
 
   

 
Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling 

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 26. oktober 2020, Retningslinjer og pro-

ces for placering af sorteringspunkter 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte igangsættelse af første fase af ud-

rulning af sorteringspunkter, retningslinjer for placering af sorterings-

punkter på offentlige arealer i København og proces for udarbejdelse af 

bydelsplaner. 

 

Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag (ÆF1) som tilfø-

jelse til 2. at-punkt:  

”dog således at sorteringspunkterne aldrig sker på bekostning af cykel- 

eller bilparkeringspladser.”  

 

2. at-punkt beskriver ”at ’Retningslinjer for placering af sorteringspunk-
ter i fase 2’, bilag 2, danner grundlag for Teknik- og Miljøforvaltningens 

arbejde med at udvælge placering af sorteringspunkter på offentlige 

arealer i København)”. Retningslinjerne beskriver tre overordnede 
principper i prioriteret rækkefølge for placering af sorteringspunkter: 

1. Brugerhensyn og effekt 

2. Den gode affaldsløsning i byrummet 

3. Prioritering af byrumselementer 

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 9. In-

gen medlemmer undlod at stemme. 

For stemte: C og V.  

Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Å.  

 

Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag (ÆF2) som tilfø-

jelse til 2. at-punkt:  

”dog således at der evt. kan etableres sorteringspunkter på udbyggede 

fortovshjørner i afstanden 5-10 meter fra et kryds, hvor der i forvejen 

ikke må parkeres, og at der samtidig anlægges cykelparkeringspladser, 

når der etableres fremskudte fortov.”  

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 9. In-

gen medlemmer undlod at stemme.   

For stemte: C og V.  

Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Å.  

3. november 2021 

F2-sagsnummer 

2021-7677 

 

Dokumentnummer 

18343 

 

 

Plan, Analyse, Ressourcer og 

CO2-reduktion 

Bæredygtigt Byggeri og 

Genbrug 

Njalsgade 13 

Postboks 348 

2300 København S 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

  

Notat 

 



 

Bæredygtigt Byggeri og Genbrug 2/3 

 

 

 

Indstillingen blev godkendt med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at 

stemme.  

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.  

Imod stemte: C og V.   

 

Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti 

og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:   

”Partierne mener, at sorteringspunkterne fortrinsvis skal placeres på 

parkeringspladser frem for på arealer med andre gavnlige byrumsele-

menter som træer, udeservering, bænke og cykelparkering.”   

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbe-

mærkning:   

”Partierne mener grundlæggende, at sortering af eget husholdningsaf-

fald skal ske på egen grund, så det ikke sker på bekostning af pladsen i 

det fælles byrum. Vi vil ikke bruge 385 mio. kr. på at inddrage det fælles 

byrum.”   

 

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:   

”Alternativet mener, at der er tilstrækkeligt evidens for, at sorterings-

punkterne har den ønskede effekt, og ønsker, at forvaltningen udruller 

alle sorteringspunkterne hurtigst muligt.”  

 

Borgerrepræsentationen, den 13. december 2018, Endelig vedtagelse 

af Ressource- og Affaldsplan 2024 

Borgerrepræsentationen vedtog Cirkulær København – Ressource- og 

Affaldsplan 2024.  

 

Indstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 10. Ingen medlem-

mer undlod at stemme. 

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O. 

Imod stemte: V, C og I. 
 

Alternativet, Radikale Venstre og SF videreførte deres protokolbemærk-
ning fra udvalgsbehandlingen, som Enhedslisten tilsluttede sig:  

"Partierne arbejder for et affaldsfrit Danmark i 2050, med København 
helt i front på den cirkulære dagsorden. Ressource- og Affaldsplanen 
angiver gode og ambitiøse takter til at komme et stykke ad vejen. Fokus 
bør dog være på reel genanvendelse og så snart den nye nationale af-
faldsplan er vedtaget i Folketinget og den nye EU-plan er på plads, skal 
Ressource- og Affaldsplanen evalueres og evt. tilpasses." 

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance videreførte deres proto-
kolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:  
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”Vi er enige i målet om mere genanvendelse og mindre ressourcetræk. 
Vi ønsker dog at få fremlagt en revideret plan uden de meget store 
takststigninger for københavnerne. Vi er også bekymrede for, at de 
mange lokale genbrugsstationer og byttecentraler i byrumsudstyret vil 
give mere affald i byens rum” 

Liberal Alliance videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbe-
handlingen: 

”Husholdningsaffald og bioaffald kan også indgå i affaldsforbrændin-
gen”. 


