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Høringssvar – Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024 

ARC har med stor interesse modtaget og læst høringsudkast til Ressource- og Affaldsplan 2024 

(RAP24). Det er en god og ambitiøs plan med mange nye tiltag og spændende udfordringer. ARC ser 

frem til at være en aktiv medspiller i at få planen ført ud i livet. Planens høje mål for genanvendelse af 

affaldets ressourcer og fokus på cirkulær økonomi, hvor ressourcerne anvendes igen og igen, peger ind 

i en fremtid, som ARC også ønsker at arbejde hen imod.  

 

En lang række af indsatserne i RAP24 omfatter aktiviteter, hvor ARC er kommunens samarbejdspartner 

i den daglige drift. Det gælder genbrugs- og nærgenbrugsstationerne i kommunen, det gælder som no-

get nyt indsamling af affald fra husholdningerne, samt planerne om et sorteringsanlæg og bynært bio-

gasanlæg. ARC ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og udbygge det med etablering af nye 

nærgenbrugsstationer og genbrugscentret i Sydhavnen. Vi indgår meget gerne i udvikling af de nye ind-

satser og ser gerne, at kommunen inddrager ARC på et tidligt tidspunkt, så ARCs ekspertiser bliver ud-

nyttet bedst muligt. 

 

Kommunens affaldsplan rummer en række innovative indsatser, som skal fremme cirkulær økonomi, og 

indsatser, som sigter på udvikling af nye teknologiske løsninger. ARC arbejder bl.a. med udvikling af nye 

genanvendelsesteknologier og vil gerne opfordre til, at videndeling og synergi tilstræbes, hvor det er re-

levant. Det vil understøtte arbejdet med at udbrede gode løsninger til alle ARCs 5 ejerkommuner, 

 

Herunder følger ARCs bemærkninger til de enkelte temaer. 

  

Tema 1. Københavnerne sorterer mere - dialog og handling 

RAP24 har sat som mål at øge indsamling af husholdningsaffald til genanvendelse med 7 % og vil un-

derstøtte borgernes store engagement i sortering af deres affald, bl.a. gennem kommunikation og dialog 

om den daglige affaldshåndtering.   

 

ARC overtager driften af indsamlingen af affald og vil fremhæve den betydning, skraldemændene får 

som den primære, daglige kontakt til borgerne. Gennem skraldemændene fås førstehåndsindtryk af, 

hvordan indsamlingen fungerer i gårdene og på villavejene. ARC vil arbejde for, at skraldemændenes 

viden kan bruges til at identificere boligområder, hvor der er behov for at optimere beholderantal, for en 

ekstra indsats, for dialog med professionelle ambassadører mv. Resultaterne af indsatsen vil dog være 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 4 

meget afhængig af de ansættelsesforhold, der kan tilbydes til skraldemændene, da en akkordløn ikke 

ansporer til at yde ekstra indsatser.   

 

Data om indsamlede mængder genanvendeligt affald mv vil være yderst relevant at stille til rådighed for 

borgerne. På samme måde bør borgerne få adgang til viden om, hvad der sker med de indsamlede 

mængder i de næste trin frem mod endelig genanvendelse. 

 

Tema 2. Bedre aflevering og afhentning 

En række indsatser i dette tema skal gøre det lettere for københavnerne at kildesortere deres affald. Der 

skal nye affaldsløsninger til det offentlige rum og optimering af eksisterende ordninger gennem bl.a. tek-

nologisk udvikling. ARC kan på baggrund af erfaringer med drift af genbrugspladserne pege på en 

række tekniske løsninger, som vi vil foreslå at undersøge nærmere: Komprimator til nedgravede behol-

dere, tekniske adgangsløsninger (nøglekort), ubemandet komprimator til plastcontainere, etc.  

 

Temaet rummer indsatser rettet mod at øge genanvendelsen ved at inddrage nye fraktioner som træ, 

tekstiler og bleer. Der peges på samarbejde med skraldemænd om at sortere genanvendeligt træ fra 

storskrald. ARC vil foreslå at gennemføre et forsøg med exoskeletter til skraldemændene ved indsam-

ling og sortering af storskrald. Exoskeletter er en ny lovende teknologi, som aflaster kroppen ved tunge 

løft. Exoskeletter vil også kunne bruges af medarbejderne på genbrugspladserne.  ARC medvirker også 

meget gerne i forsøg med robotsortering for at sikre øget genanvendelse af storskrald. 

 

Pladsmangel til ekstra beholdere til kildesortering gør, at Københavns Kommune vil undersøge, om kil-

deopdelt indsamling giver samme materiale kvalitet som kildesortering, og om der er positive effekter for 

udsorterede mængder af særligt plast. ARC bifalder dette initiativ og indgår gerne i analysearbejde, her-

under forsøg på testsorteringsanlægget. Resultaterne vil være nyttig viden ved projektering af det anlæg 

til sortering af restaffald, som ARC skal bygge og drive.  

 

Temaet omhandler også øgning af genanvendelsen af tekstiler og elektronik. ARC udbyder allerede 

tekstilfraktionen fra genbrugspladserne til genbrug og genanvendelse, men der kan sagtens gøres mere 

for at øge genbrug og genanvendelse af tekstiler, og i den forbindelse er det nødvendigt, som foreslået i 

RAP24, at få overblik over typer og strømme af tekstiler. Fx er arbejdstøj og uniformer fra erhverv uden 

tvivl en relativt stor delfraktion, som man bør tage fat på. Kasseret tøj, der ikke er blevet solgt fra butik-

ker og lagersalg, kunne også være en betydelig strøm.  

ARC bifalder indsatsen rettet mod en bedre og mere skånsom indsamling af elektroniske produkter i de 

kommunale ordninger, så man kan styrke direkte genbrug. ARC er enig i, at flere aktører i værdikæden 

skal inddrages. En særlig problemstilling er, at genanvendelse af elektronik er underlagt DPA (Dansk 

Producent Ansvar). ARCs erfaringer med DPA som udbyder af indsamling og modtagelse samt tildeling 

af indsamlingssteder viser, at der skal arbejdes mere med denne del af værdikæden for at få løftet gen-

anvendelse og genbrug af elektronik. ARC samarbejder også med kommunen om et forsøg med direkte 

genbrug af hårde hvidevarer. Et meget godt forsøg, som dog har lidt svært ved rigtig at komme i gang, 

bl.a. fordi der er mange aktører involveret. Erfaringerne herfra kan tænkes med i nye forsøg med elek-

tronik.   
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Tema 3. Flere bytte – og genbrugsmuligheder 

ARC samarbejder med Københavns kommune om drift af genbrugs- og nærgenbrugsstationerne, og vi 

medvirker meget gerne i forsøg med værkstedsfaciliteter, udfasning af småt brændbart og andre tiltag, 

der kan øge genbrug og genanvendelse. Udvidede åbningstider for byttemuligheder på genbrugs- og 

nærgenbrugsstationerne bør undersøges. Genbrug af større emner som byggematerialer, møbler, træ 

og lignende kan fx fremmes ved at udbrede en model med vejledning af brugerne, som ARC har kørt 

forsøg med på Borgervænget, til flere genbrugsstationer. ARC ser meget positivt på etablering af nye 

nærgenbrugsstationer og vil gerne inviteres med tidligt i planlægningsprocessen om placering og indret-

ning af dem. Med hensyn til at gøre nærgenbrugsstationerne til et boligsocialt aktiv bidrager ARC gerne 

med erfaringer og ideer, bl.a. med baggrund i drift af Hørgården nærgenbrugsstation.  

 

Det nye genbrugscenter i Sydhavnen bliver et stort aktiv for byen, og ARC forventer, at ressourcelabora-

toriet vil give meget inspiration til at udvikle fremtidens genbrugsstationer. ARC ser derfor ikke ressour-

celaboratoriet og genbrugsstationen i Sydhavnen som to adskilte dele.  

 

Tema 4.  København fremmer cirkulær økonomi 

ARC vil fremover arbejde med affaldsselskabets rolle i den cirkulære økonomi både i strategisk arbejde 

med forretningsudvikling, i vores indkøbspolitik og indretning af genbrugsstationer med brug af recirkule-

rede materialer og ved at deltage i udviklingsprojekter om genanvendelsesteknologier. I den forbindelse 

vil det være naturligt at videndele så meget som muligt med ejerkommunerne. ARC indgår derfor gerne i 

fx følgegrupper til projekter og andre naturlige fora tilknyttet de initiativer, RAP24 har om cirkulær øko-

nomi. ARC deltager også gerne i design og afvikling af forsøg på testsorteringsanlægget, som skal løfte 

genanvendelsen af plast højere op i kvalitet. Endelig kan ARC have en konkret rolle i at drive den fore-

slåede oplagring og afsætning af byggematerialer fra kommunens ejendomme, som skal gøre logistik-

ken for genanvendelse af byggematerialerne mere smidig. Muligvis kan der være synergi mellem dette 

initiativ og øget lokal genanvendelse af genbrugsstationernes materialestrømme.  

 

Tema 5. Kommunen som virksomhed tager ansvar for øget genbrug og genanvendelse  

Københavns Kommune er som medejer af ARC i besiddelse af gode muligheder for at fremme viden, 

handling og god adfærd omkring affaldshåndtering. ARC tilbyder adgang til to moderne og fleksible un-

dervisningssteder, Sydhavn Genbrugscenter og Amager Bakkes Besøgscenter, som i et autentisk læ-

ringsmiljø giver elever, lærere og borgere indblik i affaldets kredsløb og kommunens indsatser.  

ARC er ligeledes altid parat til at indgå i samarbejder om undervisningstiltag, delegationsbesøg mm, 

som kan fremme intentionerne i RAP24 og Københavns generelle grønne ambitioner. 

 

Tema 6. Øget genanvendelse af erhvervsaffald 

Temaet om øget genanvendelse af erhvervsaffald tager afsæt i, at over halvdelen af byens erhvervsaf-

fald sendes til forbrænding. ARC gennemfører stikprøvekontroller af affald til forbrænding, blandt andet 

på erhvervsaffald. ARC vil fortsat samarbejde med kommunens vejledere om anvendelsen af stikprøve-

kontroller til at få indsigt i, hvor godt eller dårligt udsortering af genanvendelige materialer i virksomhe-

derne fungerer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 4 af 4 

 

Tema 7. Nye tekniske løsninger til affaldsbehandling 

ARC ser frem til at fortsætte samarbejdet om etablering af to nye løsninger til affaldsbehandling: Et by-

nært biogasanlæg med fokus på den cirkulære bioøkonomi og et sorteringsanlæg til restaffaldet, som 

skal sikre, at de sidste rester af genanvendelige materialer efter borgernes kildesortering, konkret plast 

og metal, bliver sorteret ud til genanvendelse.  Biogassen vil blive opgraderet til naturgaskvalitet og vil, 

hvis anvendt til transport, kunne erstatte fossile brændstoffer og dermed bidrage til CO2 reduktion. Da 

klimagevinstens ved at anvende biogas til transport er et vigtigt argument for at etablere et biogasanlæg, 

kan det virke lidt modstridende, hvis København vedtager en målsætning om, at affaldsindsamlingen 

fremadrettet skal ske med el som drivmiddel. Det bør derfor overvejes, om man kan fastholde, at en del 

af affaldsindsamlingen sker med biogas som drivmiddel, da man ellers kan risikere, at den biogas-

mængde, der produceres, ikke bliver anvendt til transport, og klimagevinsten reduceres tilsvarende. 

 

I fremtiden kan madaffaldets indhold af organisk materiale udnyttes til højværdiprodukter som fx. organi-

ske syrer og proteiner. ARC ser et stort potentiale i at udvikle disse fremtidige løsninger i samarbejde 

med kommunen, universiteter og andre partnere. 

 

Afslutningsvis vil vi gentage, at vi glæder os til at bidrage til opfyldelsen af målene i RAP24. Vi indgår 

gerne i nærmere dialog om indsatser, hvor vi kan bidrage til løsningerne.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Hartvig Simonsen  

Direktør 

 


