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Mads Bou Gøttrup Kristensen

Fra: Manhofcooking <manhofcooking@gmail.com>
Sendt: 25. november 2021 08:31
Til: Madsgoettrup@gmail.com
Emne: Fwd: Angående projekt på Roskilde universitet om cigaretskodder i Roskilde midtby
Vedhæftede filer: image001.gif; Kortlægningsrapport for Roskilde Kommune - 2020.pdf; Bilag 1 

Målepunktsrapport Roskilde Kommune 2020.pdf; Bilag 2 Grunddata Roskilde 
Kommune.pdf; Bilag 3 MASTER - Decimaler for indekstal.pdf

 
---------- Forwarded message --------- 
Fra: Anita Udholm Madsen <Anitaum@roskilde.dk> 
Date: ons. d. 24. nov. 2021 08.34 
Subject: Angående projekt på Roskilde universitet om cigaretskodder i Roskilde midtby 
To: manhofcooking@gmail.com <manhofcooking@gmail.com> 
 

Hej Mads 

  

Tak for din henvendelse, som jeg vil svare bedst muligt ud fra de data, som vi har til rådighed.  

  

Ad 1) Hvilke tiltag har vi gjort for at komme cigaretskodder til livs? 

Det er ingen nemme snuptagsløsninger på problemet. Vi har indgået samarbejde med Hold Danmark Rent 
for at få mere viden om, hvor affaldstrykket er højest i Roskilde Kommune. Jeg har vedlagt den seneste 
rapport i denne mail.  

Af konkrete tiltag har vi forsøgt os med at bruge skodristen på konkrete udvalgte steder. De har vist sig at 
have god effekt, og vi får meldinger ind om, at som tidsfordriv så skubber de ventende passagerer 
cigaretskodderne ned i risten. Ellers prøver vi at have skraldespande på strategiske steder, så rygere har et 
sted at komme af med deres skod. 

  

Ad 2) Har vi arbejdet med et pantsystem på cigaretskodder? 

Nej, Roskilde Kommune har ikke arbejdet med eller forsøgt os med et pantsystem. 

  

Ad 3) Hvad er omkostningerne til at samle cigaretskodder op? 

Roskilde Kommune har ikke opgjort, hvad det økonomisk koster at samle cigaretskodder op i kommunen. 
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Venlig hilsen 

  
Anita Udholm Madsen 
Vejingeniør 
  
Veje og grønne områder 
Roskilde Kommune 
Rådhusbuen 1 
4000 Roskilde 
  
T  +4546313725 
M  +4530841625 
 

  

 

Det sammenkædede billede kan ikke v ises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at linket peger på den korrekte fil og placering.

 

  
Roskilde Kommune passer godt på dine personoplysninger. Vi behandler dine oplysninger efter den 
lovgivning, som din henvendelse vedrører samt efter databeskyttelsesforordningen. Du kan læse om 
persondata, og hvordan kommunen behandler de oplysninger, som vi modtager, på 
roskilde.dk/databeskyttelse 

 

  

  

Fra: Manhofcooking <manhofcooking@gmail.com>  
Sendt: 14. november 2021 17:04 
Til: Thomas R. Carlsen <Thomasc@roskilde.dk> 
Emne: Re: Angående projekt på Roskilde universitet 

  

Hej igen tak for svar. 

  

Vi har indsamlet data i Roskilde, og derfor kunne vi godt tænke os, at høre jer om nedenstående ting: 

  

- Hvilke tiltag laver Roskilde kommune for at komme cigaretskod problemet til livs? 
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- Har i tidligere arbejdet med idéen om, at lave et pantsystem på cigaretskod? 

  

- Kan i dele, eller henvise os til, ny data vedr. omkostningerne for indsamling af cigaretskod i Roskilde Kommune. 

  

Vi ser nemlig også på muligheden for, at ved brug af en pantmaskine, kan indsamle de nuværende cigaretskod på en 
billigere måde. 

  

Hvis i har rapporter der dækker over dette/disse spørgsmål, eller har en/nogle vi må lave interview med, så vil vi 
være meget glade. 

   

På forhånd tak! :)  

  

fre. d. 5. nov. 2021 13.04 skrev Thomas R. Carlsen <Thomasc@roskilde.dk>: 

Hej Mads 

  

Tak for din mail.  

  

Jeg vurderer umiddelbart godt, at vi kan give jer en tilladelse til at stå på Stændertorvet en dag. Når I 
anbringer genstande på vejarealet, kræver det en tilladelse jf. vejloven – den kan I søge om via vores 
Arrangørguide, som I finder her: Søg tilladelse - Arrangørguide (roskilde.dk) 

I webformularen I skal udfylde, skal I bl.a. angive dato, tidsrum, hvad I ønsker at medbringe, om I har brug 
for strøm mv. – herefter kan vi behandle selve ansøgningen. 

  

Med hensyn til interviewet har jeg brug for lidt mere information om, hvilket fokus og hvilken vinkel, I 
påtænker der skal være? Det har nemlig betydning for, hvilken af mine kolleger I forventet skal sættes i 
forbindelse med. 

  

God weekend 
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Venlig hilsen 

  
Thomas R. Carlsen 
Specialist 
  
Veje og Grønne områder 
Roskilde Kommune 
Rådhusbuen 1 
4000 Roskilde 
  
T  +45 46 31 37 04 
 

  

  

  
Roskilde Kommune passer godt på dine personoplysninger. Vi behandler dine oplysninger efter den 
lovgivning, som din henvendelse vedrører samt efter databeskyttelsesforordningen. Du kan læse om 
persondata, og hvordan kommunen behandler de oplysninger, som vi modtager, på 
roskilde.dk/databeskyttelse 

  

  

  

  

  

  

Fra: Manhofcooking <manhofcooking@gmail.com>  
Sendt: 29. oktober 2021 11:12 
Til: Roskilde Kommune <Post@roskilde.dk> 
Emne: Angående projekt på Roskilde universitet 

  

Hej vi er en gruppe universitets studerende, der pt er igang med et projekt omhandlende cigaretskodder. Vi kunne i 
den forbindelse rigtig godt tænke os at stille os op ved stændertorvet eller lignende i Roskilde og foretage nogle 
undersøgelser. Vores undersøge går ud på at opsætte en maskine som udbetaler en gode i form af 1kr. Eller en 
kupon når cigaret skodder bliver proppet i maskinen. Jeg ville derfor rigtig gerne høre om vi skal have en tilladelse 
for at gøre dette, og i så fald hvordan vi søger den. Ydermere ville det være super belejligt hvis vi også må få 
mulighed for at foretage et kort interview med en fra kommunen(evt. Teknik og miljøforvaltningen) i forhold til 
henlastning af cigaretskodder i miljøet/naturen. 
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Jeg håber på at høre fra jer! 

  

Vh Mads bou gøttrup Kristensen 

 RUC.  


