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Københavns Kommune 

Indsendt via høringsportal blivhørt.dk 

Høringssvar vedrørende Ressource 
og Affaldsplan 2024 

I Ørsted finder vi det meget positivt, at Københavns Kommune tager initiativ til at sætte 

ambitiøse mål for genanvendelse af affald med et mål på 70% i 2024. Vi er enige i, som 

anført i Affaldsplanens tema 7, at eftersortering af restaffaldet rummer mulighed for 

yderligere genanvendelse – selv efter grundig kildesortering hos borgerne. 

 

Vi finder det endvidere positivt, at Københavns Kommune, som anført i afsnit 7.2, 

lægger op til at understøtte indsatsen for at udnytte bioaffaldet til andre produkter af høj 

værdi som supplement til biogas og gødning på markerne. 

 

Som mulig eftersorteringsløsning foreslås i afsnit 7.1, at der etableres et centralt 

sorteringsanlæg til udsortering af metal og plast. Af kommunens høringsvedtagelse 

fremgår det af afsnittet ”Forudsætninger for planforslaget”, at det skal være et såkaldt 

Dirty MRF-anlæg. 

 

Det anføres i afsnit 7, at kommunen sigter mod at sætte de nyeste teknologier i spil. 

Ørsted vil i den forbindelse advokere for, at kommunen lægger op til en mere 

teknologineutral tilgang til valg af teknologi til sortering af restaffaldet. Dette betyder 

blandt andet, at en evaluering af tilbud på forskellige løsninger baseres på teknologiens 

genanvendelsespotentiale, dens socioøkonomiske effekt samt teknologiens mulighed 

for at tilpasse sig fremtidige krav. 

 

Baggrunden for dette ønske er, at Ørsted gennem mange år har arbejdet med udvikling 

af en ny affaldsteknologi kaldet Renescience, som Københavns kommune har 

evalueret i en tidligere version. Siden kommunen kiggede på teknologien, er den nu 

videreudviklet og kan blandt andet bidrage til en væsentlig højere genanvendelse af 

restaffaldet end den foreslåede løsning med et Dirty MRF-anlæg.  

 

Renescience-teknologien og muligvis også andre nye teknologier vil kunne opfylde 

ønsket om mere avancerede bioøkonomiske løsninger og være kvalificeret til at søge 

bidrag under Horizon 2020-programmet. Derfor bør Københavns Kommune ikke på 

forhånd lægge sig fast på en bestemt teknologi, men derimod sikre en teknologineutral 

tilgang til sortering af restaffaldet.  

 

Hvis vores kommentarer giver anledning til spørgsmål er I velkomne til at kontakte os. 

Kontaktpersoner er Niels Henriksen (99552087) eller Carsten Birkeland Kjær 

(99557765) 
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Med venlig hilsen 

Niels Henriksen 

Senior Manager 

Green Waste Solutions 

Ørsted. 

 

 
 


