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Sebastian Taagaard <sebastiantaagaard@gmail.com>

Ang. universitetsprojekt omkr. cigaretskod 

Kira Gizella Olah Thume <A71R@kk.dk> 29. oktober 2021 kl. 15.06
Til: Sebastian Taagaard <sebastiantaagaard@gmail.com>

Hej Sebastian,

 

Tak for jeres interesse for vores arbejdsområde.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune arbejder for at færre cigaretter henkastes, se nedenfor eksempler på hvad
forvaltningen arbejder med.

Jeg har også vedhæftet rapporten om Løsninger til uhensigtsmæssig skodde-adfærd, så i kan se et eksempel på vores metodiske
tilgang.

 

Derudover anser vi ikke pant på cigaretskod, som den rette vej at forebygge, da cigaretskod ikke umiddelbart er genanvendelige, som
andre pant-fraktioner oftest er.

Ved at tillægge pant på cigaretskod kan nye brugergrupper, eksempelvis børn, få interesse for at indsamle skod pga. værdien, og det
anser vi ikke som hensigtsmæssig. Derudover vil pant på cigaretskod skulle besluttes nationalt ligesom med andre panttyper, så det er
ikke noget kommuner har lovhjemmel til at gennemføre lokalt.    

 

Københavns Kommunes tiltag mod henkastede cigaretskod:

Affaldstællinger i Københavns Kommune viser at cigaretskod udgør op imod 87 % af det henkastede affald. 

Forvaltningen har derfor stort fokus på at mindske mængden af henkastede cigaretskod. 

I en undersøgelse af rygernes adfærd fra 2017 fremgår det, at de fleste rygere generelt ikke synes, det er okay at smide cigaretskod på
jorden, men samtidig gives der udtryk for, at det er mindre forkert at efterlade skod på jorden i en situation, hvor der ikke er opstillet
askebægere eller skraldespande. Der udtrykkes ligeledes usikkerhed omkring om cigaretskod må smides i byens affaldskurve, når der ikke
er noget askebæger tilknyttet.

Forvaltningen har sat en række tiltag i gang for at oplyse om, at cigaretskod skal smides i byens affaldskurve. Samtidig har forvaltningen
øget muligheden for at kunne komme af med cigaretskod.

Dette gøres blandt andet ved:

·          At stille låne-askebægre til rådighed på strandene (Svanemøllen og Amager) 

·          At uddele lommeaskebægre og poser til affald til større arrangementer og på opholdsområder 
At indgå partnerskaber med butikker, caféer mv., som ønsker at uddele lommeaskebægre 

·         At opsætte nye pink folie askebægre med øget volumen på Københavnerkurve på byens 100 mest skod-belastede
lokaliteter.

At fordoble beholdervolumen og opsætte større askebægre (donation fra DSBs perroner) ved eksempelvis metronedgange.  
At udvikle askebægre til de store skraldespande (Pizzakurven og Tårnkurven), som hidtil ikke har haft askebægre.
Gennemføre oplysningskampagnen ”Skod er skrald” både på busreklamer og sociale medier.
På de sociale medier og på lommeaskebægre udbredes ligeledes det vigtige budskab om, at cigaretfiltre er lavet af plastmateriale
og yderst miljøskadeligt, når det henkastes.   
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Ift. prisen på indsamling af cigaretskod er det svært at adskille indsamlingen af skod fra indsamlingen af resten af det henkastede
affald, så det kan jeg desværre ikke oplyse.

 

Held og lykke med jeres projekt.

 

Mange hilsner

Kira Gizella Olah Thume 
Projektleder 
Kontrakter 
_________________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Parker, Kirkegårde og Renhold

Njalsgade 17, 1. sal, lokale 1085  
Postboks 394  
2300 København S

Mobil 4049 4264

E-mail a71r@kk.dk

EAN 5798009809452
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