastsmart arbetsplats där vi plockat bort så mycket
plast vi kunnat på 22 arbetsplatser i staden. Kommunens arbete med upphandling och inköp där
stadens centrala inköpsenhet jobbar hårt för att ställa om till produkter utan plast, alternativt så
bra plast som möjligt. I love Helsingborg som i flera år jobbat för att göra stadens renare på olika
sätt. Samarbete med Helsingborgs dykarklubb Delfinen som varje år plockar skräp i Norra hamnen
samt på fler ställen i havet.

Malmø Stad

Plastpåseförbud vid torghandel. Det har lett till en minskning av plastpåsar i utemiljön. Ska utökas.
Byter ut papperskorgar till mer rått och fågelsäkera.
Fimpzoner: utvalde ställen där allmänheten kan sitta på bänker med solpaneler och ladda sina
mobiler medan de har ett ställa att fimpa. Pilot, ska eventuellt utökas.

Landskrona

LSR samlar i dagsläget inte in plastavfall då vi inte erbjuder den fraktionen i vårt insamlingssystem.
Endast matavfall och restavfall samlas in hushållsnära av kommunen/LSR resten sköter
förpackningsindustrin själva genom återvinningsstationer.
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Bilag 2
Fotos af skabeloner med noter fra gruppearbejdet om ideer til løsninger
De i alt 8 gruppearbejder fordelt på 2 sessioner (4 grupper i hver session) á hver 40 minutters proces fordelte sig på følgende temaer:
➢

Indsamling af affald i naturen (1 gruppe)

➢

Mindre og smartere plastforbrug – reduktion og genbrug (2 grupper)

➢

Bedre sortering og genanvendelse af plastik (2 grupper)

➢

Formidling og oplysningskampagner (2 grupper)

➢

Indkøbspolitikker (1 gruppe)

På følgende sider vises fotos af de skabeloner, som grupperne hver især arbejdede med og lavede noter på under workshoppen.
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