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Høringsbrev – midtvejsevaluering af Cirkulær København Ressource- og Affaldsplan 2024.
Borgerrepræsentationen godkendte Cirkulær København – Ressourceog Affaldsplan 2024 den 13. december 2018 med følgende tre målsætninger:
70 % af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald indsamles til genanvendelse
59.000 tons CO2-reduktion
3-dobling af genbrug svarende til 6.000 tons
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70 % genanvendelse
Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en evaluering af ressource- og affaldsplanens indsatser og effekterne i forhold til opfyldelse
af målsætningerne. Evalueringen viser, at målsætningen om 70 % genanvendelse af husholdningsaffald sandsynligvis ikke bliver nået, fordi
indsatsen med etablering af et eftersorteringsanlæg til restaffald, ikke
når at blive etableret inden 2024. Forsinkelsen skyldes Folketingets Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi der blev besluttet i juni 2020, som har givet usikkerhed om rammebetingelser for
etablering af det planlagte eftersorteringsanlæg. Prognosen viser, at
genanvendelsen i 2024 vil være ca. 63 %. Forventningen er, at eftersorteringsanlægget vil være i drift i 2025, og dermed bidrage til at målet
om 70 % genanvendelse af husholdningsaffald bliver opfyldt.
Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en række nye indsatser,
som ved gennemførelse forventes at øge genanvendelsen af husholdningsaffald til 70 % i 2024. Teknik- og Miljøudvalget har den 5. april
2022 besluttet, at der gennemføres en otte-ugers offentlig høring af
disse forslag. I dokumentet Forslag til tillægspakke med supplerende
indsatser for øget genanvendelse er de nye indsatser beskrevet.
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CO2-reduktion
Målsætningen om 59.000 tons CO2-reduktion i Cirkulær København er
beregnet ud fra, hvor meget affald der bliver sorteret af borgerne og
virksomhederne til genanvendelse. Beregningsmetoden er forskellig fra
hvordan affaldsområdet CO2-reduktion bliver beregnet i Københavns
klimaplan, hvor CO2-reduktionsbidraget fra ressource- og affaldsområdet bliver beregnet af HOFOR som del af den samlede energiforsyning i
Hovedstadsområdet. For at fastholde konsistens i beregningsmetoderne, vil CO2-reduktioner fra ressource- og affaldsområdet fremover
opgøres som en del af KBH 2025 Klimaplanen, således at målsætningen
udgår af Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024.
3-dobling af genbrug
Målsætningen om at tredoble genbruget i de kommunale bytte- og
genbrugsfaciliteter svarer til at genbruget øges fra 2.000 tons til 6.000
tons. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at målsætningen bliver
opfyldt i 2024. Supplerende indsatser for øget genbrug sendes i offentlig høring, disse indsatser er beskrevet i Forslag til tillægspakke med
supplerende indsatser for øget genbrug.
Økonomi og effekt
Fordelt på temaer ser økonomien ud som følger inkl. angivelse af forventet effekt på genanvendelsesprocenten:
Tema

Hjælp til sortering
Prioritering af genanvendeligt affald
Bedre indsamlingsmuligheder
Nye indsamlingsordninger
Understøttende kommunikationsindsats

Samlet

Effekt genanvendelse
husholdningsaffald 2024
(ton)
4.860
3.220
860
2.180
3.300

Omkostninger i 2022-24
(1.000 kr.)

17.720

85.359

Øgede driftsomkostninger fra indsamling
af behandling

38.384
17.994
9.726
13.986
5.270
36.560

Hvis udgiften spredes ud på de cirka 320.000 husstande i kommunen,
bliver det til et samlet beløb på 378 kr. pr. husstand. Det svarer til ca.
126 kr. pr. husstand, såfremt der regnes med en takstmæssig finansiering på 3 år.
Tema

Genbrugsindsatser

Effekt genbrug i
2024 (ton)
860

Omkostninger i 2022-24
(1.000 kr.)
24.501
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Hvis udgiften spredes ud på de cirka 320.000 husstande i kommunen,
svarer det til ca. 25 kr. pr. husstand, såfremt der regnes med en takstmæssig finansiering på 3 år. Efter 2025 vil de to nærgenbrugsstationer
have en varig driftsudgift svarende til et gennemsnit på 8 kr. årligt.

Den videre proces
Forslagene til supplerende indsatser for øget genanvendelse og genbrug, ændring i opgørelsen af CO2-reduktionen fra ressource- og affaldsområdet samt forlængelse af målsætningens opfyldelse til 2025
sendes i otte-ugers offentlig høring. Inputtene fra høringen samles i en
hvidbog, som bliver præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget, som vil
træffe beslutning om indstilling til Borgerrepræsentationen om endelig
godkendelse af ændringer til Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024.

