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221. Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om pantholder på de 
frederiksbergske skraldespande
Åbent - 05.14.00-G01-44-16

Overskrift

Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om pantholder på de 
frederiksbergske skraldespande

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe har stillet et forslag om pantholdere på de frederiksbergske 
skraldespande. By- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt forslaget skal fremmes.

Beslutning

Beslutningsforslaget forkastedes med 15 stemmer (C, V, B, I) mod 9 stemmer (A, Ø, F, O).

Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Simon Aggesen, Jan E. Jørgensen, Margit Ørsted, Karsten Lauritsen, 
Lars Berg Andersen, Jens Tørning) og et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, 
Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og Laura Lindahl) indstiller, at beslutning om montering af pantholder på 
Frederiksbergs skraldespande oversendes til budgetdrøftelser.
 
Et mindretal i Magistraten (Michael Vindfeldt, Sine Heltberg, Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen) og 
et mindretal i By- og Miljøudvalget (Daniel Panduro og Michael Vindfeldt) indstiller, at der monteres 
pantholder på Frederiksbergs skraldespande.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte den 30. maj 2016 sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at undersøge, om 
prisen kan justeres evt. ved, at FGV får opgaven med montering af holderne.

Forvaltningen har undersøgt sagen, og kan oplyse følgende.

Der findes ikke pantholdere til den type affaldsspande, der bruges på Frederiksberg. De skal udvikles fra 
bunden og prisen på de førstproducerede pantholdere pr. stk. vil derfor være dyrere end ved en større ordre. 
Ved et forsøg med opsætning af 20 stk. pantholdere vurderes prisen pr. stk. at være ca. 1800 kr. og 
opsætning af pantholderne vurderes af FGV til 400 kr. pr. stk. Prisen for 20 stk. pantholdere bliver derfor 
med opsætning 44.000 kr.

Forvaltningen har modtaget et tilbud fra producenten på 1300 kr. pr. pantholder ved indkøb af mindst 100 
stk. Hvis pantholderne skal opsættes langs alle handelsstrøg, parker og pladser, vurderer forvaltningen, at 
der skal bruges ca. 150 pantholdere. Indkøb og opsætning af 150 pantholder vil med de nye priser blive ialt 
255.000 kr., som der i givet fald skal afsættes midler til i budgettet. Hertil kommer, at der skal afsættes afledt 
drift på 30.000 om året, til drift og vedligeholdelse samt udskiftning af ødelagte pantholder. 

 
Tidligere sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen oversendte den 14. marts 2015 følgende forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem 
Gunvor Wibroe om pantholder på de frederiksbergske skraldespande.
 
”Kommunalbestyrelsen beslutter, at der monteres pantholder på Frederiksbergs skraldespande.
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Begrundelse:
Pant skal egentlig afleveres i pantautomater. Men i dag ryger mange pantflasker og dåser ofte i en af 
Frederiksberg Kommunes mange skraldespande. Det betyder, at pantsamlere leder efter pant i 
skraldespande. Og det er ikke rart at se vores borgere – unge som gamle - gennemrode skraldespande for 
at få fat i eventuelle pantflasker. Skraldespande hvor flasker og dåser ligger sammen med alt muligt skidt og 
skrald. Lige fra bananskralder og glasskår til brugte hundeposer.
 
I andre kommuner, herunder København, har man gjort noget ved problemet med henkastet pant i byens 
skraldespande. Her har man med stor succes monteret en særlig hylde, en pantholder på skraldespandene. 
Og erfaringerne med pantholderne viser, at den monterede holder redder pant fra at ryge i skraldespanden, 
medfører færre henkastede flasker og dåser i byrummet og mindre skrald på fortove og pladser. Og ikke 
mindst bedre og mere værdige arbejdsforhold til de mange pantsamlere. Unge som gamle.”
 
By- og Miljøområdet har haft dialog med Københavns Kommune og med Helsingør Kommune, som er de to 
kommuner, der har opsat pantholdere på affaldsspande, om deres erfaringer.
 
Københavns Kommune opsatte som forsøg 25 pantholder i juni 2015. Efter en positiv evaluering af forsøget, 
som blandt andet viste en kraftig reduktion af pantemballage i affaldsspandene, har Københavns Kommune 
besluttet at opsætte yderligere 500 pantholder. 
 
Helsingør Kommune har ændret sin strategi for affaldsspande ved at reducere antallet af affaldsspande i 
bymidten fra 160 mindre til 35 større affaldsspande med påmonteret pantholder. Helsingør Kommune har 
først opsat pantholderen i marts 2016, og der er derfor endnu ikke indsamlet erfaringer med pantholderne. 
 
By- og Miljøområdet har undersøgt priserne for levering og opsætning af pantholder, der passer til de 
opstillede affaldsspande på Frederiksberg. Det vurderes at prisen vil være ca. kr. 2500 pr. stk. ved 20 stk. 
Ialt for 20 stk. kr. 50.000.
 
Det vil være muligt, at udføre et forsøg med opsætning af 20 stk. pantholderne. I fald kan udgifterne hertil 
finansieres af midlerne til vedligehold og nyindkøb af bænke. Dette vil medføre at der indkøbes 5 færre nye 
bænke i år, i forhold til de 10 nye bænke som normalt indkøbes årligt.
 
Hvis pantholderne skal dække alle handelsstrøg, parker og pladser, vurderes det, at der skal bruges cirka 
150 pantholdere. Indkøb og opsætning af 150 pantholder vil koste ca. 375.000 kr., som der i givet fald skal 
afsættes midler til i budgettet. Hertil kommer, at der skal afsættes afledt drift til drift og vedligeholdelse af 
pantholderne på ca. 40.000 om året til renhold (100 kr. pr år pr. holder) og udskiftning. 
 
By- og Miljøområdets vurdering: 
By- og Miljøområdet vurderer, at ideen med at opsætte pantholdere kan havde mange fordele i forhold til 
renholdelse, og samtidig er det en mere værdig måde for pantsamlerne at indsamle panten. Hvis udvalget 
finder at forslaget skal fremmes, finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at få erfaring med pantholderen på 
Frederiksberg. Pantholderne vil kunne opsættes på affaldsspande i Lindevangsparken, og på affaldsspande 
på udvalgte pladser. 
 
Det indstilles at udvalget tager stilling til, hvorvidt forslaget skal fremmes - eventuelt som forsøg.

Økonomi

Et forsøg med indkøb og opsætning af 20 pantholdere vil medføre en udgift på kr. 50.000. Ifald forslaget 
fremmes, kan det finansieres indenfor inden for driftsmidlerne til vedligehold og nyindkøb af bænke. Dette vil 
medføre, at der indkøbes 5 færre nye bænke i år, i forhold til de 10 nye bænke som normalt indkøbes årligt.
    
Et forsøg med 20 pantholdere vil koste 50.000 kr. 
 



Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 
29. august 2016

Sidetal:  6

Hvis pantholderne skal dække alle handelsstrøg, parker og pladser, vurderes det, at der skal bruges cirka 
150 pantholdere. Indkøb og opsætning af 150 pantholder vil koste ca. 375.000 kr., som der i givet fald skal 
afsættes midler til i budgettet. Hertil kommer, at der skal afsættes afledt drift til drift og vedligeholdelse af 
pantholderne på ca. 40.000 om året til renhold (100 kr. pr år pr. holder) og vedligeholdelse/udskiftning (ca. 
15 stk. x 2.500 kr.).  

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 6. juni 2016, Magistraten den 15. august 2016, Kommunalbestyrelsen den 29. 
august 2016.
JBS/SV/DRP

Historik

By- og Miljøudvalget 30. maj 2016, pkt. 167:
By- og Miljøudvalget udsatte sagen. Forvaltningen blev anmodet om at undersøge, om prisen kan justeres 
evt. ved, at FGV får opgaven med montering af holderne.

Indstilling 30. maj 2016, pkt. 167:
By- og Miljøområdet indstiller,
hvorvidt der monteres pantholder på Frederiksbergs skraldespande.

Indstilling 6. juni 2016, pkt. 193:
By- og Miljøområdet indstiller,
hvorvidt der monteres pantholder på Frederiksbergs skraldespande.

Indstilling 15. august 2016, pkt. 280:
Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og 
Laura Lindahl) indstiller, at beslutning om montering af pantholder på Frederiksbergs skraldespande 
oversendes til budgetdrøftelser.
 
Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Daniel Panduro og Michael Vindfeldt) indstiller, at der monteres 
pantholder på Frederiksbergs skraldespande.
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