
 
 
Mødereferat - Borgermøde d. 20. september 2021 
 
Tilstedeværende 
I alt ca. 30 personer samt flere politikere deltog. 
Hvidovre Kommune: Vej - og Parkchef og fem medarbejdere fra Affald & 
Genbrug 
Katzenmark: 1 medarbejder 
 
 
Formål 
EU har vedtaget en lovpakke om cirkulær økonomi, der indeholder 
ambitiøse mål for genanvendelsen af vores affald. I Danmark er dette 
blevet konkretiseret i regeringens nationale handlingsplan for cirkulær 
økonomi (december 2020), der hviler på en bred politisk aftale. I 
forlængelse af regeringens planer er affaldslovgivningen blevet opdateret 
med nye krav, der strømliner kommunernes indsamlingsordninger og 
sorteringskriterier. Det er nu op til kommunerne at tage det næste skridt 
sammen med borgere og virksomheder for at gøre visionen til virkelighed.  
 
Hvidovre kommune er i gang med at lave ny affaldsplan. Planen skal 
indeholde initiativer for mere og bedre affaldssortering i årene fremover. I 
den forbindelse er der afholdt borgermøde.  
 
Det er et lovkrav, at vi som kommune udarbejder en affaldsplan, som 
gælder for 12 år ad gangen og som skal revideres mindst hvert 6. år. 
Affaldsplanen handler om, hvordan vi vil udvikle vores affaldsordninger, 
hvordan vi vil begrænse mængden af affald og genanvende det affald, vi 
producerer. Vi skal beskrive det detaljeret for de første 6 år og overordnet 
for de næste 6.  
 
Den affaldsplan, vi nu er i gang med at lave, fokuserer på årene 2022-
2027, og den tager udgangspunkt i Regeringens Handlingsplan for cirkulær 
økonomi. 
 
Borgermødet blev afholdt med det formål at indhente ideer og inspiration til, 
hvordan vi i fællesskab kan få borgerne til at sortere mere og bedre.  
 
Oplæg 
Borgmester Helle Adelborg åbnede borgermødet med en tale om 
Hvidovres miljø. 
 
Vej og Parkchefen introducerede dagens emne og holdt et kort oplæg om, 
hvorfor det er vigtigt at genbruge.  
 
I Hvidovre Kommune har vi for længst vænnet os til at sortere vores affald i 
forskellige typer affald, og de fleste steder i Hvidovre sortere vi allerede i 8 
slags affald. Men nu skal vi vænne os til at sortere vores mælkekartoner og 
udslidte strømper, for snart vil det blive obligatorisk at sortere 10 
affaldstyper i alle kommuner. Med regeringens nye klimaplan er 
kommunerne forpligtede til at sortere, så langt mere affald kan blive 
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genanvendt i stedet for at blive brændt af. Det skal være med til at indfri 
målet om at reducere Danmarks CO2 udledning med 70% i 2030. 
 
Den reelle genanvendelsesprocent ligger ret godt i 2021, og vi er ikke langt 
for at nå EU’s første mål på 55% i 2025. Når vi får talt madkartoner og 
tekstil med, så kommer vi hurtigt højere i genanvendelsesprocenten. 
 
Tor Ottens fra Genbrugshallen holdt et oplæg om Genbrugshallen. Han 
fortalte om et muligt projekt for hallen: Projekt cykelgenbrug. Der findes alt 
for mange cykler der ender som metalskrot på genbrugspladsen og 
eftersom der findes et stort marked for brugte cykler uanset stand, ville det 
være et oplagt projekt. Det kønnes at der afleveres mellem 500-1000 cykler 
årligt på genbrugspladsen, og 75% af cyklerne skønnes at være egnede til 
genbrug. Projektet skal hjælpe med at mindske affaldet. Projektet vil kræve 
en ny container på genbrugspladsen, der kun tager cykler. 
 
Emil Viskum fra MiljøCenter Høje Taastrup hold oplæg om deres 
reparations værksted. Reparation værkstedet har flere forskellige 
funktioner, men en stor del af arbejdet består i vellykkede reparationer, 
hvor apparatet igen kommer til at virke godt. En optælling af vellykkede 
reparationer i løbet af året fra oktober 2018 til oktober 2019 viser ca. 370 
reparationer med en vægt på ca. 1.586 kg. CO2-besparelsen ved 
reparationerne er 8.732 kg CO2. Emil vil gerne opfordre andre til også at 
lave en reparationscafé. Man kan få rådgivning til opstart af 
reparationsværksted fra Miljø- og EnergiCentret.   
 
Efter oplæg blev deltagerne stillet flg. spørgsmål: 
Hvor skal vi sætte ind for at få mere sortering og mere genbrug? 

• Haveaffald 
• Lokale bytteskabe 
• Værktøjsdeleordninger eller andre initiativer 
• Sprogversioneret informationsmateriale 
• Brug af ildsjæle 
• Kan vi få folk til at gå længere med affaldet - hvor langt? 
• Bedre og mere indendørssortering - hvad skal der til? 

 
Diskussion, ideer og forslag med taget op i plenum: 

• Indendørssortering – behov for vejledning og guides. 
• Harmonikapose – en pose der er opdelt i rum, så sortering bliver 

nemmere indendørs.  
• Facebook gruppe hvor folk kan give ting væk 
• Byttecentral og deleordning 
• Dele ordning i forhold til affaldsbeholdere – det skal være muligt at 

kunne dele beholdere med sin nabo. 
• Glascontainere – en bekymring for om sorteringsprocenten går ned, 

når der ikke længere er mulighed for at sortere glas hjemme. 
• Et ønske om oftere tømning pga lugt 
• Genbrugshallen – det er et problem med småt brændbart på 

genbrugspladsen. Der skal bedre vejledning på genbrugspladsen i 
forhold til hvad der må komme i containeren til genbrugshallen. 

• Der var et ønske om at holde genbrugshallen åben lidt oftere end 
de nuværende 1. gang om måneden. 
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• Det burde være ok for folk at tage ting der er smidt ud på 
genbrugspladsen, at stille det over i containeren til genbrugshallen. 

• Kompostholder – mere fokus på at bruge den mere. 
• Kampagne om mindre tekstil-brug.  
• Informationskampagne omkring sortering. 
• En QR kode på produkt der fortæller om hvor det skal sorteres hen. 
• Fokus på at haveaffaldet kan blive hjemme i ens egen have. 

 
På baggrund af dialogmødet, blev flg. temaer nedskrevet: 

1. Fokus på indendørssortering 
2. Fokus på madspild 
3. Genbrugshallen 
4. Nedbringe mængden af haveaffald 
5. Informationskampagner som har fokus på om, hvad der sker med 

affaldet og hvordan man som borger kan skabe mere genbrug 
 

Det videre arbejde 
De mange gode pointer bliver sammen med det øvrige materiale samlet og 
indgår i kommunens videre arbejde med affaldsplanen. Affaldsplanen 
sendes i høring foråret 2022. 
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